Voorbeeldschema voor tijdens een Locked Up
Uitdaging

Vooraf

Uur

Doel

Voor de
registratie

Uitleg spelregels;
geestelijke voorbereiding

U1

1. Registratie

Gevangenen leren meteen
de macht van de bewakers
kennen.
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2. Brainwashing

Gerechtigheid bestaat niet
in de gevangenis.

Hoofdbewaker

Overige bewakers

Ondergrondse
kerkleider
(jeugdleider)

Bereid het evenement voor in
gebed. Zorg dat je omgekleed
bent en alles wat je nodig hebt
gereed is.

Leg de spelregels uit
en bereid de
deelnemers voor
met Bijbelverhalen
over vervolging en
trouw zijn aan God.

Bereid het
evenement voor in
gebed. Zorg dat je
omgekleed bent en
alles wat je nodig
hebt gereed is.

Bij binnenkomst van de
gevangenen is het duidelijk dat
jullie de baas zijn. Wees strengt,
maar schreeuw niet.

Geef stiekem
Bijbelteksten aan de
deelnemers.

Maak je entree.
Demonstreer gezag
over de bewakers
daarna over
individuele
gevangenen.

Toon trouw aan de
hoofdbewaker. Gevangenen leren
dat goede en foute antwoorden
allebei problemen veroorzaken.

Bevriesmoment
U3

3. Marteling

Haal gevangenen uit hun
comfortzone.

Neem plaats op een
stoel en ‘geniet’ van
wat de gevangenen
overkomt.

Test het fysieke
uithoudingsvermogen van de
gevangenen. Leg de link met wat
gevangenen in andere landen
moeten doen zonder voedsel en
water.
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4. Etenstijd

Vervolging stopt nooit, ook
niet tijdens het eten.

Geef bewakers
opdracht de
gevangen vies
voedsel en water te
geven. Zelf eet je
iets dat lekker ruikt.

Deel het eten uit aan de
gevangenen. Goede tijd voor
toiletpauzes.
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5. Zwaar werk

Studenten leren hoe ze
verfrist worden door Gods
Woord tijdens het uivoeren
van een vernederende taak.

Maak duidelijk dat
de zooi die de
gevangenen moeten
opruimen allemaal
hun eigen schuld is.

Halverwege het Bijbellezen kijk je
of je het papier in beslag kunt
nemen, straf de christenen
overeenkomstig de overtreding.

Stiekem een
papiertje delen met
Bijbelteksten.
Fluister de teksten
naar elkaar.
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6. Quiz

Gevangenen leren feiten
over christenvervolging.

Houd de touwtjes
strak in handen. Lees
de spelregels
langzaam en
meerdere keren
hardop voor.

Gevangenen moeten in een recht
lijn gaan staan. Belonen en
straffen zonder onderscheid te
maken. Zowel goede als foute
antwoorden geven problemen.

Zorg ervoor dat je
het spel niet wint!

Bevriesmoment
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7. Film
Behind the Sun
of Cry from Iran
of soortgelijke
video
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8. Nieuws en
gebed

Gevangenen hebben al een
voorproefje gehad van wat
de personages in de film
doormaken. De
problematiek van de
vervolgde kerk wordt nog
duidelijker.

Drijf de spot met de
christenen.

Dwing gevangenen om in een
rechte lijn te gaan zitten, er mag
niet worden gepraat.

Gevangenen ontspannen en
bidden, terwijl bewakers
een pauze nemen.

Lees - met
arrogantie - artikelen
over vervolgde
christenen voor. Laat
het papier achter en

Lach om de ontberingen van de
christenen als de hoofdbewaker
een overwinningsrapport
voorleest. Glip één voor één weg
om niet op te laten vallen dat je

Neem de leiding
nadat de bewakers
de ruimte verlaten.
Leid de gevangenen
in gebed en
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9. Rust

Gevangenen hebben een
moment rust om na te
denken.
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10. Bezoekers

Gevangenen realiseren zich
hoe waardevol familie is.
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11. Rechtbank

Recht en gerechtigheid is
ver te zoeken in de situatie
van vervolgde christenen.
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12. De ultieme
test & afsluiting

Gelegenheid voor de
gevangenen om een
standpunt in te nemen over
hun geloof en dit uit te
spreken.
Daarna: de vrijheid en
eenheid in Christus vieren.
Tijd om feedback te geven.

neem pauze.

pauze neemt. Laat een goede
bewaker achter.

Roep de gevangenen
één voor één op.

Begeleid de gevangenen naar de
ruimte waar zij bezoek mogen
ontvangen.

aanbidding.

Begeleid de gevangenen naar de
rechtbank. Houd de gevangenen
die wachten strikt in de gaten.
Dwing elke
geblinddoekte
gevangene aan te
geven wat hij of zij
gelooft over Jezus
Christus.
Na afloop: geef een
kort getuigenis.
Vraag om vergeving.
Luister! Wees
gevoelig voor wat er
is gebeurd.

Na de ultieme test: bemoedig de
gevangen tegen wie je hard bent
geweest. Vraag gevangenen
individueel om vergeving. Luister!

Vraag om als laatste
een verklaring te
mogen afleggen.
Na afloop: iedereen
vult de evaluatie in.
Praat over wat er
verder gaat
gebeuren: afsluiten,
opruimen, bidden,
etc.

