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Om te beginnen 8-12 jaar
Kettingreactie

Filippenzen 4:4-9 | Wees blij!

Je hebt het eerste kaartje van het spel.
Klop een paar keer met je vuisten op je stoel.

Hoor je kloppen, dan…

ga je staan en je roept heel hard:  
‘Binnen!’ en gaat weer zitten.

Roept iemand ‘Binnen!’, dan… ga je op je stoel staan 
en je zegt heel streng: ‘Ja!’

Zegt iemand  
‘Ja!’, dan…ga je staan en je maakt een diepe buiging.

Maakt iemand een buiging, dan… 

geef je iemand uit de groep een hand en je zegt:  
‘Ik ben Timoteüs en ik kom voor Paulus.’  

Ga daarna weer zitten.

Zegt iemand:  
‘Ik ben Timoteüs en ik kom voor Paulus,’ dan… 

ga je staan en je doet alsof je beide handen geboeid 
zijn, en gaat weer zitten.

Zie je iemand die geboeid is, dan… 

zeg je luid: ‘Fijn dat je naar de gevangenis bent 
gekomen.’

Zegt iemand:  
‘Fijn dat je naar de gevangenis bent gekomen,’ dan… 

ga jij in kleermakerszit zitten.
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Zit iemand in kleermakerszit, dan… 

ga je staan en schrijft iets in de lucht.

Schrijft iemand iets, dan…

ga jij op je stoel staan en je roept: ‘Tip 1’

Roept iemand: ‘Tip 1’, dan… 

zeg jij: ‘Wees altijd blij.’

Hoor je iemand zeggen: ‘Wees altijd blij,’ dan… 

ga je op je stoel staan en kijk je zo blij  
mogelijk de kring rond.

Zie je iemand blij kijken, dan… 

ga je op je stoel staan en je zegt: ‘Tip 2:  
Wees aardig voor andere mensen.’

Hoor je: ‘Tip 2: Wees aardig voor andere mensen,’ 
dan… 

loop je naar iemand uit de kring en je zegt iets  
aardigs tegen hem of haar.

Wordt er iets aardigs tegen iemand gezegd, dan…

huppel je een rondje om de kring terwijl je al 
huppelend zegt: ‘Maak je geen zorgen.’

Zie je iemand huppelen, dan… 

pak je een bijbel en je zegt: ‘We lezen de brief van 
Paulus aan de Filippenzen in de Bijbel verder.’

(einde spel)

Om te beginnen 8-12 jaar
Kettingreactie
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Wat heb je nodig?
* Twee mandarijnen  * twee schalen die gevuld zijn met water

Pel één mandarijn. Leg de mandarijn in
een schaal met water.

1
Leg de mandarijn met schil in
de andere schaal met water.

32

Wat
gebeurt

er?

Wat zie je nu?
Wat heeft dit met het

verhaal te maken?

EEN BESCHERMLAAG

Paulus zegt dat God zijn 

vrede wil geven. Die vrede 

betekent niet dat er geen 

oorlog meer is of dat je nooit iets 

moeilijks meemaakt. Die vrede kan 

wel je gevoelens en gedachten 

beschermen. Ook als het moeilijk is. 

PAULUS IN FILIPPI

Filippi was een belangrijke Romeinse stad in het noorden van Griekenland, in de 

provincie Macedonië. Het is de eerste stad in Europa waar Paulus het goede nieuws 

over Jezus vertelt. Paulus komt op een bijzondere manier in Filippi. Hij was niet van 

plan om naar Europa te gaan, maar hij krijgt een droom waarin een man uit Macedonië 

Paulus smeekt om te komen. Als Paulus in Filippi is, gebeuren er bijzondere dingen: 

lees Handelingen 16:6-40 maar eens! Wanneer Paulus later deze brief aan de 

christenen in Filippi schrijft, zit hij in de gevangenis. We weten niet zeker waar Paulus 

in de gevangenis zat. Misschien was het in Efeze, misschien was het in Rome.

VREDE ALS BEWAKER

Paulus zegt dat de gevoelens en de gedachten beschermd worden 

door de vrede van God. Het Griekse woord voor ‘beschermen’ dat 

Paulus hier gebruikt, werd ook vaak gebruikt voor de bescherming van 

een stad door soldaten. Voor de Filippenzen was dat woord makkelijk 

te begrijpen: hun stad werd namelijk door Romeinse soldaten bewaakt.

Houd je aan alles wat ik jullie geleerd heb. Doe alles 
wat ik jullie verteld heb en wat ik aan jullie heb laten 

zien. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven.

Filippenzen 4:9
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EEN ‘DENK AAN’-DOBBELSTEEN

Paulus geeft in zijn brief een aantal 

richtlijnen hoe we kunnen leven. Hij 

wil dat we die tips onthouden en doen. Maak de 

dobbelsteen om zo Paulus’ tips niet te vergeten.
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Tip
Gooi om de beurt met 

je dobbelsteen. Bedenk 
wat je kunt doen met het 
woord dat je gooit: ik ben 

blij omdat…, ik wil me geen 
zorgen maken over…, 

ik wil God danken 
voor… enz. 


