
Uitleg  
 

 

 

 

Super tof dat jij SW digitaal meedoet! Je hebt de keuze om met een mentor digitaal na 

te praten over de diensten of om thuis samen de werkvormen te doen. Doe je digitaal 

mee, dan wordt je in een leuk groepje geplaatst, thuis ga je in gesprek met diegene 

met wie jij SW bekijkt.  

 

Hieronder vind je de werkvormen. Bij elke werkvorm staat wat het doel is en wat je 

ervoor nodig hebt. Let met elkaar op de volgende punten: 

 

➢ Wijs bij een grotere groep iemand aan die de leiding neemt en de werkvorm 

uitlegt aan de rest.  

➢ Luister goed naar elkaar, het is belangrijk wat die ander te zeggen heeft. Praat 

dus niet door elkaar heen maar laat de ander uitpraten. 

➢ Stel de vragen zoals ze in de werkvormen staan, maar vraag gerust door als 

iemand iets persoonlijks deelt.  

➢ Heb respect voor elkaar. Soms vertelt iemand iets wat niet voor de hele wereld 

of voor op Instagram bedoeld is. Spreek met elkaar af dat alles wat besproken 

wordt in het groepje, ook daar blijft.  

➢ Heb je vragen, of behoefte om samen met iemand te bidden? Neem dan 

contact op met iemand van het P-team, die staan altijd voor je klaar! 

➢ Heb je tijd over? Daag elkaar uit met de dilemma’s of Dit en Dat aan het einde 

van dit document.  

➢ Vergeet de ruimte waarin je zit niet gezellig aan te kleden en zorg ervoor dat 

je voldoende te snacken heb.  

➢ Veel plezier en succes bij de werkvormen        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Werkvormen SW  

Dienst 1: Gods Koninkrijk → Knielen voor de Koning  
  

1. Rara, wie ben ik?  

Doel: Kennismaken met je groepje 

Wat heb je nodig: briefjes en pennen 

Schrijf bij elk onderwerp wat hieronder staat iets over jezelf op.  

 

1. Leeftijd  

2. Persoonlijke kenmerken  

3. Hobby’s  

4. School  

5. Lievelingseten  

6. Huisdieren  

 

De opgeschreven punten mogen zo gek en opvallend opgeschreven worden als 

gewenst. Vervolgens worden de briefjes opgevouwen en door elkaar gehusseld. 

Iedereen trekt nu een kaartje. Lees om de beur een kaartje voor en raad met de groep 

om welk persoon het gaat 

 
2. Wie ben jij?  

Doel: Kennismaken          

Wat heb je nodig: De website https://onlinedobbelsteen.nl/   

• Laat iemand de bovenstaande website opzoeken of een dobbelsteen  

pakken.  

• Eentje gooit de dobbelsteen en beantwoord de vraag die bij het  

aantal ogen past:  

O Wat is je lievelingseten?  

OO Waar ga je het liefst naar op vakantie?  

OOO Waarom doe je mee aan SW?  

OOOO Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken?  

OOOOO Hoe vaak ben je naar SW geweest?  

OOOOOO Wat doe jij het liefst op zaterdagavond?   
  

Zolang het leuk blijft, kan je het rondje nog een paar keer maken.   

  

3. Nabespreken van de dienst   

Doel: Samen terugblikken op de dienst en meten waar de vragen zitten.   

Bespreek met elkaar de vragen en gebruik ze als kapstok om verder over door te 

praten.   

• Wat vond je van de dienst? Kies uit:  

Interessant/boeiend/onbegrijpelijk/lastig/confronterend/bemoedigend/  

https://onlinedobbelsteen.nl/


leerzaam /saai  

• Wat hoorde je in de dienst wat:   

o Nieuw voor je was?   

o Je mooi vond?  

o Je lastig vond?   

• Schrijf 1 ding op wat je wilt onthouden van deze dienst en deel dat met  

elkaar.   

 

4. Wie is Jezus?  

Doel: Leren beschrijven wie Jezus voor jou is.   

Wat heb je nodig: Bijbel, eigen voorwerp  

In Filippenzen 2 wordt er een lofzang gezongen op Jezus. Er worden allerlei 

woorden gebruikt om Jezus te beschrijven.    

• Zoek met elkaar Filippenzen 2: 5-11 op.  

• Schrijf met elkaar op welke woorden gebruikt worden om Jezus te  

beschrijven.   

• Praat hier met elkaar over als blijkt dat dat nog nodig is.   

 

Stel, iemand komt naar je toe en vraagt je wie Jezus is. Hoe zou je Hem beschrijven?   

• Neem 5 minuten de tijd om allemaal een voorwerp te zoeken waarmee  

je Jezus beschrijft. Denk aan een beeldscherm; Jezus geeft je een helder 

beeld wie God is.  

• Deel met elkaar wat je gevonden hebt.   

 

Het gaat hier niet om goed of fout, maar om het leren beschrijven wie Jezus voor jou is. 

Omdat dat in woorden lastig is, kan een voorwerp helpen om dat onder woorden te brengen.   

 

5. Samen bidden   

In de dienst ging het erover dat iedereen buigt voor de Koning. Dat is een gaaf beeld 

maar niet alleen een beeld. Dat kan je ook echt doen, buigen voor Koning Jezus.   

• Wie knielt er weleens tijdens het bidden?   

 

Als je je knieën buigt, dan gebeurt er iets, je maakt je daarmee klein voor God. 

Daarmee laat je zien dat je zelf niet zo belangrijk bent en dat je afhankelijk bent van 

Hem. Juist als je bidt is dat een mooie houding omdat je daarin naar boven kan 

kijken en vol verwachting kan zijn van wat God gaat doen. Ook als je dankt is het 

een mooie houding, omdat je daarin dankbaar je hoofd buigt voor alles wat God je 

geeft.   

• Schrijf met elkaar gebedspunten op naar aanleiding van de uitkomst  

van de werkvormen.   

• Zijn er andere gebedspunten of dankpunten?  

• Prijs God voor wie Hij is en belijd Zijn naam als Heere.   

• Laat iedereen neerknielen op zijn of haar plek en ga voor in gebed.   



Dienst 2: Gods Koninkrijk → Laat uw Koninkrijk komen  
1. Je eerste reactie  

Doel: Napraten over de dienst.  

Je kent het wel, iemand heeft een nieuwe telefoon of vertelt een tof verhaal. Er is een 

nieuwe docent op school of je ziet een geniale meme. Je eerste reactie is meestal je 

eerlijkste.   

• Maak de volgende zin af: Als ik terugdenk aan de dienst dan …  

• Zorg ervoor dat iedereen aan de beurt komt.   

 

2. Stelling nemen  

Doel: je wordt aan het denken gezet over het koninkrijk en blikt daarmee terug op de 

dienst.   

Wat heb je nodig: Groene en rode kaartjes.   

In de dienst ging het over Gods Koninkrijk en wat jij daarvan in je omgeving ziet. 

Loop met elkaar de volgende ‘stellingen’ langs en zeg of je ermee ‘eens’ of ‘oneens’ 

bent.   

• Iedereen pakt zijn groene en rode kaartje erbij en reageert op de  

stellingen.  

o Als ik om mij heen kijk in de kerk, dan zie ik niet zoveel van het 

Koninkrijk van God.  

o Bidt en je ontvangt.   

o De macht van satan in de wereld is groot.  

o Mensen die genezen op gebed, ja ja. En dan vervolgens lezen dat 

iemand een week later weer precies dezelfde klachten heeft? Ik 

geloof daar dus niet in.  

o Ik stap wel eens op mensen af om voor hen te bidden.  

o Iedere christen moet actief bezig zijn met het uitbreiden van 

Gods Koninkrijk.   

o Ik dank God altijd voor de wonderen die Hij doet.  

o De wonderen van God... ik zou er een boek over kunnen 

schrijven.  

o Ook al ik iets niet ontvang, blijf ik bidden.  

o Wonderen gebeuren alleen op het zendingsveld.  

o Huh, Gods koninkrijk? Ik snap er nog steeds niks van.   

 

 

3. Niet in eigen kracht  

Doel: Leren dat je niets in eigen kracht kunt, maar dat je kracht in God alleen ligt.   

Zoek met elkaar Mattheüs 17: 14-21 op.   

• Lees met elkaar Mattheüs 17: 14-21  

• Schrijf eens in eigen woorden op wat Jezus volgens jou in vers 20 

zegt. Deel dit met elkaar.   

• Leef jij wel/ niet vaak vanuit eigen kracht? Waar merk je dat aan?  



• Verlang je ernaar om meer vanuit de kracht van God te gaan leven? 

Hoe zou je, je daar meer naar uit kunnen strekken?  

  

4. Ik zie ik zie  

Doel: Dromen over het zichtbaar worden van het Koninkrijk om hen heen.  

Wat heb je nodig: Een leeg A4 (of als dat je voorkeur heeft gebruik mentimeter.com)  

 

• Schrijf per categorie op hoe jij hoopt dat Gods Koninkrijk hier meer  

zichtbaar wordt.  

o Familie  

o Bijbaan  

o Schoolklas  

o Vrienden  

o Buurt   

o Instagram  

o Kerk   

o …..  

• Vraag hoe iedereen het vond om deze oefening te doen. Benoem dat het  

soms kan helpen om dit te doen, zodat je ook specifiek kunt bidden 

voor de mensen in jouw omgeving.  

• Laat iedereen van één van de genoemde categorieën vertellen wat hij 

heeft opgeschreven.   

• Vraag aan iedere deelnemer om uit alles wat hij opgeschreven heeft één 

ding te kiezen waar hij de komende 4 weken actief voor 

gaat bidden. Deel dit met elkaar. Hoe kun je elkaar helpen om dit ook 

echt te gaan doen? (Misschien dat het aanmaken van een 

WhatsAppgroep kan helpen.   

  

5. Gebed om doorbraak van het koninkrijk  

Doel: Samen leren bidden.   

Lees met elkaar Mattheüs 6:9-13.    

  

• In vers 10 staat ‘Uw Koninkrijk komen’. Voor wie zou jij dat willen  

bidden? Schrijf eens twee namen op van personen van wie jij hoopt dat 

ze Jezus mogen leren kennen en Gods Koninkrijk in hun leven mag 

doorbreken.  

• Bid samen het Onze Vader en noem bij “Uw Koninkrijk  

kome” de namen van iedereen die opgeschreven is.   

  

Onze Vader,   

Die in de hemelen zijt.   

Uw Naam worde geheiligd.   

Uw Koninkrijk kome  



  

Wilt u Uw koninkrijk krachtig laten doorbreken in het leven van   

1.   

2.   

3.   

Tot eer van Uw naam!  

   

Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.  

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.   

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 

Amen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dilemma’s 
 

Je móet kiezen!  

Altijd kruipend over een zebrapad   Altijd rondlopen in vuilniszakken   

Iedere dag patat eten   Iedere dag ontbijten met een glas cola   

Nooit meer op vakantie   Nooit meer naar school   

Meedoen aan The Voice terwijl je weet 

dat je echt niet kan zingen   

Meezingen in de kerkband terwijl je weet 

dat je echt niet kan zingen   

Hard op je tong bijten    Met blote voeten in een drol stappen   

Rijk en eenzaam   Arm met mooie mensen om je heen   

Voordringen in de Supermarkt   Een random iemand om zijn 

telefoonnummer vragen   

Nooit meer uit eten   Nooit meer naar de tandarts moeten   

Gedachten van anderen kunnen lezen    In de toekomst kunnen kijken   

Een nacht doorbrengen op een 

booreiland   

Al je social media apps verwijderen   

Drie dagen natte sokken aan   De hele week dezelfde onderbroek   

Zomaar bij iemand op schoot gaan zitten 

in de bus   

Iemand die bij jou op schoot komt zitten 

in de bus   

Altijd een mondkapje op   Altijd paars haar   

Boodschappen doen in je badjas   Altijd onzichtbaar zijn   

Eigen huis bouwen   Eigenaar zijn van een jacht   

Op de 94e verdieping van een flat zonder 

lift wonen   

Al je digitale communicatie moet vanaf 

vandaag per brief   

De basisschool overdoen   Altijd tegen iedereen praten zoals je 

tegen baby’s doet   

Altijd een polonaise doen in de rij bij een 

winkel   

Nooit meer de ontknoping van een 

film/serie kijken   

Tandpasta gemaakt van chilipepers   Wc-papier van schuurpapier   

Altijd rondlopen met de slurf van een 

olifant   

Altijd de nek van een giraf hebben   

Je laat je elke avond uitlaten aan een 

hondenriem   

Je eet elke avond bij de Mac   

1x per maand op een Macbook   Onbeperkt op een PC met Windows 95   

Je kunt alle talen spreken   Je kunt alle muziekinstrumenten 

bespelen   

Iedereen hoort wat jij denkt   Iedereen denkt wat jij hoort   

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit of dat  
  

De korte versie van de dillema’s.  

Je moet kiezen! 

  

Roze    Geel   

Wijsheid    Rijkdom   

Arm   Rijk   

Boos   Verdrietig   

Skaten   Hardlopen   

Voetbal   Tennis   

Vakantie   School   

Social media   Life contact   

Bus   Fiets   

Scholierenweekend   HGJB-vakantie   

Roken   Drinken   

Broek   Jurk   

Tiny-housse   Villa   

Kringloopwinkel   Merkkleding   

Kruk   Stoel   

Jezus    Heilige Geest   

Koninkrijksburger   Wereldburger   

Knap   Lief   

Slapen   Feesten   
 


