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OPRACHTENLIJST
Groepsopdrachten (g1, g2, g3...)
1. Schreeuw je geloof uit! Luid de klokjes!
2. Deel het licht van Jezus uit! Steek elk een kaarsje aan en deel dit uit aan voorbijgangers.
3. Verspreid je geloof! Schrijf een geloofswens op een papiertje en deel dit uit aan voorbijgangers.
4. Geef iedereen in de kerk (eventueel tijdens de vredeswens) de hand, een zwaai etc.
5. Schrijf met stoepkrijt de geloofsbelijdenis op de grond buiten de kerk.
6. Nog op zoek naar inspiratie voor de Witte Donderdagviering? Zoek naar het juiste Bijbelverhaal en
beeld als groep het Laatste Avondmaal uit.
7. Schrijf in tien woorden op wat God voor jullie als groep betekent. Hang dit uit in de kerk als getuigenis.
8. Jullie zijn helemaal ondersteboven van Gods Liefde. Maak een ondersteboven selfie.
9. Enthousiasme werkt aanstekelijk. Schrijf een gedichtje over misdienaar zijn.
10. Nood aan een frisse wind in de groep? Bedenk een slogan voor jullie misdienaarsgroep.
11. Tijd om te werken aan de teamgeest! Verzin een handshake voor jullie misdienaarsgroep.
12. We blijven in het jaarthema. Geef een trui binnenstebuiten door.

Individuele opdrachten (i1, i2, i3...)

BIJLAGE 2 - OPDRACHTENLIJST

1. Overleeft jouw geloof woelige tijden? Leg met een brandend kaarsje een parcours af. Zorg ervoor dat
jouw kaarsje niet uit gaat.
2. "Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om
het koninkrijk van God binnen te gaan" (Matteüs 19, 24). Maar lukt het jullie wel? Probeer door een
A4-blad te kruipen.
3. Tijd om de parate kennis te testen. Maak een woordslang met voorwerpen uit de kerk. Wie geen woord
kent of een woord hergebruikt, valt af.
4. Kom in beweging voor je geloof en doe een stoelendans.
5. Geloven geeft je vleugels. Vouw een papieren vliegertje, ga achteraan in de kerk staan en gooi het zo
ver mogelijk naar het koor.
6. Je kent het gebed, maar ken je het ook écht? Hoeveel woorden telt het Weesgegroet?
7. Iedereen krijgt een theelichtje, doof (zonder de handen te gebruiken) elkaars lichtje. Wie als laatste
overblijft wint.
8. Een misdienaar moet de kelk, de kannetjes, het wierookvat… dragen. Tijd dus om te testen hoe
handig jullie zijn. Loop van de ene kant van de kerk naar de andere kant zonder dat de ballon de grond
raakt. Je mag je armen niet gebruiken.
9. Hoe goed kunnen jullie zoeken in de Bijbel? Zoek zo vlug mogelijk het woord ‘Maria’ .

10. Kerstmis, de mooiste tijd van het jaar. Maar weten jullie wel hoe een kerststal er uitziet? Maak zo vlug
mogelijk de kerststal compleet met de stickers op je rug.
11. Iedere mis wordt het opgezegd. Jullie kennen het waarschijnlijk helemaal vanbuiten. Toch? Schrijf het
Onze Vader achterstevoren op.
12. Wankelt jouw geloof soms ook? Sta zo lang mogelijk op één been.

Gespreksvragen (v1, v2, v3...)
1. Zijn er plaatsen waar je nooit over je geloof durft praten? Waar is dat en waarom?
2. Weten je vrienden dat je misdienaar bent/in een plussersgroep zit/…? Hoe reageren ze hierop?
3. Wanneer bid jij?
4. Wat zeg jij tot God of Jezus?
5. Waarvoor wil jij een kaarsje aansteken?
6. Wat helpt jou om actief te geloven?
7. Met wie spreek jij over je geloof?
8. Word jij soms geconfronteerd met onbegrip tegenover geloof? Hoe ga je daarmee om?
9. Wat houd jij in je binnenste dat best wat meer naar buiten mag komen?
10. Wie is God voor jou?
11. Wanneer voel je je verbonden met andere gelovigen?
12. Wanneer heb je steun aan je geloof?
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