Y-choice
… geluk …
Opwarmertje
Doorfluistertje
materiaal:
bijlage 1

De spelers zitten in een kring. De spelleider fluistert iemand een woord
in. Deze speler fluistert dit woord (of het woord dat hij dacht te horen)
door aan zijn rechter buurman. Dit gaat zo door tot het woord de kring
rond is. Dan wordt gekeken welk woord was genoemd en welk woord
er uit is gekomen.

Kaars aansteken
God,
U leeft met ons mee
en wilt dat we gelukkig zijn.
Verwarm ons met liefde
die gelukkig maakt.

Why ?
Geef de jongeren de televisiegids / krantenpagina met tv-programmering. Wat was
volgens de jongeren het leukste programma van de afgelopen week? Waarom?

Muziek
Choice!
Inleiding
(psalm 1: 1-3 uit: Groot Nieuws Bijbel)

Gelukkig is de mens
die de raadt niet volgt
van wie zonder God leven,
die niet omgaat
met wie slecht zijn,
die niet aan tafel wil zitten
met wie alleen maar spotten.
Gelukkig de mens
die vreugde vindt
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in de woorden van de Heer
ze steeds weer overdenkt,
overdag en ’s nachts.
Hij is als een boom aan het water,
een boom die altijd vrucht draagt
als het de tijd ervoor is,
waarvan nooit de bladeren verdorren.
Zo’n mens zal slagen,
wat hij ook doet.
Discussie
materiaal:
een bordje met:
‘mee eens’,
een bordje met:
‘niet mee eens’.

Hang in de ruimte twee bordjes op: links met de woorden ‘mee
eens’ en rechts met de woorden ‘mee oneens’. Vraag de
deelnemers op de plek te gaan staan, die overeenkomt met hun
antwoord. Dus: echt mee oneens gaat helemaal rechts staan;
aardig mee eens iets links van het midden en ik-weet-niet
precies in het midden.

De stellingen zijn:
- Geluk is iets dat je komt aanwaaien.
- Mensen die geloven in God zijn gelukkiger dan anderen.
- Wie God zoekt kan niet echt ongelukkig zijn.
- Sommige mensen hebben altijd pech, anderen altijd geluk.
- Je moet oog hebben voor de kleine dingen in het leven, dan word je gelukkig.
Zie bijlage 2 voor wat tips om de discussie te leiden.
Afsluitende tekst
psalm van nu
Gelukkig ben je
als je weet
dat er Iemand is
die jou ziet zitten.
Dat er iets waardevols
in jou steekt,
voelt goed.
Dan lijkt de zon
net iets warmer
en de regen deert je niet.
Dan let je niet op
die tien dingen
die minder goed gaan,
maar zie je dat ene
dat wèl gelukt is.
Gelukkig ben je
als je weet
dat je leven zin heeft.
dat je niet voor niets

2
programma 12 – geluk

op de wereld
bent gezet.
Want je bent meer
dan een stofje
in het heelal.
In jou heeft de Schepper
iets van zichzelf gelegd.
Gelukkig ben je
als je in God gelooft
zoals God in jou.

Muziek
Gebed
God,
als we om ons heen kijken
en de goede dingen
van het leven
tot ons door laten dringen,
kan soms zomaar
een gevoel van geluk
over ons heen spoelen.
Geluksvogels zijn we
met allerlei mensen
die om ons geven.
Met een dak
boven ons hoofd
en allerlei mogelijkheden
om ons te ontplooien.
Zomaar opeens
kan ons hart dan
een dubbele salto maken.
Op zo’n moment
hebben we behoefte
om iemand te bedanken.
En die Iemand bent U.
Bedankt!!
Amen.

Go
Ik gun je de zon in je leven een warme gloed,
en God die je beschermt tot ik je weer ontmoet
Hij zal met je meegaan
Het ga je goed!
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Bijlage 1

Y-choice
Doorfluistertje

-

geluksvogel
pech hebben
toen was geluk heel gewoon
op goed geluk
klavertje vier
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Bijlage 2

Y-choice
Vragen en tips voor de discussie.
-

-

-

vraag telkens iemand die het ermee eens is en iemand die het er niet mee eens is
kort uit te leggen waarom ze dit vinden.
Als iemand heeft gezegd waarom hij het bv. met de stelling eens is, vraag dan aan de
anderen die ook in het mee-eens-vak staan of ze zich kunnen vinden in deze
beschrijving of misschien nog iets hebben toe te voegen.
Wanneer iedereen dezelfde kant kiest probeer dan zelf argumenten te bedenken om
het tegenovergestelde te beweren en vraag de jongeren om een reactie op jouw
argumenten.
Probeer de jongeren te laten reageren op elkaar maar zorg ervoor dat iedereen zijn
eigen mening kan uiten zonder het gevoel te krijgen afgewezen te worden.
Alle antwoorden en meningen zijn goed en worden gerespecteerd! Meningen worden
naast elkaar gezet, de jongeren moeten zelf beslissen of ze iets goed of fout vinden.
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