
Objectles: Een veilige balanceer act 

 

Wandelen met God is veilig 

In deze werkvorm richt ik op het thema ‘wandelen met een God die je niet kunt zien’. Wat is dat 

om met God te wandelen, die je niet kunt zien. Hoe raak je God niet kwijt tijdens het wandelen? 

 

Wat heb je nodig? 

-  een lang stuk touw 

-  een aantal blinddoeken 

Je legt een touw op de grond en vraagt aan de kinderen wie hier heel erg dapper is. Wie durft 

over dit touw te lopen? Alle kinderen durven dit natuurlijk en om de beurt mogen de kinderen 

over dit touw op de grond ‘balanceren’. Hierna vraag je aan de kinderen of zij dit ook 

geblinddoekt durven doen. Dit wordt heel lastig, want het touw is dun. Wie durft het toch te 

proberen? Opnieuw durven ze dit allemaal. 

 

Vraag: 

Waarom is het helemaal niet eng om geblinddoekt over een touw te lopen? Omdat het op de 

grond ligt en je weet dat er niks kan gebeuren. Er is geen groot ravijn onder je als je er van 

afstapt. Er gebeurt helemaal niks als je naast het touw stapt, want de grond draagt ons / is stevig 

onder onze voeten. 

Uitleg: 

Zo werkt het eigenlijk ook in het wandelen met God. In de Bijbel staat een prachtige belofte: 

“Deuteronomium 33:27. De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.” 

Gods eeuwige armen zijn onder ons. Je kunt dus eigenlijk niet vallen. Wandelen met een 

onzichtbare God voelt misschien alsof je geblinddoekt over een dun touwtje wandelt, maar God 

zegt: “Net zoals er een grond onder je is bij het touw, zo zijn Mijn handen onder je tijdens het 

wandelen met Mij.” 

Wij kunnen Hem dus niet kwijt raken, want Hij draagt ons en houdt ons vast! 

 


