
Kinderdienst: Net als hardlopers 
 
 
Uit Woord voor Woord: 1 Korintiërs 9: 24-27 
 
De prijs is het eeuwige leven 
 
Je kunt christenen vergelijken met hardlopers die meedoen aan een wedstrijd. Net zoals 
hardlopers moeten wij veel opgeven in ons leven. En net zoals hardlopers hebben ook wij er 
alles voor over om de eerste prijs te winnen.  
Maar wij willen geen gewone prijs. Voor ons is de prijs het eeuwige leven. 
Ook ik probeer die prijs te winnen. Ik weet precies wat ik wil. En daarom ben ik streng voor 
mezelf, en verdraag ik alles wat me overkomt. Want ik wil niet alleen dat anderen door mijn 
werk het eeuwige leven krijgen. Nee, ik wil ook zelf het eeuwige leven krijgen! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Schrift 

Iedereen die meedoet aan de wedstrijden gaat streng trainen. Ze doen het voor een kroon 
die niet zal blijven duren; maar we doen het om een kroon te krijgen die eeuwig zal duren. 1 
Korintiërs 9:25 

Deze medaille is een herinnering aan iets heel belangrijks dat op dit moment gebeurt. Kun je 
raden wat het is? Dat klopt! De Olympische Spelen. Atleten van over de hele wereld 
verzamelen zich om te concurreren in elke vorm van sport die je maar kunt bedenken. 
Voetbal, zwemmen, duiken, gymnastiek, baan, tennis, fietsen en nog veel meer. Deze 
mannen en vrouwen op de Olympische Spelen trainen heel hard in de hoop dat ze een 
medaille winnen. In elk evenement kan slechts één team of één persoon de hoofdprijs 
winnen. Alle atleten hebben heel hard gewerkt, maar er kan maar één winnaar zijn. 

De Bijbel zegt dat het leven vergelijkbaar is met spelen zoals de Olympische Spelen. De Bijbel 
zegt dat iedereen die meedoet aan de spellen heel streng traint en heel hard werkt om een 
prijs te winnen. Sommige mensen concurreren in het spel van het leven voor persoonlijk 
gewin. Misschien doen ze het om beroemd te worden, of heel populair te zijn, of om veel 
geld te verdienen. De Bijbel zegt dat hun prijs niet zal duren. Sommige mensen concurreren 
in het spel van het leven en werken heel hard omdat ze van Jezus houden en Hem eer willen 
brengen. De Bijbel vertelt ons dat ze een prijs winnen die eeuwig duurt. Op de Olympische 
spelen kan er maar één winnaar zijn, maar in het spel van het leven kunnen we allemaal 
winnaars zijn als we voor Jezus leven. 

Heer, help ons om het spel van het leven op zo'n manier te spelen dat we u eer zullen 
brengen. Help ons te onthouden dat de overwinning van U komt - niet van onszelf. 

https://sermons4kids.com/let_the_games_begin.htm 

 

 


