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Ganzenbordspel over Jij bent een tempel
Nodig: leuke hoed/pet, snoepsleutel, 2 leuke boekenleggers, evenveel droppoppetjes als er kinderen
zijn, katoenen draadjes van twintig centimeter, evenveel als er kinderen zijn, een sterke plastic beker,
cadeautje voor de winnaar.

1. Je bent geschapen als tempel van God. Stel je pion op.
3. Uit welke drie afdelingen bestond de tempel in Jeruzalem? (voorhof, heilige en heilige der
heiligen)

Als je drie dingen weet mag je drie plaatsen verder. Anders blijf je staan.
7. David mocht van God de tempel niet bouwen, zijn zoon Salomo wel. Wat betekent de naam
Solomo? (koning van vrede) Ga een plaats vooruit.
10. De tabernakel moest ingepakt en gedragen worden. Dat kost tijd. Beurt overslaan dus.
13. Mozes moest zijn schoenen uitdoen bij de brandende braambos, want God is heilig. Loop een

rondje op blote voeten rond de tafel. Ga maar gauw door naar 23.
16 Ons offerlam Jezus stierf voor ons in de plaats. Ruil van pion met een van je medespelers.
20 Wie hoort in het centrum van ons leven te staan? (Jezus) Ga naar het middelste vakje, maar zet

dan wel deze hoed/pet op, zolang je daar staat.
23. Wat kunnen we God altijd offeren, ook als we geen geld hebben? (lof) Lof is de sleutel om een
relatie met Jezus te hebben. Trakteer iedereen op een snoepsleutel.
26. Wat doet Ware Liefde? (wacht) Iedereen moet op je wachten, want je mag nog een keer

gooien.
30. Wat word je als je vaak wisselt? (kleingeld) Trek jouw leeftijd af van dat van je buurman en ga

zoveel stappen terug.
33. Hoe duur ben jij? (even duur als de prijs die voor mij werd betaald, het bloed van Jezus) Ga

naar het plaatsje met hetzelfde getal als de datum van je geboorte.
36. O, wat stom, je hebt je laten overhalen om softdrugs te roken. Terug naar af.
40. Je hebt vanmorgen samen met een vriendje/vriendinnetje stille tijd gehouden. Goedzo! Je

krijgt twee boekenleggers voor in je bijbel. Geef er een aan een van je medespelers.
44. Er zijn liegbeestjes in je tempel gekomen. Alle kinderen binden een touwtje om een
droppoppetje zijn nek en leggen de droppoppetjes in een kring op tafel, het andere einde van het

touwtje in hun hand. Gooi met de dobbelsteen tot je zes gooit. Bij zes moet je snel je bekertje op
die droppoppetjes plaatsen. De anderen moeten dan hun poppetje terugtrekken. Hoeveel je er
gevangen hebt, zoveel plaatsen ga je vooruit.
46. Nee kan een heel sterk woord zijn. Wie zei er nee tegen verleiding? (Jozef, Jezus). Ga

handjedrukken met iemand die jij uitkiest. Wie wint mag er 2 vooruit.
49. Je gaat nooit meer naar de kerk. Ja, zo kom je niet verder met God. Wacht tot je wordt

afgelost door iemand anders.
50. Jezus heeft voor jou een plaatsje klaargemaakt in de hemel. Jij bent meer dan overwinnaar.

Reserve opdrachten:









een liedje zingen.
Noem de namen van vijf kinderen.
Vertel vijf leuke dingen over je lievelingsdier.
Zeg een tekst op.
Probeer met je tong het puntje van je neus te raken.
Uit hoeveel delen bestaat de Bijbel?
Zeg de Tien Geboden op.
Wat rijmt er op zee?

Ganzenbordspel over Kerst
Men doet slechts één opdracht per keer.
Nodig:pionnen, blinddoek, pinda’s, lucifers, een theedoek en een touw, snoepjes, ballonnen.

1. Bij de zondeval werd de Heer Jezus’ komst al voorspeld. Stel je pion op.

3. Van welke boom hadden Adam en Eva gegeten? (antw.: Boom van Kennis van Goed en
kwaad) Ze hadden moeten luisteren naar Gods stem.
Doe een blinddoek voor en luister naar de stemmen van drie kinderen uit je groep, die je naam
noemen. Zeg wie het zijn.

7. Sara noemde haar zoon Isaak? Wat betekent die naam? (lachen)
Kun je op vijf manieren (met geluid) lachen: als een oude man, als een pubermeisje, als een
paard, als een gemene pestkop, als een baby? Je mag geholpen worden.

10. O wee, iedereen moet van keizer Augustus ingeschreven worden. Dat gaat je tijd en geld
kosten. Ga terug naar af.

13. Veel mensen denken dat kerstfeest een feest van bomen, kerstballen en eten is. Het gaat
allemaal om de geboorte van? (antw. Jezus)
Daarom moet je met de hele groep met pinda’s de naam Jezus maken.

16. Jesaja voorspelde de komst van de Messias. Hij noemde hem niet Jezus, maar…. (antw.:
Immanuel) Dat betekent God met ons.
Doe een wedstrijdje met het kind dat recht tegenover je zit. Wie vindt het eerst de tekst Jes.
7:14b in de bijbel. Als jij wint ga je drie plaatsen verder. Als jij verliest gaat je buurman drie
plaatsen vooruit.

20. De oude priester Zacharias zag een engel, toen hij dienst deed in de tempel.
Zacharias werd stom. Probeer het volgende zinnetje uit te beelden, de groep moet raden.
(Uiteraard niet hardop zeggen, maar laten lezen.) WE VIEREN FEEST WANT JEZUS IS
GEBOREN. (of: IN DE STAL LAGEN EEN OS EN EEN EZEL.) Ga twee plaatsen achteruit als
ze het na vijf minuten niet geraden hebben. Als het goed ging twee plaatsen vooruit.

23. In welke plaats vonden Jozef en Maria een stal om te overnachten?

(Betlehem.) Gastvrijheid is een christelijke deugd. Daarom mag je iemand anders uitnodigen
om bij je te komen staan met zijn pionnetje.

26. Hoe heette de moeder van Jezus? (antw. Maria)
En wie was de Vader? (antw. God.)
Maak met lucifershoutjes de naam Vader op tafel.

30. Aan wie werd de blijde boodschap het eerst verteld? (antw. Herders)
Doe een theedoek om als hoofddoek met een touw. Stel dat jij een herder was, vertel dan aan
je groep wat je meegemaakt hebt.
Je mag nog eens gooien.

36. Herodes wilde het kindje doden. Je moet vluchten. Ga naar de plaats waar ook je
linkerbuurman staat.

40. De wijzen uit het oosten volgden de ster.
Ze zochten Jezus in een paleis. Dat was fout. Ga tien plaatsen terug.

44. Jezus werd in een voederbak gelegd. Wat voor dierengeluiden hoorde de baby Jezus?
(schaap,koe, ezel).

46. De herders gingen het overal vertellen. Fluister de volgende zin naar rechts door, (Leidster:
niet zeggen, maar laten lezen) JEZUS WERD GEBOREN IN EEN STAL! Ieder kind fluistert
het in het oor van de linkerbuurman. Als je rechterbuurman de goede zin zegt mag je door naar
47.

49. Beloofd is beloofd. God houdt zich aan zijn woord. Blaas een ballon op tot hij klapt en roep:
Gelukkig kerstfeest iedereen.

51. Kerstfeest betekent niets zonder Goede Vrijdag en Pasen. Jezus won de strijd en jij wint dit
spel.

Reserve opdrachten:








een liedje zingen.
Noem de namen van vijf dingen die met kerst beginnen.
Vertel vijf leuke dingen over een baby.
Zeg een tekst op.
Wikkel een pop in doeken en wieg het kindje met een slaapliedje..
Uit hoeveel delen bestaat de bijbel?
Wat rijmt er op stal?

Reserveverhaaltje:
Ik heb iets in mijn hand (een pinda), dat heeft nog nooit iemand gezien. Geloof je mij?
En als je het zo meteen gezien hebt, zal daarna niemand het ooit weer terugzien.
Wie gelooft het?
Wie gelooft het niet? Waarom niet?
(Je opent je hand. Pelt de pinda en eet hem op. )
Zo was het ook met Jezus. Hij was nog verborgen, toen werd Hij openbaar en later ging Hij naar
de hemel en zag niemand hem meer.

Ganzenbordspel over Mozes
Nodig: gek brilletje, stuk slinger, dropveters, blinddoek,

1.Mozes werd in een biezen mandje gelegd. Stel je pion op.
3.Wat moest de nieuwe prins allemaal leren?

Als je drie dingen weet mag je drie plaatsen verder. Anders blijf je staan.
7. De arme slaven moesten steden bouwen. Jij kreeg een steen op je kop en moet een beurt

overslaan.
10. Mozes sloeg een Egyptenaar dood. Welk gebod is: JE ZULT NIET DODEN?

Ga twee plaatsen terug als je het goed hebt, anders opnieuw beginnen.
13. Mozes vluchtte naar Midjan. Zet een gek brilletje op en loop driemaal om de tafel.

Ga maar gauw door naar 23.
16 Bij de brandende braamstruik moest Mozes zijn schoenen uitdoen. Laat aan de kinderen je blote

teen zien.
20 ‘Ga je volk redden,’zei God. Maar Mozes zei, dat hij niet kon spreken. Hij stotterde.
Zeg de volgende zin stotterend: IK KAN NIET SPREKEN, STUUR MIJN BROER ALSTUBLIEFT!

Als je het goed doet, mag je een kind met bruine ogen uitkiezen om bij je te komen staan.
Doe een slinger om je nek tot je weer aan de beurt bent.
23. Mozes’ staf at alle andere slangen op. Overwinning. Trakteer iedereen op een dropveter.
26 Er waren tien plagen in totaal. Trek jouw leeftijd af van dat van je buurman en ga zoveel

stappen vooruit.
30. Bij de laatste plaag bloed aan de deurpost. Wiens bloed heeft ons gered? Als je rood draagt ga

dan door naar 57.
33. Alle eerstgeborenen stierven. Als jij thuis de eerstgeborene bent, ga dan terug naar 33.
36. Farao en zijn leger verdrinken in de Rode Zee. Weet je wat s.o.s. betekent? (Antw. Save our
Souls) als je het goed hebt mag je evenveel plaatsen verder als je net gegooid had.
40. De wolk en de vuurkolom wezen het volk de weg.
Kies een kind uit. Doe zelf een blinddoek voor. Alle kinderen lopen door de ruimte en het uitgekozen
kind roept piep. Jij moet het opzoeken.

44 Mozes sloeg op de rots en er kwam water uit. Ga een slokje water drinken.
46. Foei! Het volk maakte een gouden kalf. Terug naar Egypte nr. 37.
49. Het volk moppert. Er kwamen slangen. De jongste van de groep mag bij je komen staan, om naar

de koperen slang te kijken, die je kan redden van de besmettelijke ziekte .
50. Mozes ziet het Beloofde land. Jozua volgt hem op. Jij hebt gewonnen.

Reserve opdrachten:









een liedje zingen.
Noem de namen van vijf kinderen.
Vertel vijf leuke dingen over je lievelingsdier.
Zeg een tekst op.
Probeer met je tong het puntje van je neus te raken.
Uit hoeveel delen bestaat de Bijbel?
Zeg de Tien Geboden op.
Wat rijmt er op zee?

Ganzenbordspel Herder
Nodig: leuke hoed/pet met een pluim erop, snoepsleutel, 2 leuke boekenleggers, evenveel dropveters
als er kinderen zijn, katoenen draadjes van twintig centimeter, evenveel als er kinderen zijn, een
sterke plastic beker, cadeautje voor de winnaar.

1. Je bent niet alleen een schaapje van de Goede Herder, maar ook een herder voor de andere mensen.

Stel je pion op.
3. Noem drie dingen die een herder voor een schaap doet (bescherming, eten en drinken geven,
voor het schaap zorgen als het ziek is, scheren, in de stal brengen.)

Als je drie dingen weet mag je drie plaatsen verder. Anders blijf je staan.
7. Hoe noemt Jezus zichzelf? (de Goede Herder) Ga een plaats vooruit.
10. Je moet met je schaap naar de dierenarts. Dat kost tijd. Beurt overslaan dus.
13. Je schaap is weggelopen en je moet hem vinden. Ren een rondje rond de tafel. Ga maar gauw

door naar 23.
16. Onze herder gaf zijn leven voor ons. Ruil van pion met een van je medespelers.
20. Je hebt iemand opgezocht die ziek was. Pluim verdiend. Ga naar het middelste vakje, maar zet

dan wel deze pet op, zolang je daar staat. Jij mag zeggen wie er nu aan de beurt is.
23. De sleutel tot het hart van de mensen is naastenliefde. Je hebt vrolijk afgewassen voor je
moeder, daarom mag je iedereen een snoepsleutel geven.
26. Een goede herder kent zijn schapen bij name. Noem de namen van de kinderen die meespelen
op. Kun je dat? Dan mag je nog een keer gooien.
30. Je bent gaan chatten met een vent die beweert dat hij sportief, knap en rijk is. En je gelooft
hem. Dom, dom, dom. Nooit van een wolf in schaapskleren gehoord? Ga terug naar af.
33. Een schaap is duur. Weet je hoe duur jij bent? (even duur als de prijs die voor jou werd
betaald, het bloed van Jezus) Ga naar het plaatsje met hetzelfde getal als de datum van je

geboorte.
36. O, wat stom, je hebt je laten overhalen om te gaan roken. Daardoor geef je de jongere
kinderen een verkeerd voorbeeld. En schapen doen elkaar altijd na. Ga zoveel plaatsen terug als er

kinderen in de groep zijn.
40. Je hebt vanmorgen samen met een vriendje/vriendinnetje stille tijd gehouden. Goedzo! Je

krijgt twee boekenleggers voor in je bijbel. Geef er een aan een van je medespelers.
44. Er zitten vaak addertjes in het gras verborgen. Blijf een rondje zitten waar je zit. Als

troostprijs geef je elk kind een dropveter.

46. Er is een dief over de muur geklommen om een schaap te stelen. Ga handjedrukken met iemand

die jij uitkiest. Wie wint mag er 2 vooruit.
49. Je gaat nooit meer naar de kerk. Ja, zo kom je niet verder met God. Wacht tot je wordt

afgelost door iemand anders.
50. Veilig in de armen van Jezus. Jij bent binnen in de kooi.

Reserve opdrachten:









een liedje zingen.
Noem vijf schapennamen, die je zelf verzint.
Vertel vijf leuke dingen over je lievelingsdier.
Zeg eens welke psalm er over een herder gaat.
Probeer met je tong het puntje van je neus te raken.
Uit hoeveel delen bestaat de Bijbel?
Spel de naam Jezus.
Wat rijmt er op gras?

Nodig: schmink en een tv van een kartonnen doos, snoepsleutels, Een schaal water en een lepel, 2 leuke
boekenleggers, evenveel dropveters als er kinderen zijn, cadeautje voor de winnaar.

1. Je gaat de wereld in, want de Drie-enige God heeft je geroepen. Stel je pion op.
3. Er zijn drie personen in de Drie-eenheid. Zij zenden uit.
De Vader zond:…
De Zoon zond:….
De Heilige Geest zendt:…

Als je het weet mag je drie plaatsen verder. Anders blijf je staan.
7. Wat is het zendingsbevel? Ga een plaats vooruit.
10. Je moet een andere taal leren. Dat kost tijd.
Probeer te raden wat de volgende woorden zijn: (Eén rijtje per keer)

Spaans

Frans

Engels

Muchas gracias = dankuwel

La bible = de bijbel

Jesus = Jezus

La casa

= het huis

Merci = dankuwel

Help the poor = help de armen

por favor

= alstublieft

La tour d’Eiffel = de Eiffeltoren

Singing = zingen

El banco

= de bank.

Du chocolat = chocola

My house = mijn huis

El autobús

= de autobus

Chanter = zingen

Money = geld

Omdat het tijd kost moet je nu op je plaats blijven staan, maar als je weer aan de beurt bent mag je
tweemaal gooien..
13. Je gaat een kindertehuis openen.
Noem vijf dingen die je nodig hebt. Ga maar gauw door naar 23.
16. Je hebt je eten gedeeld met iemand die niets had. Ruil van plaats met een van je medespelers.
20. Je doet een oproep op de tv om geld te geven voor de blinden in India. Neem het namaak tv scherm
en ga je gang. Maar eerst moet je je schminken. Jij mag zeggen wie er nu aan de beurt is.
23. Je hebt zieken bezocht. De sleutel tot het hart van de mensen is naastenliefde. D aarom mag je

iedereen een snoepsleutel geven.
26. Een zendeling is veel op reis. Laat alle kinderen drie plaatsen vooruit gaan en twee achteruit,
terwijl ze het geluid van een trein maken. Toettoet! Dan mag je nog een keer gooien.

30. Noem de naam van een zendeling. Ga zoveel stappen vooruit als er letters in de naam zijn..
33. Iemand heeft geld gestolen uit de zendingskas. Ga terug naar af.
36. Je hebt een put gegraven, zodat de dorpsbewoners het water niet meer van ver hoeven te halen.
Laat iedereen proeven van het water. Ga zoveel plaatsen vooruit als er kinderen in de groep zijn.
40. Je hebt vanmorgen samen met een vriendje/vriendinnetje stille tijd gehouden. Goedzo! Je krijgt

twee boekenleggers voor in je bijbel. Geef er een aan een van je medespelers.
44. Er zitten vaak giftige slangen in het gras verborgen. Een slang heeft jou gebeten. Laat een ander
kind een pleister op je hand doen en blijf een rondje zitten waar je zit. Als troostprijs krijg je een

dropveter.
46. Er is een vijand die jouw kerk in brand wil steken. Ga handjedrukken met iemand die jij uitkiest.

Wie wint mag er 2 vooruit.
49. Je hebt vreselijk heimwee naar Nederland. Gelukkig komt er een vriend(in) langs. Ga samen op
dezelfde plaats staan.
50. Je zingt een lied, want je hebt je opdracht voltooid.

Reserve opdrachten:













Als een leeuw brullen.
Noem vijf landen.
Vertel vijf leuke dingen over je lievelingsdier.
Zeg eens op welke dag Hemelvaartsdag altijd valt.
Jij ben tandarts. Kijk bij alle kinderen in de mond en geef hen advies.
Uit hoeveel delen bestaat de Bijbel?
Spel de naam Jezus.
Er is geld binnengekomen voor de zending. Hoeveel is 100 euro plus 25 plus 9 maal 3, plus 45
euro?
Leuke opdrachten: beschilder je gezicht als een leeuw
Voer iemand geblindoekt pap
Geef een lucifersdoosje door met je neus.

