Touwpuzzel
De originele versie van de touwpuzzel schijnt uit China te komen. Het is de bedoeling om een veel te
grote ring via een veel te klein gat van "A" naar "B" te krijgen. Hier stuit je op een probleem.`
De clou is dat dit alleen lukt via een speciale oplossing aan de achterkant van het plankje.
Dit heeft een diepere betekenis. Voor ons is de vraag: Hoe word ik verzoend met God?
De touwpuzzel is een illustratie van onze onmogelijkheid om op eigen kracht met God verzoend te
raken (praktisch alle andere godsdiensten van de wereld gaan hier wél van uit) en wijst op de enige
Weg: Jezus' verzoenend lijden en sterven en Zijn opstanding. We krijgen deel aan Hem door Jezus te
geloven en te gehoorzamen (gehoorzaamheid des geloofs Rom 1:5)i.
De puzzel symboliseert ons probleem van de zonde en de oplossing die God biedt in Jezus' offer,
door Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood.

De ring stelt ons met onze zondenschuld voor die nooit door het middengat kan om de weg tot God te
gaan
Leg de puzzel volgens de tekening zo dat de grote middenlus als het ware de open armen van God
voorstellen: Als je je toevertrouwt aan God en Hem vraagt je zonden te vergeven en je te helpen, gaat
God jouw probleem oplossen! Schuif de ring in de grote lus!
Dat is alles…. ! In principe is je probleem nu al opgelost:

overgave aan God!
De rest is in Gods hand: Draai de puzzel om want God heeft een geheim, namelijk dat Jezus de weg is en
de waarheid en het leven!
Trek (aan de achterkant) nu aan de touwtjes in het middengat totdat ook de zijtouwtjes mee worden
getrokken door het gat! Zie figuur.
Trek deze touwtjes verder door het gat, zodat een grote lus, een open “weg” ontstaat
Schuif de ring door deze “weg” naar de andere kant. Geestelijk gezien stelt dit vergeving van je zonden
en wedergeboorte voor door de Weg: Jezus Christus!
Feitelijk is de ring nu aan de andere kant van de puzzel.

Draai de puzzel weer om en trek de touwtjes (aan het onderste paar) weer geheel terug door het
middengat, totdat de grote lus weer verschijnt.
Schuif de ring nu het laatste stukje door tot de plaats van God. Je bent verzoend en mag een nieuw leven
beginnen als kind van God!

De voorkant kan beschilderd worden met je eigen naam of bloemen… duister links aan de kant van
de mens en licht rechts bij God. , of er kan de tekst op worden geschreven: Laat je met God
verzoenen! Op de achterkant kan je schrijven of een sticker plakken met:
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus.
‘Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij.
Johannes 14 vers 6 (Groot Nieuws Bijbel)
Deze puzzel kan van een extra gat + koordje worden voorzien om hem ergens op te hangen zodat
meerdere mensen het principe ervaren door hem te proberen op te lossen.
Er kan dan een briefje/enveloppe bij hangen met "in geval van nood openen" waarin deze oplossing
en de uitleg van het evangelie staan beschreven.
Of je haalt de puzzel op een verjaardag of gewoon bij de koffie met bezoek tevoorschijn. Een
ontspannen kans om een gesprek te beginnen over “Laat je met God verzoenen!” 2 Korinthe 5

iii Romeinen 1:5 Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken
gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen
Romeinen 5:19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de
gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
Romeinen 15:18 Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen tot
gehoorzaamheid te brengen: door wat ik zeg en doe,
Romeinen 16:19 Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden; ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien
dat u de wijsheid hebt om het goede te doen en dat u standhoudt tegen het kwaad.
Romeinen 16:26 maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten
bij alle volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen

