
Ervaringsleren  
Koppel inhoud aan ervaring.  

 

 

 

De ontwikkeling in het jeugdwerk is heel sterk gericht op leren van geestelijke en bijbelse 
principes door het ervaren van dingen. Een paar voorbeelden daarvan. 

 

[1] Ballon. Veel 10ers vinden het moeilijk om God te volgen. Er zijn zoveel dingen die erg 
leuk zijn en niet zo goed passen bij God volgen. Een vorm die kan helpen bij toewijding heeft 
te maken met een ballon. Je hebt een ballon en stift nodig. Blaas de ballon op en schrijf daar 
dingen op waarvan je beseft dat die tussen God en jou in staan. Neem de tijd om er met 
elkaar over te praten als de veiligheid daarvoor in de groep is. Je kunt het vervolgens bij God 
brengen in gebed en de ballon stukprikken. Zo maak je duidelijk dat God met ze aan de slag 
gaat als ze dat echt bij God willen brengen in gebed. Net zoals die ballon stuk gaat, wil God 
dingen die tussen jou en Hem staan wegnemen.  
 
[2] witte vlag. De witte vlag is het teken van jezelf overgeven. Zo zijn er terreinen in ieders 
leven die je zelf vasthoudt, maar die je eigenlijk zou moeten overgeven aan God. Met een 
watervaste stift kunnen 10ers in een tijd voor zichzelf en terrein op die vlag zetten. 
Vervolgens kun je in gebed (het liefst buiten), deze vlaggen in de aarde prikken als teken dat 
je het ook echt over wil geven aan God.  
 
[3] vingerverf. Als je samen met een groep mensen een activiteit gaat doen dan is deze vorm 
leuk om mee te beginnen. Zorg voor een groot vel papier of schildersframe/doek. Laat 
iedereen daar zijn handdruk op zetten met vingerverf. Door kleuren te mengen kan iedereen 
daar ook zijn eigen kleur aan geven. Laat iedereen ook bij zijn handafdruk een handtekening 
zetten. Vertel dat je samen iets gaat doen en dat iedereen daar op zijn eigen manier een 
stempel op kan zetten. Het is goed om dan ook de lijn te trekken naar het gavengericht bezig 
zijn. Dat geeft kleur aan je team.  
 
[4] rietjes en fles. Een voorbeeld om aan te geven dat je niet van twee walletjes kunt eten (in 
dit geval drinken) als christen is heel simpel met twee rietjes en een fles fris. Vraag een 
vrijwilliger met een rietje te drinken. Dat lukt natuurlijk. Vraag vervolgens die vrijwilligers weer 
te drinken als er één rietje in de fles zit en één erbuiten. Dat lukt bijna niet. Zo is het ook met 
geestelijke groei. Als je wilt groeien moet je uit twee bronnen willen drinken. God en de 
wereld.  
 
[5] Lichtstaafjes. Er zijn van die staafjes die je kunt buigen/breken en dan geven ze 
fluoriserend licht. Die kun je goed gebruiken om uit te leggen hoe je het licht van de wereld 
kunt zijn. Een licht in de wereld kun je alleen worden door te buigen voor Jezus, door 
gebroken te komen voor Hem. Dan veranderd er wezenlijk iets in je leven. Vervolgens moet 
je ook uit gaan in die duisternis. Dan is het licht het duidelijkst zichtbaar. Licht in de wereld 
zijn begint dus met buigen voor Jezus en wordt effectief door ook in de wereld te gaan. 

 

Afhankelijk van de vorm. 

 

Voor verschillende soorten groepen! 


