TOV –clubprogramma 2019
Wakker worden!1
Wakker worden! Dat is het thema voor komende TOV tour. Misschien
denk je: maar ik slaap helemaal niet… Nou, vaak slapen we wel, maar
hebben we dat niet door. We zijn druk met van alles, maar vergeten
waar het écht om gaat in het leven: God. De duivel vindt dat prima.
Misschien gebruikt hij die drukte zelfs wel, zodat we niet met God
bezig kunnen zijn. Daarom: wakker worden!

Introductievorm - Voor de duvel (niet) bang
De tieners geven aan in welke mate ze denken op hun hoede te moeten zijn voor verleidingen.
Benodigdheden – Maak een (denkbeeldige) lijn door de zaal. Dit is de ‘wees-op-je-hoede-meter’. Leuk om
deze te maken van A4’tjes die gaan van wit, via grijs, naar zwart. De ene kant van de meter betekent: wees
op je hoede, hij staat klaar om je te pakken (leg daar een speelgoedzwaard bij). De andere kant betekent:
oké, ’t is geen lieverdje, maar je hoeft nu ook weer niet zo panisch te zijn (leg hier een hoofdkussen en een
pyjama bij).
Werkwijze – Laat de tieners aangeven in hoeverre ze denken dat zij (heel persoonlijk dus) op hun hoede
moeten zijn voor verleidingen van de duivel. Is het werkelijk zo dat de duivel klaarstaat om hun leventje
binnen te komen? Of valt het allemaal wel mee? Zij geven dit aan door een plaats in te nemen langs de
‘wees-op-je-hoede-meter’. Hoe staan de tieners? Kunnen ze uitleggen waarom? Op welke manier ervaren
ze verleidingen? Of waarom denken ze dat het wel meevalt? Houd het gesprek kort. In de bijbelstudie wordt
dit verder uitgewerkt.

Bijbelstudie 1 Petrus 5: 8-9a
Het gedeelte uit 1 Petrus helpt tieners te ontdekken hoe de duivel te werk gaat. Tieners gaan in gesprek
hierover en geven aan wat hun reactie daarop is.
Benodigdheden – Bijbels, pennen en kopieën van het werkblad (z.o.z.).
Werkwijze – Werk met groepjes tieners. Elk groepje krijgt de benodigdheden en leest 1 Petrus 5:8-9a.
Daarna gaan de tieners aan de slag met het werkblad. De a-vraag is steeds een leesvraag, de b-vraag
vraagt naar de reactie van de tieners op wat ze gelezen hebben.
Afronding2 – Over de duivel en zijn trawanten weten we niet zo héél veel. Maar wél dat ze gevaarlijke
interesse in mensen hebben. Gevaarlijk voor mensen... en dus ook voor tieners. De duivel is slim, verzint
allerlei tactieken om mensen te verleiden tot ongeloof en wil niets liever dan een wig drijven tussen jou en
God. Alle reden dus om Petrus' woorden serieus te nemen: wees op je hoede! Wordt wakker!

Verwerking - Wakker blijven!
Satan gaat niet bij iedereen op dezelfde manier te werk. Zo sluw is hij wel. Iedereen heeft zo zijn zwakke
plekjes en die zoekt hij op. Belangrijk dus om te weten waar jouw zwakke plekken zitten. En... als je die
ontdekt hebt, hoe kun je dan wakker en op je hoede zijn?
Tieners denken na in hoeverre ze gevoelig zijn voor bepaalde verleidingen en op welke manier ze
waakzaam zouden kunnen zijn.
Benodigdheden – Werkblad (z.o.z.) en pennen
Werkwijze3 –
1. Kies uit de verleidingen drie situaties waar jij wel eens mee te maken hebt gehad of die op jou van
toepassing zouden kunnen zijn.
2. Bedenk: dit zouden mijn zwakke plekken kunnen zijn. Hoe zwak ben je op dat punt? Kruis voor elke
verleiding een aantal leeuwtjes aan. Hoe zwakker je bent op dat punt, hoe meer leeuwtjes je aankruist. Je
geeft daarmee aan hoe hard de leeuw brult in zo'n situatie.
3. De leeuw kan dan wel brullen, maar daar is niet alles mee gezegd. Vul daarom achter de wekker in hoe je
wakker kunt blijven. Dus: hoe kun je die verleiding weerstaan?
1

Deze werkvormen zijn overgenomen uit het programma Be3ger en 8erbaks – de duivel uit onze tienerwerkmethode. Meer inspiratie
nodig? Bestel dan het complete programma via info@hgjb.nl voor maar 7,50 (inclusief bijlagen).
2
Vervolgafronding – Om nog meer te benadrukken hóe sluw de duivel te werk gaat, kun je (een aantal van) de 'brieven van een chefduivel' voorlezen. Je vindt deze brieven onze site (www.hgjb.nl). De chef-duivel 8terbaks schrijft aan zijn leerling B3ger hoe hij juist met
tieners heel 'mooie' dingen kan doen.
3
Je kunt deze opdrachten individueel laten invullen. Je kunt ook in kleine groepjes werken en de vragen meer algemeen aan de orde
stellen. Zo van: Welke verleidingen zijn volgens jullie het grootst voor tieners? Enz.

4. Of... slaap je liever rustig door? Daar kún je voor kiezen, maar dat heeft wél gevolgen. Vul achter het bed
welk gevaar je loopt als je je openstelt voor de verleiding?
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Verwerking - Wakker blijven!
Verleidingen
 Als ik aan het bellen ben met een vriend(in), dan bespreken we de hele klas. Vooral degenen die we
niet kunnen uitstaan. Je kunt niet positief zijn over iedereen, toch?
 Als mijn ouders niet thuis zijn, kijk ik altijd lekker lang tv of filmpjes op mijn laptop. Oké, dan blijf ik
wel eens hangen bij programma's die misschien niet zo heel netjes zijn...
 Wanneer ik lekker aan het sporten ben en er gaat ff iets niet goed, dan schiet er wel eens iets uit wat
minder fraai klinkt.
 Bij de leraar biologie kun je altijd lekker klieren, hij kan niet zo goed orde houden. Dus da's altijd een
relaxed uurtje.
 Zondags is de kerkdienst soms echt saai. Dan ga ik maar een beetje zitten pitten. Moet de dominee
maar meer zijn best doen.
 Als het even kan, roep ik dat ik te veel huiswerk heb als er catechisatie is. Dan hoef ik lekker niet. ’t
Is ook zo’n ouderwets gedoe!
 Er zijn momenten dat ik me ervoor schaam dat we bij de kerk horen.
 Gisteravond was ik echt te moe om nog uit mijn bijbel te lezen. Dat haal ik morgen wel in, hoop ik…
 Als ik op internet zit, dan floept er af en toe een ‘mooi plaatje’ langs, als je begrijpt wat ik bedoel.
Maar ja, daar kun je niks aan doen, toch?
 Lang leve de lol! Serieus worden, kan altijd nog.

