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Trucje met een changeerzak
Trucje met tennisballen
Trucje met het gescheurde hart
Ik weet wat jij hebt gedaan
Toneelstukje over verslaving
Trucje met een vingertouwtje

Trucje

Een changeerzak of veranderzak

Deze zakken kun je voor ongeveer vijfentwintig euro bestellen bij een goochelzaak.
(ook op internet) Het is een soort luxe collectezak van rood pluche.
Je kunt er een doekje met smerige vlekken instoppen en het dan weer schoon
tevoorschijn toveren. Maar ook andere dingen kun je ermee doen. Je schrijft
bijvoorbeeld zonden op een briefje en dan komt er een ik vergeef je briefje te
voorschijn e.d.
Les: Als we onze zonden belijden wast Christus ons schoon.

Trucje met de tennisballen
Nodig: een lange vaas, het liefst met een smalle hals en een bolle onderkant.
Tennisballen: geverfd in verschillende kleuren.
Water.

Bedoeling: Te laten zien dat er zonde in je leven is, die weggaan als de Heilige Geest
binnenkomt.
Het water is het symbool van de Heilige Geest en de tennisballen van de zonden.
Vertel bij elke tennisbal wat ermee bedoeld wordt en hoe het je leven kan beïnvloeden.
Groen- jaloersheid
Zwart – toverij
Rood – boosheid
Geel - hoogmoed
Bruin- vieze woorden
Blauw- chagrijn.
Enz.

Als alle ballen in de vaas zitten giet je water in de fles., De ballen komen dan vanzelf
bovendrijven en floepen uit de vaas.
Even oefenen thuis voordat je het doet.

Trucje met het papieren hart
Voorbereiding: Knip twee exact dezelfde harten van papier. De kleur maakt niet uit, maar
ze moeten beide precies eender zijn. Zelfs de vouwen in het papier.

Het ene hart vouw je dubbel en nog eens dubbel, zodat het als een opgevouwen pakketje
achter de linkerhelft van het andere hartje past. Lijm het lichtjes vast, maar pas op dat je dit
niet kunt zien aan de voorkant. Op den duur ben je zo handig, dat het niet eens vastgelijmd
hoeft te worden.
Oefen een paar keer, totdat je het volgende gedachteloos kunt doen.

Verhaaltje: Ben jij ook wel eens ergens kapot van geweest? Ik kreeg als kind altijd overal de
schuld van. Dan ging ik naar de kelder en zocht troost bij mijn hondje. Hij likte mijn hand en
ik zei: “Het is gemeen, Bobbie, jij weet wel dat ik het niet gedaan heb, hè?” x
Ik ging helemaal in elkaar zitten. Maar ik had beter naar Jezus kunnen gaan, want hij kan
mijn hart wel heel maken.
Scheur bij x een strook van het hart af. Leg die strook in het midden voor het hart, en scheur
dan aan de andere kant ook een strook af. Al vertellend vouw je dan het gescheurde voorste
hart naar voren tot een klein pakketje, zo groot als het pakketje van het achterste hart.
MAAR … draai meteen het hele pakketje om. Ze zullen het niet merken vanwege de emotie
van het verhaal.
En vouw dan het opgevouwen hart weer open, terwijl je vertelt dat de Heer Jezus je hartje
weer helemaal heel kan maken.
Het vereist even een handigheidje.
Vergeet niet alles goed op te bergen na afloop, want de kinderen willen het graag
onderzoeken.
Een goeie goochelaar vertelt zijn geheim niet.

Trucje

Ik weet wat jij hebt gedaan

God weet alle dingen. Hij kent al je gedachten en weet wat je doet als niemand het ziet. Jij bent aan
hem verantwoording schuldig. En toch houdt hij van je. Hij gaf je een geweten, dat je waarschuwt en
hij gaf je zijn woord zodat je weet wat je moet doen. Op je vingers kun je de Tien Geboden aftellen.
Er zijn mensen die ook net doen of ze alles van je weten. Het zijn waarzeggers of goochelaars. Ze
gebruiken mensenkennis en… trucjes. Hieronder lees je zo’n trucje.
Ik weet wat jij hebt gedaan
De kinderen noemen 5 namen op van slechte mensen uit de bijbel. Bijv. Herodus, Nebucadnessar,
Farao, Kaïn, Judas… De leider schrijft elke naam op een papiertje waarvan dan een propje wordt
gemaakt. De propjes worden door elkaar gehusseld en de kinderen mogen er één uitkiezen.
De overgebleven vier propjes worden in brand gestoken. De leider zegt daarna zonder het gezien te
hebben wat de persoon heeft gedaan waarvan de naam op het overgebleven papiertje staat!
Hoe doe je dat?
Het geheim van deze truc is dat op elk papiertje dezelfde naam komt te staan. Schrijf op elk papiertje
de eerste naam. Zorg dat niemand kan zien welke naam je opschrijft. Dit kun je doen door het
papiertje in je hand te houden terwijl je schrijft. Verfrommel het tot een propje en gooi het in de asbak.
Hussel de propjes door elkaar en laat een kind één propje pakken. Laat hem of haar nog niet kijken
welke naam op het papiertje staat.
Steek nu de propjes in de asbak aan en verbrand het bewijsmateriaal (!). Daarna zeg je wat die
persoon (wiens naam je vijf keer opschreef) voor verkeerds heeft gedaan. Als het kind op het propje in
zijn hand kijkt ziet hij dat het klopt!

Toneelstukje

Verslaving

Nodig: vijf touwtjes, leeg flesje bier/breezer, leeg cigarettenpakje, stripje van medicijnen, plaatje van
een computer, of een oud toetsenbord, stuk karton met daarop een tv getekend, evt. een plaatje van
hennep.
Spelers: vijf kinderen, een koopman, een evangelist.
Doel: te laten zien wat verslaving is.
Koopman: Gratis, gratis, alle is gratis. Ik heb precies wat u zoekt.
Hij gaat elk ding aanprijzen. Neem deze heerlijke sigaretten. Je denken wordt helderder, je zenuwen
word je de baas…. Enz. enz.
Hij vraagt: Wie wil dit eens proberen. Eén keertje maar. Het is echt gratis.
Er komt een kind en die zegt: Ik.
De koopman geeft het gevraagde en bindt meteen een touwtje aan de pols van het kind. Het kind gaat
wat aan de kant staan.
En zo voorts tot alle vijf dingen weggegeven zijn. Dan laat hij ze springen.
Als hij aan het touwtje trekt moet het kind wat eraan vast zit springen, knielen, dansen enz.
Er komt er iemand die het uitlegt.
Hij heeft een evangelie met in de rug verborgen, vastgeplakt met plakband, een scheermesje
(voorzichtig mee zijn). Met het evangelie snijdt hij alle banden door als het kind roept: Jezus, redt mij.

Trucje met een vingertouwtje

Hier is een simpel trucje: neem een vingertouwtje. Knoop de einden aan elkaar. Doe er een gouden
ring omheen. Zorg dat de draadjes elkaar niet kruisen en doe het touwtje om je pinken en duimen.
Pak met je middelvingers de overliggende lus van de andere hand.
Zeg het volgende: Dit is een gouden ring. Goud is geld. Je kunt erg vastzitten aan je geld en steeds
meer willen, dan raak je erin verstrikt. Je bent dan verslaafd aan goud. Er is er maar een die je ervan
kan bevrijden. Ken je zijn naam? (Ze roepen Jezus) Moet je kijken wat er gebeurt: als je die naam nog
eens roept, kom je vrij.
Laat het touwtje van al je vingers glippen, behalve van je linkerduim en je rechtermiddelvinger. De ring
valt dan op de grond.

