
Thema ‘liegen / waarheid vertellen’ (4) oh nee, ze weten 

het! 
 
 

- Blikken gooien – spel 
 

Doel: 

Vandaag gaan we kijken naar wat er gebeurt als je leugen ontdekt wordt. Vaak 
gebeurt er dan hetzelfde als met de blikken. Ineens valt alles om. Je krijgt 
misschien straf, mensen willen geen vrienden meer zijn. Alles stort in elkaar. 

 

Activiteit: 

In de ruimte worden drie of vier piramides van lege blikken gebouwd. Ieder 
kind uit elk team mag proberen met twee ballen de piramides om te gooien. 
Elk blikje dat omvalt, is een punt. Het team met de meeste punten, is de 
winnaar. Hierna kan je het spel nog eens hetzelfde spelen of op een andere 
wijze door bijvoorbeeld alleen het bovenste blikje eraf te gooien. Of proberen 
met een bal in een keer de hele piramide om te gooien. 

 

Materiaal: 

 Blikken, opgerolde sokken als ballen 
 

Beloning: 

 Het winnende team krijgt een punt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Bescherm de vlag - spel 
 

Doel: 

Leugens lijken soms heel sterk en geloofwaardig, maar voordat je het weet, 
rollen ze omver en ben je betrapt. Dit is niet leuk. 

 

Activiteit: 

Op een dienblad plaats je met een emmer een torentje van zand. Op de toren 
plaats je een vlag. Om de beurt mag iemand van een team met een lepel een 
schepje zand uit de toren weghalen. De speler die ervoor zorgt dat de vlag valt, 
is af. Hierna wordt de toren opnieuw gebouwd. Het team van de speler die 
verloren heeft, mag niet meer mee doen.  

Materiaal: 

 Zand, dienblad, emmer, lepel, vlag 

Beloning: 

 Het winnende team krijgt een punt. 
 
 
 
 

- Ananias en Saffira - bijbelverhaal 
 

Doel: 

De kinderen de gevolgen van een leugen laten zien en tevens aangeven hoe 
belangrijk God het vindt dat wij eerlijk tegen anderen en tegen Hem zijn. 

 

Activiteit: 

Vertel het verhaal van Ananias en Saffira. Je kunt het de kinderen ook laten  
uitbeelden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Rolbal – spel 
 

Doel: 

 Laten zien dat een leugen een groot effect kan hebben, net zoals bij Ananias 
en Saphira. 
 

Activiteit: 

Twee teams staan op afstand achter een lijn tegenover elkaar. Elke speler 
heeft een kleine bal in zijn handen. In het midden tussen deze twee groepen 
ligt een grote bal. De teams gooien hun kleine balletjes tegen de grote bal. Als 
een balletje doorrolt en achter de lijn van een team terechtkomt, mogen ze 
hem weer teruggooien. De groep die de grote bal het meest in de richting van 
de tegenpartij heeft kunnen bewegen, wint. 

 

Materiaal: 

 Kleine ballen, grote bal 
 

Beloning: 

 De winnende groep krijgt een punt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kleine gespreksgroepjes 
 

Doel:  

 Met de kinderen nadenken en praten over de gevolgen van liegen 

Activiteit: 

- Kan je iets vertellen over een leugen van jou die ontdekt is? 
- Hoe voelde jij je toen? Heb je straf gekregen? 
- Heb je wel eens ontdekt dat iemand tegen jou gelogen heeft? 
- Wat deed je toen? 
- Wat zou je doen als je zou ontdekken dat je ouders, de leerkracht op school of 

misschien wel je beste vriend(in) tegen je zouden liegen?  
- Hoe zou jij je voelen? 
 
 



- Je loog tegen mij – toneelspel 
 

Doel: 

 Door middel van een toneelstuk de kinderen verder over dit onderwerp laten 
nadenken 
 

Activiteit: 

 Elk team moet een kort toneelstukje bedenken over een ontdekte leugen 
 

Beloning: 

 Het team dat dit het beste heeft gedaan, krijgt een punt 
 
 
 
 
 
 
 

- Pas op, een bom! – spel 
 

Doel: 

Een eindspel ter afronding van dit thema. Ook hier weer de lijn naar de 
onontdekte leugen die als een bom kan werken. 
 

Activiteit: 

Op tafel liggen allemaal voorwerpen. Een teamlid verlaat de ruimte. De leiding 
wijst een van de voorwerpen aan als de bom. Als de speler weer 
binnengelaten wordt, moet hij zoveel mogelijk voorwerpen verzamelen. 
Ondertussen zegt de rest van de groep: tik – tak – tik – tak. Wanneer de 
speler de bom opraapt, roept iedereen ‘boem!’ Hierna is iemand van een 
ander team aan de beurt. Het team met de meeste voorwerpen, hebben 
gewonnen. 

 

Materiaal:   

Diverse voorwerpen 
 

Beloning:  

Het winnende team krijgt een punt.  
 
 


