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1. Gebruiksaanwijzing 
 
Dit programma is speciaal geschreven voor het HGJB Diaconaal project ‘Geef Hoop!’  
Naast dat dit programma jongeren meer laat ontdekken over de wereld van jongeren in Mozambique 
en de armoede waarin zij leven, willen we jongeren bewust maken wat zij kunnen leren van deze 
jongeren en hoe zij zelf hoop kunnen geven aan mensen in hun omgeving. 
 
Met het diaconale project ondersteunen we de kerkelijke organisatie Chiyembekezo (project GZB) in 
Mozambique. Zij doen bezoekwerk aan armen en zieken in afgelegen dorpen en bemoedigen hen met 
het Evangelie. Meer informatie over dit project kun je vinden op de speciale projectsite: 
www.diaconaalproject.nl.  Hier vind je nog meer producten en materialen die je zou kunnen gebruiken. 
 
Sommige werkvormen uit dit programma zijn vooral bedoeld voor tieners. Kijk zelf welke vormen het 
beste bij jouw groep passen! 

 
1.1 Beginsituatie Tieners/jongeren 
Het is voor veel jongeren bijna vanzelfsprekend dat ze iedere dag te eten hebben, 
vanzelfsprekend dat ze naar school kunnen, vanzelfsprekend dat ze een huis hebben om in 
te wonen. Armoede? Ja, daar zien ze weleens iets van in het nieuws. Maar vaak is het een 
ver van hun bed show. 
Alhoewel veel tieners nog niet precies weten hoe hun toekomst eruit ziet, is dat voor hen 
vaak wel een hoopvolle toekomst. Er is altijd wel iets om naar uit te kijken. Een groot contrast 
met de wereld van jongeren in Mozambique. 
Het woord hoop is voor jongeren best abstract. Juist omdat ze leven in een wereld waarin 
enorm veel mogelijk is en lijkt. Tegelijk zien we steeds meer jongeren die stil vallen juist 
omdat het leven minder maakbaar en leuk is dan hen altijd wordt voorgespiegeld. Wat als 
alles uit je handen lijkt te vallen, waar hoop je dan nog op? Hoe kan God hoop bieden in een 
uitzichtloze situatie? 
 
1.2 Inhoud 
Ondanks dat wij in Nederland een goed en rijk leven hebben, zien we in deze wereld ook 
mensen voor wie armoede, verdriet en honger een dagelijkse realiteit is. Als het leven 
uitzichtloos lijkt  is er maar één ding wat mensen overeind houd: Hoop! Hoop op God, hoop 
op een beter leven. We kijken vanuit Johannes 6 naar Gods trouw. God voorziet in genoeg 
brood. Wat menselijkerwijs gesproken onmogelijk was gebeurde. Het kleine kan in Gods 
handen veel worden. En dat bied hoop! God schakelt daarbij mensen in. Zij mogen delen wat 
ze ontvangen hebben. 
 
In dit programma staan we stil bij de gelovige jongeren in Mozambique. Vaak hebben de 
mensen weinig geld en moeten ze hard werken om hun gezin te kunnen onderhouden. Er 
zijn jongeren die niet naar school kunnen omdat daar echt geen geld voor is. Als ze wel naar 
school kunnen moeten ze daar vaak heel ver voor lopen. Toch delen deze jongeren uit van 
wat zij ontvangen hebben. Wat kunnen we van hen leren? 
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1.3 Doelstelling 

 Tieners & jongeren laten inspireren door de jongeren uit Mozambique en door hun 
verhalen hoe zij het verschil maken in hun omgeving. 

 Tieners & jongeren laten ontdekken hoe zij zelf hoop kunnen geven in hun eigen 
omgeving. 

 Tieners & jongeren betrekken bij het Diaconaal Project Geef Hoop! 
 

 
1.4 Bijbelgedeelte  
Johannes 6:1-15 
Het is een heel bekend verhaal voor de meeste jongeren. In Johannes wordt nadrukkelijk 
verteld over een jonge jongen die 5 broden en 2 vissen geeft aan Jezus. Hiermee wordt 
benadrukt dat God mensen gebruikt in zijn Koninkrijk. 
 
1.5 Denkduwtjes 

 Wie in jouw omgeving kan er een bemoedigend woord of daad gebruiken? 

 Zou jij je eten weggeven als 5 broden en 2 vissen het enige eten was wat je had? 

 Hoe vanzelfsprekend is het voor jou dat God je wil gebruiken om bijv. hoop te delen? 
Misschien ook wel deze clubavond aan de tieners en jongeren van je groep. Wat zou 
jij met hen willen delen, zodat zij bemoedigd zullen worden in het geloof? 
 

1.6. Keuzeonderdelen 
 
Onderdelen van de 

avond 

Keuzemogelijkheden Speelse vorm Tijdsindicatie Korte omschrijving 

Binnenkomer 1.Quiz X 10  à 15 min Leuke quiz over Mozambique 

2. Projectfilm  5 à 10 min 1e indruk van het Diaconaal 

project  

3. Wedstrijdje chocolade X 5 min Hoe goed kun je delen? 

Introductie 1. Woordweb  10 min. Wat denk jij bij hoop? 

2. Stellingenspel  10  à 15 min. Hoe kijk jij naar armoede? 

3. Hoop in het nieuws  10 min. Welke berichten in de krant zijn 

hoopgevend? 

Bijbelstudie 1. Belangrijke woorden 

 

 15 à 20 min. Wat is het belangrijkste in deze 

tekst? 

2. Wat zou jij doen?  

 

 20 à 25 min. Hoe zou je zelf gereageerd 

hebben? 

3. 5 broden en 2 vissen 

 

 10 min.  Wat heb jij ontvangen om te 

delen met anderen? 

Verwerking 1. Hoopbrengers  10 à 15 min. Bemoedigende teksten uitdelen 

in je omgeving  

2. Geef-hoop-challenge 

 

 10 min. Samen de stap zetten om hoop 

te geven aan mensen in je 

omgeving. 

3. You’re lucky X 10 min.  Een spel uit Mozambique. Wie is 

de gelukkige? 
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2. Binnenkomer 

2.1 Quiz 
Aankondiging  
Heet de jongeren welkom en vertel dat jullie dit jaar (weer) mee gaan doen met het 
Diaconaal project. Dit jaar sparen we voor de kerk in Mozambique. Om vast kennis te maken 
met Mozambique en de mensen die daar leven, gaan we eerst eens jullie kennis over 
Mozambique testen.   
 
Nodig 

- Beamer 
- Laptop 
- Scherm 
- Groene en rode kaartjes 
- Evt. klein prijsje voor de winnaar 

 
Werkwijze 
De PPT van de quiz vind je op www.diaconaalproject.nl/projectmaterialen. Daar zijn ook de 
antwoorden van de quiz te vinden. 
Laat iedereen opstaan. Laat hen bij elke vraag kiezen voor het groene of rode antwoord. 
Wanneer ze het antwoord fout hebben moeten ze weer gaan zitten. Ga net zo lang door tot 
je een winnaar hebt. Wanneer je aan het eind twee of meer jongeren over hebt, speel dan de 
bonusvraag. De jongere die het meest dichtbij het juiste bedrag zit heeft gewonnen.  
Zijn de tieners al snel af, speel dan meerdere rondes.  
 
 

2.2 Filmpje diaconaal project 
 
Aankondiging  
Heet de jongeren welkom en vertel dat jullie dit jaar (weer) mee gaan doen met het 
Diaconaal project. Dit jaar sparen we voor de kerk in Mozambique. Om jullie vast een beetje 
mee te nemen in het thema kijken we eerst een filmpje van het diaconaal project. Op deze 
manier krijgen jullie gelijk een indruk van het project waar we voor gaan sparen.  
 
Nodig 

- Beamer 
- Laptop 
- Scherm 
- Boxjes 

 
Werkwijze 
Er zijn twee films beschikbaar. Heb je een groep met jonge tieners, maak dan gebruik van 
het kinderfilmpje. Heb je een groep met oudere tieners of jongeren maak dan gebruik van de 
algemene project film. De filmpjes zijn te vinden op de volgende link: 
https://diaconaalproject.nl/projectfilms/ 
 
Afronding  
Bespreek het filmpje na. Wat valt hen op? Wat doet het met de jongeren om deze beelden te 
zien? Welke overeenkomsten en/of verschillen zien ze met hun eigen leven? 
Laat hen er een paar minuten met elkaar over in gesprek gaan. 
 

 
 
 

http://www.diaconaalproject.nl/projectmaterialen
https://diaconaalproject.nl/projectfilms/
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2.3 Wedstrijd chocolade delen 
 
Nodig / voorbereiding 

- voor elke groep een reep chocolade 
- evt. voor elke groep een mes 

 
Aankondiging 
We beginnen met… chocola! Hoe vaak kun je een reep chocola delen? Zorg voor zoveel 
mogelijk gelijke stukjes!  
 
Werkwijze 

- Verdeel de tieners in groepjes van max. vier tieners 
- Geef ze allemaal een chocoladereep. Hoe vaak kunnen ze die zo eerlijk mogelijk 

verdelen? Geef ze een minuut de tijd. 
- Het groepje met de meeste en meest gelijke stukjes chocolade wint! 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
3. Introductie-vormen 
 

3.1 Woordweb 
 
Aankondiging 
Waar denk jij aan bij het woord hoop? 
 
Werkwijze  

- Zorg voor een groot vel papier  
- Schrijf in het midden het woord ‘hoop’. 
- Zorg voor voldoende pennen/stiften 
- Laat de jongeren opschrijven waar zij aan denken bij het woord ‘hoop’.   
- Ga daarna met elkaar in gesprek over de dingen die opgeschreven zijn.  

 

3.2 Stellingenspel 
 
Aankondiging 
Spits je oren en maak bij iedere stelling een snelle beslissing. Er is geen ruimte voor 
twijfelaars. Je zult moeten kiezen tussen ja of nee! 
 
Werkwijze  

- Verdeel de ruimte in twee kanten, de ene kant is ‘ja’, de andere kant is ‘nee’  
- Lees één voor één de stellingen voor en laat de jongeren snel een keuze maken.  
- Geef na iedere stelling één of meer jongeren de gelegenheid om hun keuze toe te 

lichten of te reageren.  
 

Stellingen 
 Rijkdom maakt gelukkig. 
 Armoede brengt je van God af. 
 Delen maakt rijk. 
 Ik vind het moeilijk om te delen. 
 Je bent arm als je weinig geld hebt. 
 Het is je eigen schuld als je arm bent. 
 De Bijbel is een bron van hoop. 
 Niet iedereen heeft iets om te delen. 
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3.3 Hoop in het nieuws 
 
Aankondiging 
Als je de krant leest of de NOS-app word je er vaak niet vrolijk van. Er gebeuren zoveel nare 
dingen. Is er nog wel hoop voor… vluchtelingen, landen die al jaren door oorlog geteisterd 
worden?  
 
Werkwijze  

- Zorg voor een aantal kranten.  
- Laat de tieners in groepjes op zoek gaan naar hoopvolle krantenberichten. 
- Vraag welke berichten de tieners hebben gevonden en waarom het bericht 

hoopgevend was.  
- Ga daarna met elkaar in gesprek over wat hoop zou kunnen geven in bepaalde 

gebeurtenissen. 

--------------------------------------------------------------------------- 
4. Bijbelstudie-vormen 
Je hoopt vast wel eens ergens op, misschien hoop je op heel mooi weer of hoop je op een gave 
vakantie. In het dagelijks leven hopen we op dingen waar we zelf geen grip op hebben. Soms hoop je 
tegen beter weten in, je hebt er weinig verwachting van. 
In de Bijbel word er iets anders bedoelt met hoop. Het Bijbelse woord hoop duid op iets dat wel zeker 
is. Bijbelse hoop is verwachting. In de Bijbel is hoop het vaste vertrouwen dat God iets gaat doen, 
omdat Hij dat belooft heeft of omdat Hij dat eerder gedaan heeft. 
Bijbelse hoop is datgene wat mensen overeind kan houden wanneer ze zelf de controle verliezen. De 
geschiedenis die we vandaag lezen uit de Bijbel laat iets zien van hoe God hoop kan geven en daarbij 
gewone mensen gebruikt. We lezen het verhaal over de 5 broden en 2 vissen. 

 

4.1 Belangrijke woorden 
 
Nodig – post-its, pennen en voor iedere tiener een Bijbel of printje van de tekst. 
  
Werkwijze 

- Lees eerst met elkaar het Bijbelgedeelte: Johannes 6:1-15 
- Geef iedere tiener drie post-its, een pen en een Bijbel. 
- Laat de jongeren het gedeelte zelf nog een keer lezen en stel de vraag: Wat vind jij 

de drie belangrijkste woorden uit dit gedeelte?  
- Laat ze die drie woorden op de post-its schrijven en plak vervolgens alle post-its op 

de deurpost.  
- Praat kort met elkaar door over welke woorden zijn opgeschreven en waarom.  

 

4.2 Wat zou jij doen? 
 
Nodig - Bijbels 
 
Werkwijze 

- Lees met elkaar Johannes 6:1-15 
- Vraag de jongeren zich te verplaatsen in de verschillende personen in het verhaal. 

Stel dat je er zelf bij geweest zou zijn. Wat zouden zij gedaan/gezegd of gevoeld 
hebben als zij de volgende personen waren geweest: 
*Filippus 
*het jongetje met de 5 broden en 2 vissen 
*iemand van de grote groep mensen 
Vraag goed door waarom ze iets wel/niet gedaan of gezegd zouden hebben. 
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- Bespreek tenslotte met elkaar (aan de hand van het eerdere gesprek) wat jullie opvalt 
in dit gedeelte.  
 

Afronding  
Vertel de jongeren dat het opvallend is dat God mensen gebruikt om zijn hoop te delen. 
Jezus had makkelijk zelf een oplossing kunnen bedenken, toch laat Hij eerst de discipelen 
nadenken en zoeken naar een oplossing. Jezus gebruikt het weinige eten van het jongetje 
om dit uit te delen aan alle mensen. Zo wil God ook ons vandaag de dag gebruiken om hoop 
te delen. 
 

4.3 Vijf broden en 2 vissen 
Nodig: het bijbelgedeelte uit geprint, pennen, afbeelding van vissen (zie bijlage) 
 
Werkwijze 
- Lees met elkaar Johannes 6: 1-15 

- Laat de jongeren het gedeelte nog een keer zelf lezen. 
- Laat hen vraagtekens zetten bij dingen die ze niet begrijpen, een hartje bij iets wat ze 

mooi vinden, een uitroepteken bij iets wat ze zelf ook zouden willen doen. 
- Bespreek met elkaar de tekens die zijn opgeschreven. Zoek samen of je een 

antwoord weet op de vraagtekens. Betrek hierbij bewust de andere jongeren uit de 
groep. 

- Het jongetje geeft 5 broden en 2 vissen. Misschien wel het laatste eten dat hij had. 
Het lijkt zo weinig, toch gebruikt Jezus het om er iets groots mee te doen. Zo wil God 
ook dat wat wij delen met anderen vermenigvuldigen. Laat de jongeren nadenken wat 
zij kunnen delen met anderen, met mensen in hun omgeving. Deel de vissen uit en 
laat de jongeren op elke vis iets concreets opschrijven wat zij kunnen delen.  

- Verzamel alle broden en vissen en bekijk samen hoeveel jullie als (kleine) groep 
binnen de gemeente al te delen hebben.  

 
Afronding  
Vertel de jongeren dat het opvallend is dat God mensen gebruikt om zijn hoop te delen. 
Jezus gebruikt het weinige eten van het jongetje om dit uit te delen aan alle mensen. Zo wil 
God ook ons vandaag de dag gebruiken om hoop te delen. Daag de jongere uit om dat wat 
ze opgeschreven hebben deze week ook concreet te delen met iemand uit hun omgeving. 

 

---------------------------------------------------------------------------
5. Verwerking 
 

5.1 Hoopbrengers 
 
Aankondiging – Wie in jou omgeving kan er wel een bemoedigend woord gebruiken?  
 
Benodigdheden 

 Een papieren hart 

 Stiften 

 Scharen 
 

Voorbereiding 

 Print van tevoren genoeg harten uit de bijlage. 
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Werkwijze  
Laat de tieners nadenken over iemand in hun omgeving die wel een bemoedigend woord 
kan gebruiken. Misschien hun oude buurvrouw, het vluchtelinggezin wat net bij hen in de 
straat is komen wonen of misschien wel hun zieke zusje.  
Laat ze een bemoedigend woord en/of Bijbeltekst op het hart schrijven en moedig hen aan 
dit hart ook daadwerkelijk te geven. Wijs de tieners erop dat dit gebaar heel veel vreugde 
kan geven bij de desbetreffende persoon. 
 
Extra tip – Misschien is er wel iemand uit de gemeente die zo’n bemoediging goed kan 
gebruiken. Leuk om dan als groep een hart te geven. Vraag vooraf bij de diaconie of de 
pastorale ouderlingen welke personen wel een bemoediging kunnen gebruiken. 
 

5.2 Geef-hoop-challenge* 
 
Aankondiging 
Uiteindelijk hoeven het geen grote dingen te zijn, waarmee je mensen in je omgeving een 
beetje hoop kunt geven. Het enige wat het van je vraagt is om de stap te zetten. Samen is 
dat soms makkelijker dan alleen. Dus dit wordt de week van de ‘Geef-Hoop-Challenge’!  
 
Werkwijze 

 Maak een lijst met zoveel mogelijk manieren waarop jullie in jullie eigen omgeving 
hoop kunnen geven. Denk aan de vuilnisbak buiten zetten voor de buurvrouw, je 
klasgenoot helpen met zijn huiswerk, bidden met een vriend die het moeilijk heeft, 
een kaartje sturen naar iemand die ziek is, etc. 

 Kies vervolgens 7 challenges, voor elke dag 1, uit die jullie allemaal – ja, echt 
iedereen doet mee – gaan uitvoeren.  

 Maak een leuke foto als bewijs en zet die in jullie groepsapp. 
 Praat de volgende keer als jullie bij elkaar komen eens door hoe deze challenge is 

bevallen. Welke reacties hebben jullie gekregen? Hoe was het om het te doen? 
Waarom is het misschien niet gelukt? 

 
*Deze opdracht is ook opgenomen in het catecheseprogramma. Check dit even van te voren bij de catecheten 
en/of mentoren uit de gemeente. 

 
5.3 You’re Lucky 
 
Aankondiging 
We gaan nu een spel doen wat ze ook in Mozambique bij de jeugdgroep van de kerk spelen. 
Het heet You’re lucky. Jullie bedenken opdrachten voor 5 ‘gelukkigen’. Zij hebben het geluk 
om de opdracht direct voor jullie allemaal uit te voeren. 
 
Werkwijze  

- Zorg voor een aantal kleine blaadjes waarop opdrachten geschreven kunnen worden. 
- Het leukste is om de jongeren zelf opdrachten te laten bedenken. 
- In Mozambique variëren de opdrachten van het noemen van de vier evangeliën tot je 

mooiste lied of bijbeltekst.  
- Daag de jongeren uit om opdrachten te bedenken die aansluiten bij het thema van de 

avond.  
- Je kunt voor de zekerheid vast zelf een aantal opdrachten bedenken, bijv.: Zoek in 1 

minuut zoveel mogelijk bijbelteksten op die het woord ‘hoop’ bevatten. Welke lied 
geeft jou hoop in tijden dat je het moeilijk hebt? Wissel meer inhoudelijke en meer 
grappige opdrachten met elkaar af. 
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6. Zingen 
 
Liederen uit Op Toonhoogte: 
Jezus, hoop van de volken – OTH 198 
Maak ons tot een stralend licht – OTH 385 
Aan de maaltijd wordt het stil – OTH 369 
Ik wil jou van harte dienen – OTH 374 
Longing for light – OTH 375 
 

7. Bidden 
 Dank dat God mensen, ook de jongeren, wil gebruiken om iets voor mensen in hun 

omgeving te betekenen.  
 Bidt voor moed om echt een stap te zetten om anderen te bemoedigen. 
 Bidt voor de jongeren in Mozambique. Zij zijn arm en hebben weinig 

toekomstperspectief, toch zijn zij voorbeelden voor ons in het delen van hoop.  
 

8. Informatie bij de bijbelstudie 
 
8.1 Persoonlijke verkenning 
Juist bij een bekend gedeelte als dit is het soms lastig om je goed te verdiepen. Daag jezelf 
uit om in de voorbereiding het gedeelte een aantal keren te lezen en je open te stellen voor 
nieuwe inzichten. Vraag je zelf af hoe jij je zou hebben gevoeld als je zelf een van de 
discipelen zou zijn geweest.  
 
8.2 Aantekeningen bij de tekst 
Vs. 1-4: Het lijkt alsof Jezus hier met zijn leerlingen de berg opgaat om tot rust te komen en 
zijn leerlingen te onderwijzen. Toch gaat er een groep mensen achter hem aan. Zij volgen 
Hem, om de wonderen die Hij heeft gedaan. 
Vs. 5,6: Jezus schakelt eerst Filippus in. Hij stelt Filippus op de proef. Hij weet al wat Hij gaat 
doen, toch laat Hij de discipelen nadenken wat ze zouden kunnen doen. Ze hebben ook een 
taak.  
Vs. 9: We weten eigenlijk verder niets over de jongen met de 5 broden en 2 vissen. Hij heeft 
niet eens een naam gekregen in dit gedeelte. De discipelen vinden het maar weinig, maar 
Jezus maakt van dit kleine beetje genoeg voor alle mensen. Zo wil Hij ook onze kleine 
beetjes gebruiken in Zijn Koninkrijk.  
Vs. 12: Na afloop wordt al het brood verzameld. Zo gaat er niets verloren. En tegelijkertijd 
wordt hiermee ook het wonder zichtbaar. Wanneer God het zegent, geeft Hij meer dan 
genoeg. Van de 5 gerstebroden, zijn nu 12 manden over. Er is sprake van overvloed, maar 
zonder verspilling.  
 
8.3 Relatie met het thema 
Tijdens de voorbereidingsreis is met verschillende jongerengroepen in Mozambique dit 
bijbelgedeelte gelezen. Een van de jongere gaf aan dat dit gedeelte oproept om het weinig 
wat we hebben, te delen met anderen. Iemand anders benoemde dat we soms denken maar 
weinig te hebben om te delen met anderen, maar als je bidt in de naam van Christus zal Hij 
het vermeerderen. Confronterend om juist deze jongeren, die zelf echt weinig hebben, met 
zoveel verlangen te horen spreken over het delen van datgene wat God aan hen gegeven 
heeft. We hopen dat dit bijbelgedeelte ook dit verlangen bij jongeren in Nederland zal 
oproepen. 
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Bijlage 4.3 
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Bijlage 5.1 

 

 


