
Solid

KERSTVERSIE

#JEBENTNIETINJEEENDJE II
DOEL
Jongeren ontdekken dat ze in de kerstvakantie niet in hun ‘eendje’ zijn.

PROGRAMMA  105 MINUTEN
ONDERDEEL TITEL BENODIGDHEDEN TIJD
Online

Inloop Mijn eend Kerstkransjes, badeendjes, stiften

Spel 1 Kersteend Kerstversieringen,  badeendjes 5 m. 

Spel 2 Eend in z’n eentje Badeendjes, tape 5 m.

Spel XS Badeend-piek Kleine kerstboompjes, badeendjes, touwtjes, timer 5 m.

Starter  Eendencirkel Badeendjes 10 m.

Weerwoord Zoveel alleen Badeendjes, stiften, papier 10 m.

Praatje Eendje alleen Laptop, beamer, geluidsboxen, behangrol, stift 10 m.

Preek van de week Immanuel Bijbels, papier, stiften 15 m.

Re:flect Deel-eend Badeendjes, stiften 10 m.

Uitsmijter Eend workout Geen 5 m.

Chill Out  Kletseend Marshmallows 30 m.
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INTRODUCTIE
THEMA
Al bijna twee jaar voelen de jongeren in Nederland zich eenzaam door de corona-maatregelen. Als Youth for 
Christ krijgen we veel vragen binnen van kerken die worstelen met het jeugdwerk. In de praktijk zien we dat, 
juist ook in deze omstandigheden, het belangrijk is om de relatie met de tieners te onderhouden en vast te 
houden. Met dit tweede programma over #jebentnietinjeeendje ondersteunen we jou om dat te bereiken. Juist 
Kerst is een mooie kans om de jongeren te laten merken dat je er voor hen bent en dat ze niet alleen zijn. 

PROGRAMMA
Tijdens deze Solid-club doe je een aantal kerstspellen met badeendjes. De jongeren krijgen een eigen eendje 
en laten met dat eendje zien of zij zich ook weleens in hun ‘eentje’ voelen. Ze komen erachter dat verschillende 
mensen in Nederland eenzaam zijn en denken na over tips tegen eenzaamheid. Ze ontdekken dat we door de 
komst van Jezus als baby op aarde nooit meer alleen zijn. De jongeren maken plannen om iets voor mensen 
die eenzaam zijn te betekenen. De Chill Out is extra lang zodat jij uitgebreid de tijd kan nemen om er voor de 
jongeren te zijn.

TIPS
Dit programma doe je offline overdag met de jongeren. Wil je elkaar toch graag online ontmoeten? Pak het 
eerste #jebentnietinjeeendje-programma van april 2020 er dan bij. 

Leiderstip: 
Dit clubprogramma is onderdeel van de landelijke actie van Youth for Christ #jebentnietinjeeendje. 
Youth for Christ bereikt hiermee kwetsbare jongeren die vaak niet in de kerk komen. Met deze actie 
bemoedigen onze jongerenwerkers deze jongeren met het thuisblijf survivalpakket. Wil je ook graag 
dat deze jongeren ervaren dat ze gezien worden? Sponsor de #jebentnietinjeeendje-actie. 

PREPARE
• Bespreek de volgende vragen:

 - Waaraan merk jij dat jullie jongeren eenzaam zijn?
 - Wat denk je dat ze nodig hebben of behoefte aan hebben? 
 - Hoe kunnen jullie er voor hen zijn?

• Bid met elkaar voor de jongeren.
• Lees het programma door. 
• Kies de onderdelen die het best aansluiten bij jullie club.

TO DO
De kern: Spel 2, Weerwoord, Preek van de week, Re:flect, Uitsmijter, Chill Out

ONLINE
Zorg voor badeendjes. Zet de badeend bij je jongeren persoonlijk voor de deur. Nodig de jongeren vervolgens 
uit voor de Solid-clubavond over eendjes!

Leiderstip:
Wil je, net als bij de actie van Youth for Christ, een wat grotere bemoediging geven aan de 
jongeren? Zet niet alleen een badeend voor de deur, maar bijvoorbeeld ook een spelletje zoals 
rummikub, een magazine of stripboekje, een stressballetje en iets lekkers. Doe er een leuke kaart 
bij. Schrijf een persoonlijke boodschap op de kaart. 

https://yfc.nl/toerusting/downloads/
https://jebentnietinjeeendje.yfc.nl/
https://www.facebook.com/YfCNL/
https://jebentnietinjeeendje.yfc.nl/
https://www.amazon.nl/SAVITA-Speelgoed-Kinderen-Verjaardag-Feestbenodigdheden/dp/B09BKJC23Y/ref=asc_df_B09BKJC23Y/?tag=nlshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=494665808638&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6393604927112968593&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010659&hvtargid=pla-1438510099124&psc=1
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INLOOP     MIJN EEND
Verwelkom de jongeren met kerstkransjes, badeendjes en stiften. Deel de kransjes en eendjes uit. Laat 
iedereen zijn naam op zijn eendje schrijven en hem eventueel oppimpen. Eet de kransjes op.

Leiderstip:
Lukt het niet om op tijd aan badeendjes te komen? Gebruik dan mandarijnen. Laat iedereen daar 
een eend op tekenen. 

SPEL 1     KERSTEEND  5 MIN.
VOORBEREIDING
Zorg voor kerstversieringen en badeendjes.

DOEL
Jongeren versieren hun eend voor kerst.

ACTIVITEIT
• Deel de versieringen uit.
• Laat iedereen zijn eend in kerstsferen versieren.

Leiderstip:
Maak een badeendjes-kerstboom of -kerstkrans met elkaar of maak een badeendjes-lichtjesfestijn. 

SPEL 2     EEND IN Z’N EENTJE 5 MIN.
VOORBEREIDING
Zorg voor badeendjes en tape. Tape voor elk team een start- en eindlijn op de vloer. Maak daartussen voor elk 
team met de tape een parcours op de grond die kriskras door de ruimte gaat. Zet voor elk team aan het einde 
van het parcours één badeendje op de grond.  

DOEL
Jongeren zorgen dat het eendje niet meer in z’n eentje is. 

ACTIVITEIT
• Maak teams.
• Laat elk team aan het begin van zijn parcours in een rij plaatsnemen. 
• Elk teamlid zet zijn eigen badeendje op zijn hoofd.
• Om de beurt doorlopen de teamleden achterstevoren het parcours. 
• Als ze aan het einde van het parcours zijn, zetten ze hun badeendje bij het andere eendje van hun team.
• Zodra het eendje staat, is het volgende teamlid aan de beurt.
• Welk team is het snelst klaar? Dit team wint.

Leiderstip:
Heb je niet zoveel ruimte voor een parcours? Laat iedereen op een afstandje met zijn eigen badeend 
naar het eenzame eendje gooien. Het team dat de meeste eenden dichtbij gooit, wint. 
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SPEL XS     BADEEND-PIEK  5 MIN.
VOORBEREIDING
Zorg voor kleine kerstboompjes, badeendjes, touwtjes en een timer. Maak in de onderkant van de badeendjes 
een gat, zodat ze als piek op de kerstboom passen. Bind het touw om de nek van de badeend.

DOEL
Jongeren versieren de kerstboom met een badeend-piek.

ACTIVITEIT
• Laat iedereen om de beurt wijdbeens boven de kleine kerstboom staan.
• De jongere knoopt het touw met de badeend om zijn middel.
• Hij zorgt dat de badeend naar beneden bungelt. 
• Vervolgens probeert hij de badeend als piek op de kerstboom te zetten.
• Hierbij mag hij zijn handen uiteraard niet gebruiken. 
• Houd van iedereen de tijd bij.
• Wie kan dit het snelst?

STARTER     EENDENCIRKEL 10 MIN.
VOORBEREIDING
Zorg voor badeendjes.   

DOEL
Jongeren laten zien hoe dichtbij mensen bij ze zijn. 

ACTIVITEIT
• Maak kleine groepjes.
• Geef iedereen om de beurt vijf extra badeendjes.
• Laat de jongeren hun eigen badeendje op de grond zetten.
• Ze zetten de vijf badeendjes om hun badeendje heen.
• Die badeendjes staan symbool voor mensen die in jouw omgeving belangrijk voor je zijn. Bijvoorbeeld je 

ouders, je vrienden, je sportcoach en je oma. 
• Staan ze dichtbij je? Dan zet je ze dichtbij je eend.
• Staan ze wat verder van je vandaan? Zet ze dan wat verder weg van je eigen eend. 
• Praat hier met elkaar over door:

 - Wie staat er het dichtste bij?
 - Verschilt het ook nog per situatie?
 - Wie laat je dichtbij komen en wie niet? 
 - Zijn er ook weleens momenten dat je je helemaal alleen voelt?

WEERWOORD     ZOVEEL ALLEEN 10 MIN.
VOORBEREIDING
Zorg voor acht badeendjes, stiften en papier. Zet op elke badeend het nummer van een andere doelgroep:
1. Mensen die heel lang in quarantaine zitten
2. Mensen die ziek zijn
3. Mensen die geen vrienden of familie hebben
4. Mensen die wekenlang alleen online naar school/werk kunnen 
5. Mensen die extra hard moeten werken
6. Mensen die helemaal geen uitjes meer hebben
7. Mensen die hele moeilijke beslissingen moeten nemen
8. Mensen die geen geld meer hebben
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DOEL
Jongeren ontdekken dat verschillende mensen in Nederland eenzaam zijn. 

ACTIVITEIT
• Deel de stiften en papier uit.
• Laat de verschillende badeendjes met de verschillende doelgroepen zien.
• Benoem welk nummer voor welke doelgroep staat.
• Vraag de jongeren een top drie te maken van mensen van wie zij denken dat zij het meest eenzaam zijn. 
• Deze top drie schrijven ze op. 
• Ga daarover in kleine groepjes in gesprek:

 - Waarom denk je dat deze mensen het meest eenzaam zijn?
 - Waar hebben ze dan het meeste last van?
 - Wat merk je ervan dat ze eenzaam zijn?
 - Heb je zo’n iemand weleens op tv of op het nieuws gezien?
 - Ken je zo’n iemand in je eigen omgeving?

Leiderstip:
Kunnen de jongeren wel wat meer aan? Laat ze kenmerken van eenzaamheid op hun badeend 
schrijven. Ga daarover in gesprek. Vraag ook door of ze zich zelf weleens eenzaam voelen. Van 
welke kenmerken heb je dan last?

PRAATJE     EENDJE ALLEEN 10 MIN.
VOORBEREIDING
Zorg voor apparatuur om het filmpje te laten zien, een behangrol en een stift.

DOEL
Jongeren verwoorden tips tegen eenzaamheid.

ACTIVITEIT
• Bekijk met elkaar het filmpje.
• Vraag de jongeren wat ze van het filmpje vinden.
• Wat vind je van de tips?
• Schrijf de tips op de behangrol.
• Kan je zelf ook nog tips toevoegen?
• Brainstorm hier met elkaar over.
• Schrijf jullie eigen tips erbij.

PREEK VAN DE WEEK     IMMANUEL 15 MIN.
VOORBEREIDING
Zorg voor Bijbels in Gewone Taal, verschillende tinten wit/grijs/zwart papier en stiften. 

Leiderstip:
Onderstaande opdrachten komen uit de Advent aftelkalender. Je kunt de opdrachten ook vandaar 
gebruiken. Download dan de kalender. Print de achterkant van dag 27, de achterkant van dag 21 en 
de voor- en achterkant van dag 17 voor alle jongeren.

DOEL
Jongeren ontdekken dat we door de komst van Jezus als baby op aarde nooit meer alleen zijn.

https://www.eenzamejongeren.com/jongeren/tips/
https://yfc.nl/advent-aftelkalender-digitaal/
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VERTEL
We vieren bijna het kerstfeest. Tijdens dit feest denken we aan Jezus’ geboorte op aarde. Het verhaal van Zijn 
geboorte is een verhaal over de levens van Jozef en Maria die flink op de kop werden gezet. Zo begint het dat 
Maria erachter komt dat ze zwanger is. Jozef schrikt, want hoe kan dit? Hun leven staat compleet op de kop. 

ACTIVITEIT
• Leg de papieren neer in verschillende tinten wit en zwart. 
• Vraag de jongeren hoe de wereld om hen heen voelt. Inktzwart? Grimmig grijs? Zuiverwit?
• Laat de jongeren als antwoord een sterretje op het vel zetten met die kleur. 
• Bespreek in kleine groepjes de antwoorden.

VERTEL
Jozef en Maria moeten vervolgens op reis. Ze moeten naar Bethlehem. Daar gaan ze dan. De hoogzwangere 
Maria loopt samen met Jozef, 140 kilometer te voet. 

LEES
Matteüs 1:20-24, Lucas 2:1-5

ACTIVITEIT
• Laat de jongeren hun telefoon pakken en Google Maps openen. 
• Stel dat jij 140 km zou moeten lopen. Waar zou je naar toe moeten lopen? 
• Vraag de jongeren hoe Maria en Jozef zich waarschijnlijk gevoeld hebben.

LEES
Lucas 2:6-7, Matteüs 1:23

VERTEL
Jozef en Maria zullen genoeg momenten hebben gehad dat ze zich eenzaam hebben gevoeld. Maar de komst 
van Jezus was een bijzonder moment. God liet namelijk zien dat de mens niet eenzaam hoeft te zijn, maar dat 
God altijd bij ons is. Hij is nu met Kerst zelfs zo dichtbij door als baby naar de aarde te komen. Jezus’ komst op 
aarde zorgde en zorgt nog steeds voor hoop. Zijn naam betekent namelijk Immanuel, ‘God is bij ons’. Ook wij 
mogen weten dat God, in al onze eenzaamheid, bij ons is.  

ACTIVITEIT
• Luister met elkaar naar het lied Godzijdank.
• Denk terug aan je eigen donkere dagen of die van mensen om je heen. Wat zou je dan tegen God 

willen zeggen?
• Bespreek de antwoorden.

RE:FLECT     DEEL-EEND 10 MIN.
DOEL
Jongeren maken plannen om iets voor mensen die eenzaam zijn te betekenen.

ACTIVITEIT
• Ga de doelgroepen van mensen die eenzaam kunnen zijn nogmaals af:

1. Mensen die heel lang in quarantaine zitten
2. Mensen die ziek zijn
3. Mensen die geen vrienden of familie hebben
4. Mensen die wekenlang alleen online naar school/werk kunnen 
5. Mensen die extra hard moeten werken
6. Mensen die helemaal geen uitjes meer hebben
7. Mensen die hele moeilijke beslissingen moeten nemen
8. Mensen die geen geld meer hebben

https://www.youtube.com/watch?v=BUafpTQhgxg
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• Voeg eventueel zelf nog doelgroepen toe.
• Brainstorm met elkaar voor welke doelgroep jullie iets zouden kunnen betekenen.
• Laat iedereen een concreet plan maken om die mensen extra steun te geven.

Gebedstip:
Zorg voor badeendjes en stiften. Laat iedereen voor een ander een kort gebed op een badeendje 
schrijven. Het badeendje geven ze aan die ander.

UITSMIJTER     EEND WORKOUT  5 MIN.
DOEL
Jongeren doen een workout met hun eend.

ACTIVITEIT
• Laat de jongeren hun eend op hun hoofd zetten.
• Geef hen een aantal opdrachten:

 - Sta tien seconden op één been.
 - Raak de grond aan.
 - Maak een sprongetje.
 - Loop een rondje om je stoel. 
 - Ren naar de deur en weer terug. 
 - Kop de badeend drie keer heen en weer naar een andere jongere.

• Verzin zelf ook een aantal opdrachten.
• Als de eend valt, ben je af.
• Wie blijft er over?

CHILL OUT     KLETSEEND 30 MIN. 
Zorg bijvoorbeeld voor een vuurtje waar je marshmallows op kan roosteren. Neem uitgebreid de tijd om na te 
kletsen met je jongeren. Stel de volgende vragen:
• Voel jij je weleens eenzaam?
• Wanneer is dat?
• Hoe gaat het op school?
• Moet je veel online lessen volgen?
• Hoe kijk je naar de toekomst?
• Wat vind je het moeilijkst aan deze corona-tijd?
• Is er iets waar je je zorgen om maakt?
• Waar kijk je naar uit?
• Wat mis je nu het meest?
Breek een kerstkransje. Geef het andere deel aan de jongere. Vraag daarbij concreet wat je voor die jongere 
kan betekenen.



Iedere jongere 
verdient de kans 
om Jezus te leren 

kennen.
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