
10 spijkers op 1 kop  -  Kan dat?  Is het schijnbaar onmogelijke mogelijk? 

 
Het spijkerplankje is een beeld van wat “in Christus” mogelijk is volgens Efeze 2:19-22  

 

Opdracht:  

Leg 10 spijkers bovenop de kop van één spijker in het plankje  
(een halve aardappel met een spijker erin of een stukje hout met één spijker in het midden)  

Het plankje/aardappel moet gewoon blijven liggen…  
 

Wij mensen stellen in dit experiment de spijkers voor: een harde kop, lastig samenwerken enz. 

enz. (Maak hier een verhaaltje van.) Maar met de koppen bij elkaar en met het juiste 

“fundament” en “hoeksteen” kan er een wonder gebeuren! Probeer het maar! 

 

1) Fundament. Eerst leg je als basis 1 spijker ergens naast het plankje/aardappel (Figuur 1)  

Dit is de illustratie van 1 Corinthe 3:11 

            Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt: Jezus Christus.  

(Dus geen eigen ideeën als fundament!) 

 

2) De spijkers. Vervolgens leg je alle spijkers (op één na) om en om met de koppen bij elkaar op deze spijker volgens figuur 2. De 

koppen bij elkaar symboliseert de liefde en eenheid waardoor men Jezus in de gemeente herkent en erkent. Liefde, eenheid, 

aanvaarding en vergeving die christenen onderling mogen hebben als vrijgekochte mensen voor God door Jezus Christus.  

a) Johannes 13:35  Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.   

b) Johannes 17: 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven,  21  opdat zij allen 

een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U , dat ook zij in Ons zijn;  opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 

Maar.. met goede bedoelingen alleen komen we er niet! Er is een sluitstuk nodig (hoeksteen). 

 

3) Hoeksteen. Deze spijkers hebben een sluitstuk nodig om ze bij elkaar te houden… het 

hoofd/doel. Deze afsluitende spijker (Jezus) bindt de andere spijkers bij elkaar waardoor 

de hele constructie stabiel is en bovenop de kop van de spijker in het plankje kan worden 

gelegd. Zo ontstaat het wonder van in ons geval Christelijk Kinderwerk met heel 

verschillende mensen doordat zij “in Christus” is. 

Als Jezus het begin en het einde is, de alfa en de omega in de gemeente (= het 

fundament en de hoeksteen/sluit-spijker) … gaat het goed!  Denk er eens goed over na óf 

Jezus in onze situatie de enige basis en doel is van onze betrokkenheid. 

a) Efeze 2: 19  U bent dus niet langer vreemdelingen die geen rechten hebben, maar medeburgers van het volk van God, leden 

van zijn familie. 20  U staat gebouwd op de fundering die gelegd is door de apostelen en de profeten; de hoeksteen is 

Christus Jezus zelf. 21  Aan hem dankt het hele gebouw zijn hechte constructie en door hem groeit het uit tot een heilige 

tempel. 22  In eenheid met hem wordt ook u mee opgebouwd tot een geestelijk verblijf voor God. 

b) Colossenzen 2:19  (Jezus) Christus, het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en 

samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt.   

 
Leg nu met wat fijn-motorische vaardigheid de set met spijkers op de kop van de ene 

spijker.(Oefen) 
 
Zo is Jezus Christus ook in ons de eerste en de laatste, de alfa en de omega: 
En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega , het begin en het einde. Ik 

zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet. 
Openbaring 21:6 

 
Niet verkeerd om zo een spijker te zijn, gedragen en op je plek gehouden door Jezus.  
Letterlijk “in HEM” wordt het onmogelijke mogelijk! . 
 
God zegene jullie op je levensweg aan de hand van Hem die jullie zo liefheeft, Jezus Christus! 


