
In een lichtflits, in een stem! Wat schrok Saulus toen Jezus op die manier zo dichtbij kwam. Wat een groot 
verhaal. In het leven van Aart, onze gast, is Jezus bijzonder dichtbij als hij tekent. Jezus is ook bij jou,  
Hij wil jou ontmoeten. Hoe? Dat is voor iedereen anders. Wat is jouw verhaal?

Natuur Vind jij de natuur ook zo mooi, al die diertjes, bomen en planten die God gemaakt heeft? 
Heb je daarbij weleens ervaren dat Jezus heel dichtbij was? Vertel er eens over? Wanneer? Waar? 
Wat dacht je toen? 

Hobby/creatief Hoe is Jezus bij jou in je hobby? Als je sport, creatief bent, puzzelt enz. enz.? 

Met anderen Jezus werkt ook door andere mensen heen, doordat iemand iets tegen jou zegt of 
iets voor je doet. Heb jij zo’n voorbeeld? Vertel eens? 

In ziekte en verdriet Als het moeilijk is kun je juist ervaren dat Jezus erbij is. Maar het 
omgekeerde kan ook, Jezus lijkt dan juist heel ver weg. Heb jij zo’n voorbeeld? Vertel eens?  

Zingen Door te zingen kun je God groot maken en Jezus dichtbij ervaren. Heb jij dat weleens 
gehad? Of heb jij zo’n lied? Waar was het? Wie was erbij? Vertel eens. 

Witte vlak Heb jij nog een ander voorbeeld hoe jij ervaart dat Jezus dichtbij is? Vertel eens?

Maak een print van het werkblad met de dobbelsteen, het liefst op 
stevig papier. Knip de dobbelsteen uit, vouw alle lijnen en plakranden 
om, plak de dobbelsteen in elkaar.

Op de dobbelsteen staan verschillende plaatjes, ze laten iets zien hoe en waar Jezus dichtbij kan 
zijn in jullie leven. Rol om de beurt met de dobbelsteen en bespreek met elkaar de vragen bij de 
plaatjes. Dat kan soms best moeilijk zijn. Help elkaar door vragen te stellen (wanneer, waar, wat 
zag je, wat deed je, hoe voelde dat?).
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  Schrik-spel 

Elkaar laten schrikken is het doel van dit spel, gaat dat lukken? 
Verstop je in huis of buiten in de tuin. Spreek vooraf goed af waar je je mag verstoppen en waar niet.  
Eén van jullie is de zoeker. Voordat de zoeker jou gevonden heeft, spring je uit je verstopplek om hem of 
haar te laten schrikken. Of heeft de zoeker jou eerder gezien en heeft hij of zij jouw naam al heel hard 
geroepen? Een punt voor degene die het eerst is. Wie heeft na een aantal rondes de meeste punten? 
Let erop dat iedereen even vaak de zoeker is geweest.

Dit spel kun je nog spannender maken door het in het donker te spelen. Degene die zich verstoppen 
hebben een zaklamp (of een mobiel met zaklampfunctie). Lukt het om de zoeker te laten schrikken door 
hem of haar ineens in een fel licht te zetten?

Time to GO gaat altijd over drie soorten verhalen. Het verhaal uit de Bijbel, 
‘het jouw verhaal’ (vandaag vertellen Aart en Dirk hun bijzondere verhaal) 

en het ‘mijn verhaal’. Deze laatste zijn de opdrachten om samen aan de slag te gaan. De boodschap in Gods verhaal verbinden 
we aan jouw en mijn verhaal. Daardoor wordt de boodschap praktisch en relevant in ons eigen leven en kun je er samen ook mee 
oefenen. Het is de Heilige Geest die daar de verhalen heen werkt en verandering geeft in ons leven.

Time to GO daagt jou uit om eerlijk en puur je eigen verhaal over jouw leven met Jezus te vertellen. Niet alleen wat je weet en hoe  
het zou moeten, maar ook hoe dat voelde, wat er misging en moeilijk was of juist hoe bijzonder en mooi. Door jouw eigen verhaal  
te vertellen, door een echt voorbeeld te zijn, help je je kind zelf na te denken en help je jouw kind om zelf te leren geloven.  
We wensen je Zijn zegen.

LATEN JULLIE ONS WETEN WAT JE ERVAN VOND?  
Stuur je foto’s en filmpjes naar ons op: opwekking.go@opwekking.nl of post ze via social media:  

  #OpwekkingGO        #OpwekkingGO

Nog meer afleveringen zien? Je vindt ze op onze site www.opwekkingGO.nl

Jezus is erbij, altijd! Soms zijn  
er hele bijzondere momenten  
die je nooit meer gaat vergeten.  
Maar altijd als Jezus erbij is, 
verandert er iets in je leven.
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