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Jongeren helpen God ontmoeten

Thema

‘Re-charge’

Kern

-

‘Lego & let God’

-

‘Game on!’

-

-

Bijbeltekst

Versiertips

Welkomst- / afscheidcadeautips

Even opladen / retraite
Leer om stil te zij – luister
naar God
Tijd voor rust en bezinning
Denk na over het doel van
je leven
Laat God voor je bouwen
Bouw op God, onze rots

Mat. 11:28
Marcus 6:30-32
Prov. 19:21
Ps. 46:10

Batterij en elektriciteit thema:
- Duracell-batterij merk
- Koper en zwart

-

Prov. 3:5-6
Ps. 62:8
Mat. 7:24-27
Exodus 14:14

Lego thema:
- Kleuren lego logo: rood en
geel
- Posters met lego logo / lego
blokken
- Legobak meenemen voor loze
momenten

Zak lego blokjes met
snoepjes en Bijbeltekst

Ren/speel de wedstrijd
voor God met kracht en
discipline
Game voor Jezus

1 Kor. 9:24-27
Heb. 12:1
2 Tim. 4:7

Wedstrijd / gamen thema:
- Moderne digitale game
plaatjes
- Ouderwets pacman/tetris
logo
- LAN party (logo)
- Digitale kleuren: Vel geel, vel
groen en zwart

Muis/oordoppen met
Bijbeltekst

-

Pak batterijen met
Bijbeltekst

‘Love your #selfie’

-

‘The Born Identity’

-

-

‘Undefeated’ (UDFTD)

-

-

‘Divergent’ /
‘Dare to Deviate’ (Dare
2 DV8) /
‘Dare to be different’ /
(Dare 2B different)

-

-

‘Catching Fire’ /
‘Ignite’

-

Je identiteit in Christus
Stimuleren een positief
zelfbeeld
Je hoort bij God, je bent
zijn zoon of dochter.
Je identiteit in Christus
Wees jezelf, zoals God je
heeft gemaakt (bij
geboorte)
Je oude zelf los laten en
een nieuw identiteit in
christus aannemen

Ps. 139:14
1 Pet. 2:9
1 Joh. 3:1-2
Ef. 1:4-6

Selfie thema:
- Mobiel logo
- Roze en zwart
- Selfie wedstrijd-spel

-

Spiegel met foto/tekst
Fotolijstje met tekst
Hartjes snoepjes
Selfiestick

2 Kor. 5:17
1 Pet. 2:9
Rom. 12:2

Borne-identity film thema:
- Film logo
- Oranje en blauw
- Teamnamen: namen van
karakters uit het film
- Muziektip: spannende-actie
soundtrack uit het film

-

Stoere zonnebrillen met
Bijbeltekst
Borne-filmen op dvd (kijk in
kringloopwinkels)

Ook in alle tegenslagen
kunnen we vertrouwen op
God.
God is overwinnar en is
undefeated (ongeslagen)

1 Kor. 15:57
1 Joh. 4:4
2 Kor 12:9-10

-

-

Durf als christen anders te
zijn / anders te denken in
deze maatschappij
Kies voor God en niet voor
de dingen van ‘de wereld’
Durf jij anders te zijn voor
God?

Efez. 5:15-17
Rom. 12:1-2
Jak. 4:4
Verhaal van Daniel

-

Vuur en passie in je relatie
met God brengen
Keus maken voor God
Karakter van God: vol
passie, kracht en liefde

Heb. 12:29
Deut. 2:24
Rom. 12:11

Thema: Vuur
- Kleuren: rood, oranje en geel

-

Neon kleuren tegen een
zwart achtergrond

-

-

(lege) Luciferdoosje met
Bijbeltekst (gevuld met
snoepjes)
Vuurballl Jawbreakers
snoepjes

‘One Direction’

‘Spice it up’

-

-

‘Follow me’

-

‘I want you’

-

Kies voor Jezus
Vraag aan God en hij zal
antwoorden / jou de juiste
weg wijzen
Welke weg kies jij?
Geef je relatie met God
een boost een beetjes pit
(Heilige Geest)
Durf ‘pittig te worden’ voor
God
Kies volledig om God te
volgen
Wees een voorbeeld voor
anderen om te volgend –
God aan anderen laten zien
(leiderschap)
Amerikaanse leger logo: ‘I
want you’
God roept jou. Hij wil jou
hart, jou toewijding en wil
je liefde geven.

Mat. 7: 13-14
Mat. 7:7-8

Thema: verkeersborden
- Versier met
verkeersbordenposters
- Kleuren: rood, geel en blauw

-

stoplicht snoep

Rev. 3:15-16
Matt. 7:16-17
Hand. 2:38

Thema: pittig! Chilipepers
- Kleuren: rood en groen
(chilipepers)

-

Chilipepers en pittige
snoepjes (fireball
jawbreakers)
Rode snoepjes

1 kor. 11:1
Johannes 12:26
Marcus 10:28

Thema: Twitter logo: Follow me
- Blauw en wit

Verhaal van Gideon:
Rechters 7
Is. 43:1-2

Thema: Leger
- Rood-wit-blauw-camouflage
- ‘I want you’ posters
- Camouflage nets / leger
camouflage schmink
- Team namen: verschillende
landen & vlag
Pepsi-Max thema / frisdrank
thema:
- Rood, blauw, zilver/wit
- Teamnamen: frisdrank
namen
Super-hero thema
- Rood/ Blauw (superman &
spiderman)
- Zwart / Geel (batman)

‘To the Max’
‘Live Life to the Max’

-

Gods plan voor je leven
Je leven voor God leven

Joh 10:9-10

‘Be a superhero’/
‘Who’s your hero?’

-

God gebruikt gewone
mensen in superbijzondere manieren

Fil. 4:13

-

T-shirt /waterfles/ spullen
bedrukt met twitterlogo
Blauw & wit snoepjes

-

Camouflage-schaal/kleding
Leger-(bedrukte) dogtag
‘I want you’ poster/
sleutelketting o.i.d.

-

Frisdrank blikjes met
bijbeltekst

-

Super-hero t-shirt
Super-hero spullen met
Bijbeltekst

-

‘Rock ’n Roll’

-

Wie is je voorbeeld? Je
held in het leven? Volg
Jezus
Jezus is mijn rots
Ik kan op God vertrouwen
‘bouw je huis op de rots’

Ps. 18:2
Mat.7:24
Ps. 40:1-2

Thema: Rock ’n Roll 60’s
- Zwart en wit
- Oude platen op hangen

Thema: Olympisch spelen / sport
- Rood, geel, groen, blauw en
zwart
- goud
- Multi-cultureel - vlaggen
- Teamnamen: verschillende
landen
Thema: Disney’s Frozen film
- Blauw en silver, sneeuw
thema
- Liedje: Let it go
- Teamnamen: karakters uit de
film

‘Go for Gold’

-

Fight the good fight
Ren de wedstrijd (leven)
voor God

1 Kor. 9:24-2
Heb. 12:1
Fil. 3:14

‘Let it go’

-

Laat God je leven leiden
Geef God de controle over
je leven

Ps. 46:10
Prov. 3:5-6
Ps. 62:8
Mat. 7:24-27
Exodus 14:14

Wees ECHT met anderen,
mezelf en met God
Wees jezelf
God kijkt naar de hart van
mensen - wees echt
Laat je licht zien
Vertel anderen over Jezus
Wees een voorbeeld /
getuigen voor anderen

1 Sam. 16:7
2 Kor. 12:9-10

‘Get real’

-

‘Glow in the Dark’

-

Mat. 5:14-16

-

Neon geel met zwart

-

-

Oude platen met Bijbeltekst
er op (van kringloop halen)
Meiden: schaal met kersen
o.i.d. vanuit 1960 periode
Jongens: bretels
(snoep) Medaille met tekst

Spullen van Frozen met
Bijbeltekst

-

-

Glow sticks / glow ringen
Glow in de dark sterren pak
met bijbeltekst
Vel gekeurde snoepjes

Thema-ideeen zonder uitwerking
‘Inside Out’
‘Mission Possible’
‘Rescue’
‘Je bent een ster’
‘Get alive’ (get a life)
‘Be the change’
‘#Selfless’
‘Fast Forward’
‘God Talent?’
‘The Voice’
‘Get dirty’

