
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dit is een sterk verhaal 

 

VAKANTIETIP: 

- Lege plastic frisdrankfles 

- Water 

- Voetbal 

Vul de lege frisdrankfles met 

water en laat de dop eraf. 

Ga tegenover elkaar staan, een 

meter achter je eigen fles. Ben je 

aan de beurt, dan probeer je de 

fles van een ander om te 

schoppen. Die ander moet eerst 

de bal pakken en mag daarna pas 

zijn fles weer rechtop zetten. De   

  laatste lege fles is de winnaar! 

 

Flesvoetbal 

Rebus 
 

 

 

 

Zou je het fijn vinden om superdupersterk te zijn? Zo sterk dat je met leeuwen kunt vechten en dat 

niemand je kan verslaan? Simson kon het. Hij kon het alleen als hij lang haar had. Dat was hoe God 

het wilde. Simson mocht nooit naar de kapper om zijn haar kort te knippen of eraf te scheren. Zijn 

hele leven niet. Zo zou hij altijd sterk zijn door de kracht die God hem gaf. Simsons was dus echt heel 

sterk. Maar ook zwak. Toen hij verliefd werd vergat hij hoe belangrijk zijn haar was. En hij vergat hoe 

belangrijk God was. Zo gaat dat vaak, niet alleen bij Simson. We hebben allemaal kracht van God 

gekregen. Om goede keuzes te maken bijvoorbeeld. Maar als er iets in ons leven komt waar we steeds 

aan moeten denken, dan vergeten we soms ineens hoe het ook al weer zit met die goede keuzes. 

Voor je het weet maak je keuzes waar je spijt van krijgt. Dan maak je brokken. En brokken doen 

gruwelijk veel pijn. Als je die brokken en die pijn aan God kunt geven, dan pas ben je echt sterk. 

 

Simson was zo sterk dat hij een gevecht met een leeuw won 

en tegelijk was hij zo zwak dat hij van een vrouw verloor. 

Ken jij jezelf al goed? Waar ben je sterk in? En waarin zwak? 

Geef jij Simson weer lang haar? 


