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Spel 1

Pandverbeuren

Nodig: een pand van elk kind, een doek, een gesloten doosje met opdrachten.
Leg de naam uit. (Je raakt iets kwijt, een onderpand en je moet het terugkopen door er iets voor te
doen)
Alle kinderen leggen een pand onder een doek.
De leider pakt een pand en zegt: PAND, PAND, VAN WIE IS DIT PAND?
De EIGENAAR zegt: VAN MIJ, MENEER.
De leider zegt: IK BEN GEEN HEER, IK BEN EEN MAN, DIE ALLES DOEN EN LATEN KAN. WAT
MOET DEGENE DOEN VAN WIE DIT PAND IS?
Een ander kind mag schudden met de doos en een briefje trekken waarop een opdracht staat. Als de
opdracht volbracht is krijgt het eerste kind het pand terug.
Ga zo de kring rond totdat alle panden weer terug zijn.
(Men kan ook met groepjes werken.
Een pand per groep, een opdracht voor de groep.)
Suggesties voor opdrachten:
Een liedje zingen
Van tien tot nul tellen.
Kopje duikelen.
Een vraag over het onderwerp beantwoorden.
Met je tong het puntje van je neus proberen aan te raken.
Scheel kijken.
Een bijbeltekst opzoeken
Handen wassen, enz.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 2

Teken een stripverhaal

Teken een stripverhaal
Nodig: papier pennen. Misschien een voorbeeld van een stripverhaal.
In vier delen.
1. meisje is aan het touwtje springen
2. meisje neemt een pilletje aan van grote jongens
3. meisje ziet sterretjes
4. vriendin ziet haar. Wat zegt ze en wat zegt ze terug (in een ballonnetje)
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 3

Speel een toneelstukje uit

Nodig: doosjes voor sigaretten, bierflesje, pillendoosje
Genoeg touw dun maar sterk, bijbel , schaar
Speel een toneelstukje.
Er komt een koopman op de markt. Hij verkoopt sigaretten, alcohol, flesjes bier en pilletjes. Hij beveelt
het van harte aan. Hiermee vergeet je al je zorgen en ga je weer lachen. Wie wil het kopen? Eén uit
de groep neemt bier, maar de koopman bindt meteen een touwtje om de pols van die persoon. Het
andere eind houdt hij zelf vast. De volgende neemt de pilletjes, enz.
Tenslotte heeft hij veel touwtjes in handen en als hij dat wil laat hij de mensen springen, of hij sleurt ze
over de straat. Ze zijn zijn slaaf geworden.
Ze moeten wel doen wat hij wil, want hij heeft de touwtjes in handen.
Dan komt er iemand die over God vertelt met een bijbel. Hij knipt de draadjes door als de mensen
hem vragen. De koopman loopt woedend weg.

Spel 4

De aap en de kokosnoot

Nodig: kokosnoot of knuffel
In een kring staan. Iemand is de aap, die een kokosnoot wil stelen uit de kring. (voor kokosnoot kun je
een knuffel nemen of zo iets) De aap loopt buiten de kring en mag tussen twee kinderen door naar het
midden om de kokosnoot te pakken, maar hij moet op dezelfde manier terug.
De aap mag daarbij getikt worden door de geheim agent, die benoemd werd toen hij vóór het spel
even op de gang ging staan.
Lukt het de aap? Dan mag een ander de aap zijn.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 5

Raden wat je uitbeeldt

Nodig briefjes met opdrachten
Twee kinderen op de gang. Ze krijgen een briefje mee waarop één van onderstaande dingen staat.
Ze mogen even overleggen hoe ze het uit gaan beelden, zonder woorden, dan komen ze voor de
groep. Wie raadt het? Die mag een vriendje kiezen om de volgende opdracht te gaan uitbeelden.
1. De broers trekken Jozefs mooie mantel uit en gooien hem in de put.
2. Eva eet van de vrucht van de verboden boom en geeft ook Adam ervan. Ze verbergen zich in de
bosjes.
3. Storm op het meer. Jezus slaapt en stilt de storm
4. Bloed aan de deurpost smeren.
5. Mozes slaat op de rots. Er komt water uit.
6. Mozes in het biezen mandje wordt door de prinses gevonden
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 6

Elfjes maken over het onderwerp

Nodig, pen en papier.
Elfjes zijn gedichtjes, die zo opgebouwd zijn:
eerste regel: 1 woord,
tweede regel 2 woorden,
derde regel 3 woorden,
vierde regel 4 woorden,
vijfde regel 1 woord.
Bijv.
Verslaafd
Op zoek
Altijd weer stelen
Geld nodig voor drugs
Help!
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 7

Ik ga op reis en ik neem mee

Nodig: niets.
Kinderen zitten in een kring. De eerste zegt: Ik ga op reis en ik neem mee… een tandenborstel
(bijvoorbeeld). Het volgende kind zegt dan: Ik ga op reis en ik neem mee een tandenborstel en een
boek (bijvoorbeeld) en zo wordt het een kwestie van steeds weer een ding erbij doen, totdat iemand
een fout maakt.

Spel 8

Ik geloof je niet spel

Thomas geloofde niet dat Jezus was opgestaan.
Hieronder staan zinnen vermeld, die je al of niet kunt geloven.
Speel het ‘Ik geloof je niet spel.’
Zet de kinderen achter elkaar in twee groepen… Telkens als het voorste kind een goed antwoord
geeft, namelijk ‘Ik geloof je.’ of ‘Ik geloof je niet.’ dan mag hij/zij achter aansluiten. Dan komt de
volgende aan de beurt. Welke groep heeft het eerst alle kinderen gehad? (Dan staat de nr. 1 weer
vooraan de rij.).
Vragen:
1.
Petrus was een visser. (goed)
2.
Matteüs verzamelde vlinders. (fout)
3.
Filippus wandelde op het water. (fout)
4.
Lazarus werd uit de dood opgewekt. (goed)
5.
Judas Iskariot heeft Jezus verraden (goed)
6.
Alle Farizeeën haatten Jezus. (fout)
7.
Jezus wilde niet gekust worden. (fout)
8.
Tijdens het laatste avondmaal waste Jezus de voeten van de discipelen. (goed)
9.
Er waren nog drie mannen die ook gekruisigd werden samen met Jezus. (fout)
10.
Jezus riep aan het kruis: ‘Het is volbracht.’ (goed)
11.
Toen Jezus stierf scheurde het kleed in de tempel doormidden. (goed)
12.
Petrus bijnaam was: Brulboei! (fout)
13.
Vrouwen hebben het eerst ontdekt dat Jezus was opgestaan. (goed)
14.
De steen was van het graf gerold. (goed)
15.
Jezus was een geest geworden na zijn opstanding. Hij kon niet meer eten. (fout)
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 9

Blikje lopen

Nodig: soepblikken, een priem, touw
Zet een parcours uit.
Twee kinderen moeten tegen elkaar lopen op de blikjes, wie het eerst aan de overkant is.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 10

Hindernisbaan

Nodig: blinddoeken.
Maak een hindernisbaan van tafels en stoelen.
Maak paren.
Een van de twee is de herder en de andere is het schaap.
Een stuk of wat kinderen starten tegelijk. Ze moeten dan uit die brei van geluiden de stem van hun
herder onderkennen.
De herder roept: ’Nu naar links, naar links, enz. ‘
Je kunt bij het eind een pan neerzetten, waar ze met een lepel op moeten slaan en roepen: ‘Doel
bereikt!’

Spel 11

Wat heb ik in gedachten?

Het gaat over beschermen.
Wat heb ik in mijn gedachten. Je moet raden. Is het ….
Ik antwoord alleen maar met ja of nee.
Wie het in vijf keer raadt mag hem zijn.
Paraplu
Hond
Politieagent
Moeder
Pistool
Vriendje
Schild
Huis
Verkeerslichten
Wetten
Gebed
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 12

Quiz met drie sleutels

Als ze het antwoord bij de eerste hint weten krijgen ze drie punten, bij twee hints krijgen ze twee
punten en bij drie hints krijgen ze een punt.Ze kunnen het in groepjes doen, of ieder voor zich.
Bijv.
1. Ik ben een discipel, ik was bij de opstanding van Lazarus, ik schreef alles op in het bijbelboek.
Johannes
2.Ik ben een vrouw, ik was een zuster van Lazarus, ik ging Jezus tegemoet. Marta
3.Ik was in het Overjordaanse, ik werd geroepen toen mijn vriend erg ziek was, ik liet het graf open
maken. Jezus
4.Ik was ernstig ziek, ik hoorde Jezus stem toen ik al dood was, ik kwam uit het graf met doeken om
mij heen. Lazarus
5.Ik was erg pessimistisch, ik twijfelde vaak, Laten we maar met Jezus sterven, zei ik. Thomas
6.Ik was de hogepriester, ik hoorde wat er gebeurd was, ik zei het is beter dat Jezus sterft en niet het
hele volk te gronde gaat. Kajafas
7. Ik moest erg hard huilen, ik was een zus van Lazarus, ik viel voor Jezus voeten neer. Maria.
8. Ik ben een dorp, Lazarus en zijn zusters woonden er, ik lag vlakbij Jeruzalem. Bettanie.
9. Ik was een discipel, ik ging over de kas, ik verraadde Jezus. Judas.
10. Ik ben een rivier, Johannes de Doper doopte in mij, Jezus was er naar de overkant gegaan. De
Jordaan.

Spel 13

Spel van Marjon.

Voor dit spel heb je wel een aantal mensen nodig die je helpen en je hebt ook wel een groep
kinderen nodig van meer dan tien.
Voorbereiding: Leg een parcours neer op de grond van voetstappen, die van de deur in de rondte
lopen naar de deur.
Het gaat erover wat de discipelen allemaal met Jezus meemaakten.
Op bepaalde plaatsen staan mensen die iets voorstellen:
1.
een bruid en bruidegom met een glas wijn. (Bruiloft in Kana)
2.
een paar mensen staan te blazen (Storm op het meer, je hoeft niet bang te zijn.)
3.
5 broden en 2 vissen
4.
Bartimeüs
5.
rijke jongeling met laptop, petje, gsm.
6.
iemand vertelt een gelijkenis
7.
kruis
8.
windsels en Maria
9.
zendingsbevel hierbij zingen ze: ‘Vertel het aan de mensen’ van E & R.
10. De kinderen worden gezegend.
Een van de leidsters spreekt alles aan elkaar.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 14

Mystery guest

Nodig: een laken of grote doek
Er komt iemand binnen, met een doek over zich heen. Hij/zij wordt op een stoel gezet. De kinderen
gaan hem/haar een vraag stellen. De leidster wijst telkens een vrager aan. De gast mag alleen ja of
nee zeggen.
Wie weet het eerst wie het is? (beloning) Hierna kan men evt. de persoon interviewen over zijn werk of
taak in de gemeente.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 15

Een bijbels persoon voorstellen

Je prikt iemand een kaartje met een bijbelse naam op de rug.
Dit kind moet raden wie hij/zij voorstelt. Ze mag om de beurt aan twee groepen vragen stellen.
Bijv. Oude Testament of Nieuwe? …Man of vrouw? … Ben ik een visser? Antwoord: Ja… enz.
Zodra iemand als antwoord nee krijgt, is de andere groep aan de beurt..
Een paar suggesties: Eva, Abraham, David, Daniël, Petrus, Maria, Johannes de Doper, enz.

Spel 16

Mummie

*Neem twee wc rollen. Laten twee kinderen iemand inpakken als een mummie. Wie deed het het
beste?

Spel 17

Rapliedje leren

Vraag: Waar komt het lijden vandaan?
Antwoord:
Lijden komt van zonde
(zonde: gebaar duim rechterhand naar beneden )
Niet luisteren naar Gods stem.
(stem: vinger wijst naar mond)
Adam was de eerste,
(eerste: gebaar rechterwijsvinger opsteken)
Wij waren in hem.
(in hem: linker wijsvinger tikt op rechter)
Jezus was de tweede
(tweede: twee vingers opsteken van linkerhand)
Is aan het kruis geweest
(kruis: linkerwijsvinger maakt kruis over rechter)
Geeft ons nieuw leven
(leven: open handen , palmen naar boven}
En vruchten van de Geest.
(vrucht: steek negen vingers op.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 18

Herken de stem

Nodig: blinddoek
Een kind wordt geblinddoekt. Dat is de herder. Hij is zijn schaap kwijt. (Een kind wordt gekozen als zijn
schaap) Om de beurt mekkeren de kinderen. De herder moet de stem van zijn schaap herkennen en
roepen: Ja dat is hem.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 19

Boontje komt om zijn loontje

Voorbereiden: een lege eierdoos nemen.
In alle holletjes een getal schrijven.
Dan een bruine boon, een steentje of een knoop in de doos doen. Versier de doos aan de buitenkant.
Een prijsje klaarleggen.
Hoe speel je dit spel? Je kunt de vragen van de quiz nemen. Wie het antwoord goed heeft mag rammelen
met de doos en krijgt zoveel punten als er onder de boon staat. Kan ook per groep. Aan het eind van het
spel tellen we op wie de meeste punten heeft. Hiermee voorkom je dat bijdehande kinderen altijd alle
prijsjes winnen.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 20

Vruchten

Met een groepje de Vruchten van de Geest uitspelen. De anderen moeten raden wat je uitbeeldt.
Bijvoorbeeld: Iemand gaat ruzie maken en een ander kind maakt vrede.
Dit zijn de vruchten van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Spel 21

Beroepenspel zending

Een paar kinderen spelen een beroep uit.
Ze overleggen even op de gang hoe ze het zullen doen.
De anderen moeten raden wat ze proberen voor te stellen.
Piloot, kunstenaar, vertaler, bouwvakker, dirigent,
tandarts, evangelist, boer, ziekenverzorger, onderwijzer, verpleegster, werker in het weeshuis, fotograaf, tv of
radiomedewerker, secretaresse, drukker,
machinebankwerker, timmerman, landbouwkundige.

Spel 22

Zittikkertje

Dat is tikkertje, maar degene die zit mag niet getikt worden.
Of:
Billen op de grond houden en door schuivend vooruit te komen een ander tikken.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 23

Cadeautjesspel

Pak voor elk kind een klein cadeau in. Ze zitten in de kring om de tafel en ze gooien met een
dobbelsteen. Bij zes mogen ze een cadeautje pakken, nog niet openmaken. Krijgen ze twee
cadeautjes dan geven ze er een aan wie nog niets heeft. Bij 2 schuift het cadeautje een plaatsje naar
rechts en bij 1 een plaatsje naar links. Als iedereen een cadeautje heeft mogen ze het open maken.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 24

Hints

Maak een aantal kaartjes met de volgende zinnen erop. Ze moeten met gebaren vertellen wat er op
staat.
1.

Mijn broer heeft verkering met een blonde vrouw.

2.

De poes van de buren is weggelopen.

3.

Er is een nieuwe jongen in onze klas gekomen

4.

Mijn zakgeld is op.

Spel 25

Vul thermometers in

Hier zijn vijf thermometers om te controleren hoe warm je voor Jezus bent.
1.
2.
3.
4.
5.

Met Hem praten. Schat eens in hoe vaak je dat doet, kleur dan in.
Geld geven aan Hem. Bidden voor zendelingen. Doe je dat niet, of weinig of vaak.
Dingen voor Hem doen, zoals je moeder helpen met de afwas, enzovoorts. Vul eens in.
Bidden en bijbellezen. Elke dag of nooit… soms?
Naar de kerk, kinderdienst of bijbelclub gaan. Ben je er altijd?

praten

geven

doen

bidden

gemeente

Spel 26

Commando pinkelen

Begin met trommelen met je pinken op tafel. De spelleider moet goed te zien zijn. Hij/zij kan de
volgende commando's geven: commando hol, commando bol, commando plat, commando vlak en
commando pinkelen. Bij commando hol leggen de kinderen de ruggen van hun handen op de tafel. Bij
commando bol andersom. Commando plat leggen de kinderen de handen plat op tafel. Bij commando
vlak leggen de kinderen de zijkant van de handen op tafel, en bij commando pinkelen trommelen ze
met de pinken op tafel. Als het woord commando er niet voor wordt gezegd, telt het niet mee. De
spelers moeten de commando's snel opvolgen. Wie zich vergist of de handelingen niet snel genoeg
uitvoert is af. De spelleider mag de spelers misleiden. Dit spel heeft alles te maken met gehoorzamen
en snel.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 27

Toneelstukje Hersens

Hersens heeft hij niet
Een aantal jaren geleden werkte er eens op een zeeschip een gelovige matroos. Hij had veel vrienden
onder de bemanning, maar de kapitein had een hekel aan hem. Dat kwam omdat Sjonnie altijd
christelijke liedjes zong onder zijn werk. Hoewel de kapitein hem vaak de vervelendste karweitjes liet
opknappen, was de vrolijke matroos niet klein te krijgen. Op een dag toen een gedeelte van de
bemanning op het achterschip aan het werk was, wilde de kapitein hem eens goed voor gek zetten.
Alle matrozen moesten aantreden en de kapitein begon.
‘Mannen,’ zei hij, ‘zien jullie die mast?’
Ja , die zagen ze.
‘Die bestaat dus… en zien jullie de vlag?
Ja, die zagen ze ook .
‘Die bestaat dus ook en … zien jullie de stuurman in de stuurhut?’
‘Ja daar staat’ ie. Hé Simon!’ schreeuwden ze geinig.
’… maar zien jullie Sjonnie z’n God?’
‘Nee !’
‘Die bestaat dus niet!’ constateerde de kapitein en draaide zich triomfantelijk om.
Maar Sjonnie liet zich zo maar niet voor gek zetten.
‘Hoho! Wacht even, kapitein,’ riep hij, terwijl hij hem bij de mouw greep, ’ik heb ook nog een vraag aan
de jongens te stellen. Mag het even?’
De kapitein kon om zijn gezicht niet te verliezen, niets anders doen dan nog even blijven wachten.
‘Matrozen, zien jullie de kapitein?’ vroeg Sjonnie .
Ja, die zagen ze. Waar zou Sjonnie naar toe willen?
‘Zien jullie zijn gouden knopen en zijn strepen?’
‘Ja!’
‘Mooi zo! En zien jullie zijn verstand?’
‘Nee!
‘Dat heeft hij dus niet.’
De kapitein kreeg een kleur als vuur en liep met grote stappen weg.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 28

Ga eens op een ander z’n plaats zitten.

Eén kind staat in het midden. Alle andere kinderen zitten op hun stoel. Eén stoel is leeg. Een van de
kinderen naast die lege stoel gaat op die lege plaats zitten. De anderen sluiten snel aan. Het kind in
het midden moet proberen om op die lege stoel te gaan zitten, voordat het volgende kind erop schuift.

Spel 29

Knipogen

Vorm een dubbele kring Een van de kinderen staat alleen. Hij knipoogt naar een voorste kind, en dat
kind wil dan naar de knipoger toe rennen, maar wie achter hem/haar staat pakt hem/haar gauw beet
om te voorkomen dat hij/zij wegloopt. De knipoger maakt dan weer oogcontact met een ander kind uit
de voorste kring.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 30

Kringspel Contact

Allemaal handen vast. Degene die hem is staat in het midden van de kring. De beginner zegt: Ik zoek
contact met…. (naam). Hij knijpt naar rechts of links en die persoon knijpt weer door, enz. totdat het
knijpje bij de juiste persoon is. Die roept: Contact. Degene die hem is moet raden waar het knijpje is.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 31

Spullen vergaren

Dit vereist even wat voorbereiding.
Nodig: nepgeld, bijv. van monopolie, oude munten, lottokaartjes of zo
Oude verkleedkleren of andere dingen, slabbetjes, sokken, hoeden.
Allerlei speelgoedjes, (je raakt ze niet kwijt. )
Een dobbelsteen.
Je gooit met de dobbelsteen om de beurt. PER KIND OF PER GROEP.
Als iemand 1 heeft, krijgt hij/zij/de groep kleren. Die doen ze aan of leggen ze onder de stoel.
Bij 2 krijgen ze geld.
Bij drie is er collecte, dan mogen ze iets op een tafeltje apart leggen. Dat is zogenaamd de collecte.
Bij 4 krijgen ze speelgoed.
Bij 5 moeten ze geld terug geven of speelgoed.
Bij zes moeten ze verkleedkleren teruggeven.
Zo speel je een poosje, tot iedereen wat verzameld heeft.
Als je stopt, zegt je: WE GAAN KIJKEN WIE HET RIJKSTE IS GEWORDEN.
Ze denken allemaal, dat je de spullen, het geld en de kleren die ze hebben verzameld meetellen voor
hun rijkdom.
Maar dat is juist de verrassing: Als je dood gaat, hebt je daar niks meer aan. Je echte rijkdom ligt op
het tafeltje.
VAN WIE IS DIT? VAN WIE IS DAT?
WIE HET MEESTE IN DE COLLECTE DEED IS HET RIJKSTE!!!
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 32

Ballonnenspel

Leg veel ballonnen klaar met een touwtje er aan. Bind om ieders voet een ballon aan een touwtje.
Probeer een ballon van een ander kapot te trappen. Wie is de laatste die overblijft?
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 33

Flessen leeggooien

Ons vertrouwen op God wordt wel afgebeeld als levend water. De duivel wil dat levend water uit ons
hart halen. Hij wil als het ware onze fles leeg gooien.
Speel het spel ‘flesje leeg gooien’.
Vul elk een fles met water. Ga achter een bepaalde lijn staan. Om de beurt proberen je met een
balletje de fles van een ander om te gooien. Die moet eerst de bal pakken, voordat hij/zij zijn fles weer
recht kan zetten. Daardoor loopt zijn fles leeg. Wie houdt het langst ‘levend water’ in zijn fles.

Spel 34

Levend kwartet

Elk kind heeft een bijbelse naam verzonnen. Ze staan in vier groepen. Een kind begin met vragen:
Mag ik (bijv.) Elia van die groep? Als Elia niet in die groep zit, mag die groep vragen, enz.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 35

Kat en muis
Geef per twee
kinderen een
papieren
dambord en
vier snoepjes
aan de ene
kant en 1
spekje aan de
andere kant.
Dit spel wordt
op de zwarte
velden van
het dambord
gespeeld. De
ene speler is
de kat: Hij
krijgt 4 kleine
snoepjes. De
andere is de
muis: hij
speelt met
een groot
snoepje. De
muis mag
voor en
achteruit
zetten, de kat
alleen vooruit.

Dit geschiedt steeds in diagonale richting, zodat de stukken op de zwarte velden blijven.
Bij het begin staan de 4 snoepjes van de kat op de eerste rij op de zwarte velden van het dambord.
Het grote snoepje op een willekeurig zwart veld worden geplaatst op de eerste rij. De kat doet de
eerste zet, daarna de muis, enz. Er mag niet worden gesprongen of geslagen. Als de kat (zwart) erin
slaagt, de muis (wit) in te sluiten, heeft hij gewonnen. Als het de muis gelukt, door de 4 zwarte stukken
heen te breken, is hij de overwinnaar.
Wie wint krijgt de snoepjes.

Spel 36

Jassen maken

Verdeel de kinderen in drie groepen.
1.Een groep maakt een papieren jas van allerlei mooie kleuren. Geef hen rode plakkaatverf om later te
gebruiken. Het is de jas van Jozef. (Genesis 37:31. Toen slachten de broers van Jozef een bokje,
pakten Jozefs veelkleurige mantel en dompelden die in bloed…’)
2.De tweede groep maakt een mooi duur onderkleed. Misschien zit er nog een prijskaartje op en een
duur merkje. Het is de jas van Jezus. (Jezus’ onderkleed was uit een stuk geweven, van boven naar
beneden. Ze zeiden tegen elkaar: laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben
mag.’ Johannes 19:24) Geef deze groep dobbelstenen.
3.De derde groep maakt een witte jas met een prachtige kroon op de rug. Ze maken ook een palmtak.
Het is de jas van de heiligen in de hemel. Geef deze groep een tekst: Openbaring: 7:9 ‘Hierna zag ik
(dat is Johannes) een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke
stam en taal. In het wit gekleed met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het
lam.’

Na een minuut of tien komen de kinderen weer bij elkaar. Elke groep presenteert zijn jas.
De jas van Jozef wordt met ‘bloed’ besmeurd en het verhaal kort verteld.
De jas van Jezus wordt verdobbeld. Iemand van de groep ‘wint’ hem.
De witte jas wordt getoond en ook de palmtak. Een kind leest de tekst. Het is de jas die we in de
hemel dragen.
TIP (Je kunt ook zelf die jassen van tevoren maken en ergens ophangen. Speel dat je in een museum
loopt en laat een groepje aan de hand van de papiertjes en de spullen (verf, dobbelstenen,
palmtakken) die erbij liggen aan de ‘museumbezoekers’ uitleggen wat dit voor een jas is. Dit kun je
ook een kerk in de kerk doen na afloop. Wil je meer ideeën voor jassen, denk dan aan een purperen
jas die Jezus omkreeg, de mantel van Elia, de natte jas van Petrus die uit de boot ging, enz.)
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 37

Doorfluisteren

Fluister je naaste buurvrouw een kleine zin in haar oor. Zij moet dat heel zachtjes doorfluisteren. Wat
komt er ten slotte uit? Lachen, zeg!
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 38

Vlek maken

Laat de kinderen eens een lekkere vlek maken op een stuk papier. Vouw dubbel en weer open. Zo’n vlek
lijkt op een vlinder of zo. Wat zie je er in?
Kun je van een vlek ook iets moois maken?
Er was eens, in de tijd dat de kinderen op school met inkt schreven, een kind dat een vlek in haar schrift
had gemaakt. Ze dacht dat de meester wel boos zou zijn, maar toen ze de volgende keer haar schrift
opendeed, had de meester van de vlek een leuke tekening gemaakt. In plaats van de lelijkste bladzijde in
het schrift was het de mooiste geworden.

Spel 39

Zwaard omhoog. (De Bijbel is je zwaard!)

Dat gaat zo:
a. Alle kinderen hebben hun bijbel in de hand met de dichte kant in hun hand.
b. ‘Zwaard omhoog.’ Kinderen doen hun hand met de bijbel erin omhoog
c. ‘Zeg me na: Joh 3:16’ (kinderen zeggen het na.)
d. ‘Klaar? … Zoek!’ Kinderen gaan zoeken. Wie het heeft gevonden roept ja en gaat staan.
e. ‘Stop.’
f. ‘Jij mag de tekst oplezen.‘
De teksten die je kunt laten opzoeken zijn: Psalm 32:8, Marcus 16:16, Deut. 33:27, Jakobus 1:17,
Jer. 23: 29.
………………………………………………………………………………………………………………………

Spel 40

Laat ons spreken altijd vriendelijk zijn

Leg een stuk of tien steentjes neer en tien stukjes brood. Deze bladzijde kun je uitprinten en op tafel
leggen, of je leest de zinnen voor en dan laat je de steentjes en de stukjes brood op twee schoteltjes
leggen, een schoteltje voor de mooie dingen en een schoteltje voor de lelijke dingen.
Hier zijn een paar zinnen. Ze zijn brood of ze zijn een steen.
Leg om de beurt een stukje brood of een steentje op het papier, of leg ze op een of ander schoteltje.
Waarvan zijn er meer?
Kun je ‘Ja hoor, dat geloof ik!’ vriendelijk zeggen, maar ook onaardig? Laat eens horen…
Kun je ‘Sorry!’ zowel vriendelijk als hard zeggen? Laat eens horen…
Kom maar, dan zal Jij hebt altijd een
ik je even helpen. chagrijnige smoel.

Jij wordt later
putjesschepper.
Je kan niks.
Heb je al gehoord
dat Hans z’n vader
altijd dronken is?

Zullen we een
potje voetballen?

Zal ik er een
pleister op doen?

Eigen schuld,
dikke bult.

Kom je even een
bakkie koffie
drinken?

Mag ik een eindje
met je meelopen?

We hebben alles
voor je over.

Morgen komt er
weer een dag.

Na regen komt
zonneschijn.

Wie zijn gat brandt Daar zijn vrienden
moet op de blaren voor.
zitten.
Met z’n allen staan Ik zegen jou.
we sterk.

Gezellig, hè?

Ik sta echt achter
je.

Welkom.

Maak dat je
wegkomt, stuk
ongeluk.

Ze moesten al die
buitenlanders het
land uitzetten.
Ja hoor, dat geloof
ik.

Ja, dat had ik je
ook wel kunnen
zeggen.
Ik zal de hond op
je afsturen.
Sorry.

Spel 41

Braille

Als je blind bent kun je met brailleschrift lezen. De puntjes zijn namelijk te voelen. Je kunt het met een
speld doen, maar voor het gemak tekenen wij het maar even.
Schrijf eens op in brailleschrift: Jezus is Heer
Begin met zes punten twee aan twee onder elkaar te zetten voor elke letter, maar fijntjes.
Als je het leuk vindt kun je nog een kleine zin maken. Kunnen de anderen het lezen?

Spel 42

Keuzes

Maak je keuze. Zet een rood cirkeltje om jouw keuze. Bespreek het samen.

Welke keuze wil je voor
de grap uitproberen?
*Een alcoholisch
drankje drinken

Welke leuke dingen
verwacht je daarvan?
*lol

* Stelen

*daar word ik mooier
van

*Een beter cijfer halen
in taal

*daar word ik slimmer
van

*gezellig babbelen met
een vriend/in

*daar wordt ik een
betere volgeling van
Jezus van

Wie zouden dat erg leuk Wat zouden de
vinden?
gevolgen op de lange
duur zijn?
*God
*Ik word alcoholist
*mijn broers en zusjes
*Ik begrijp mensen goed
*mijn ouders
*Ik kom in de
*mezelf
gevangenis
*mijn vrienden
*de duivel

*Ik raak mijn vrede met
God kwijt.

*iemand pesten
*roken en blowen

*dan krijg ik veel
aandacht in mijn groep

*Ik kan niet meer goed
onthouden

*gewoon, ik heb er zin
in en dan doe ik het.
Wanneer kom je het
gemakkelijkste van een
slechte gewoonte af?
*als ik het nog niet vaak
heb gedaan

Wat is het kostbaarste
wat je bezit?
*je lichaam

*Als ik vergeving vraag
aan God en mensen en
het echt meen

*je vrienden

*als ik volwassen ben.

*je humor

*Ik krijg een goed
betaalde baan

Hoe kun je jezelf
onbesmet bewaren en
toch genieten van je
leven?
*met Jezus praten en
zijn woord doen.

Als iedereen het doet,
wat doe jij dan?
*dan praat ik er met
mijn ouders over.
*dan doe ik ook maar
mee.

*veel zingen
*respect van de andere
mensen

*goeie vrienden kiezen
die net zo denken als ik

*je slimheid

*Ik blijf bij mijn keuze
om Jezus te volgen.
*dan is het niet zo erg.

*sporten

Spel 43

Zoek de koning

(Een soort: Alles doen wat moeder doet)
Eén wordt als koning aangewezen, wanneer een ander kind op de gang staat.
Die koning start steeds een bepaalde beweging. Als hij iets doet gaan ze het allemaal doen.
Hij doet het natuurlijk erg sneeky, wijst op zijn hoofd, tikt met zijn vinger op zijn hand, enz.
Degene die hem is moet raden wie de koning is.
……………………………………………………………………………………………………………
Spel 44

Ik beloof-spelletje

Klaarleggen: zout, proppen papier, glas, opschrijfblaadje en pen.
Knip deze strookjes uit en deel ze uit aan de helft van de groep.
1.Ik beloof dat ik voor je
zal staan.
5.Ik beloof mee te
zoeken

2.Ik beloof dat ik een
glas water voor je zal
halen
6.Ik beloof alles samen
met jou te doen

3.Ik beloof je ergens
mee te helpen.

4.Ik beloof dat ik je zal
dragen.

7.Ik beloof je te troosten
in verdriet

De andere helft krijgt een opdracht. Ze mogen gebruik maken van 1 belofte.
Opdrachten:
1.Gooi met propjes papier naar dit kind.
2.Maak je vinger een klein beetje nat en doop hem dan in zout. Lik je vinger af.
3.Schrijf vijf namen van bekende Nederlanders op.
4.(Zet twee stoelen twee meter uit elkaar) Ga zonder de grond te raken van de ene stoel naar de
andere.
5.Zoek in de tuin een klein miertje of een ander beestje.
6.Zing een liedje voor een kleuter.
7.Laat eens horen hoe een hond huilt.
Zo gaf God ons ook beloftes, die we mogen claimen.
…………………………………………………………………………………………………………………….

Spel 45

Woorden opschrijven

Elk kind krijgt een papiertje om woorden op te schrijven die met zending te maken hebben.
Daarna om de beurt voorlezen. Voor elk woord dat hij/zij alleen heeft krijgt het tien punten. Voor elk
woord, dat hij/zij samen met een ander kind heeft krijgen ze 5 punten en voor alle andere woorden die
meer mensen opschreven krijgen ze 1 punt. Wie heeft de meeste punten. Zorg voor klein cadeautje.

Spel 46

Laten we een deal sluiten

Nodig: drie dozen met gaten in de achterkant en de bodem, middelgrote papieren (althans
ondoorzichtige) zakken en veel verschillende prijzen.
Stel een bepaald kind een vraag. Als het antwoord goed is krijgt het een papieren zak met een prijsje
erin. Het kind mag niet in de zak kijken.
Dan vraag je of hij de zak wil houden of dat hij het wil ruilen voor wat er onder doos 1, 2, of 3 ligt.
Onder die dozen liggen verschillende dingen. Sommige zijn grappig, zoals een blikje hondenvoer of
een dropje, maar er zijn ook leukere prijzen.
Probeer ze over te halen om wel of niet te ruilen. Maak er wat van.

Spel 47

Memorybord

Maak een bord met zestien haakjes zoals hieronder afgebeeld. Maak zestien kaartjes met op de rug
de getallen 1 tm16 en een gaatje erin om ze op te hangen aan de haakjes.
Neem een tekst, verdeeld in acht stukken., bijv. De Heer – is - mijn herder – mij – ontbreekt – niets Ps.23:1 en schrijf elk stukje tweemaal achterop zo’n kaartje

Gooi de volgorde van de getallen door elkaar van 1 - 16.
Eén van de kinderen beantwoordt een vraag en mag twee kaartjes omdraaien. Zijn het twee dezelfde
dan krijgt het kind een beloning.
Als het niet goed is, worden de kaartjes weer teruggedraaid.

*In plaats van een tekst kun je ook plaatjes aan de achterkant van de cijfers plakken van personen in
de bijbel, zoals hieronder.
*of van gelijkenissen, dieren en allerlei andere categorieën.
Zo’n bord kan regelmatig gebruikt worden. Je hebt er jaren wat aan.

Spel 48 Kruis of vis - spel
Maak een kruis of-vis - spel.
Nodig: een bord, vijf vissen en vijf kruisen. Je kunt het ook op een doodgewoon schoolbord spelen
met een krijtje.
Het is eigenlijk gewoon een tiktaktorspel, ook wel ‘boter-kaas en eieren’ genoemd. Er spelen twee
groepen tegen elkaar of twee personen. (Er is meer betrokkenheid als je het per groep doet. Je begint
bij team A, die een vraag moet beantwoorden. Als het goed is mag hij/zij een kruis neerzetten op een
strategische plaats. Als het fout is mag groep B het antwoord zeggen en hun symbool plaatsen als
hun antwoord goed is.
Wie het eerst drie symbolen op een rij heeft wint.

Plaatjes van bijbels

Illustraties met dank aan www.Christart.com

Spel 49

De kinderen geven elkaar een hand en vormen zo een kring. Laat ze allemaal naar binnenlopen,
zodat ze dicht bij elkaar staan. Handen los. Op een teken mogen ze allemaal een hand van een ander
vastpakken, behalve de handen van degenen die naast hen staan. Dit wordt een lekkere chaos. En let
op! Nu komt het leuke pas echt. Ze moeten zich uit de knoop wurmen zonder handen los te laten. Ze
moeten daarbij over armen heenstappen, er onder doorduiken enzovoorts. Het is een grappig en
uitdagend spel.
……………………………………………………………………………………………………………..
Spel 50

Spaghettidoosje

Het is leuk om een quiz te doen met een doosje waaruit draadjes hangen. Er zijn van die bijdehante
kinderen die alle vragen weten. Maar dit doosje corrigeert het. Uit een doosje hangen gekleurde
draden. Je weet niet hoe lang ze zijn, want je kunt niet in het doosje kijken. Bij een goed antwoord
mag het kind een draadje trekken. Als je twee groepen hebt gemaakt kun je na afloop meten welke
groep de langste aan elkaar geknoopte draad heeft.

Spel 51

Tien kleine kinderen

Doel: Te laten zien, dat ze soms verleid worden tot slechte dingen, maar dat bidden helpt.
Benodigdheden: een handpop die slecht is. (Bijv. Zwarte Kraai.)
De kinderwerkster nodigt tien kinderen uit om naar voren te komen. De kinderen moeten een kring
vormen met de handen vast.
De leidster leert het liedje aan:
Tien kleine kinderen in 't beloofde Land,
Tien kleine kinderen dansten hand in hand.
De kinderen zingen het al in de rondte dansend. Ze staan stil.
Leidster: Toen kwam de kraai en die zei:
Kraai: Ik heb een eng monstertje gekregen!
Leidster: Eén ging er met hem mee, toen waren er nog NEGEN!
Negen kleine kinderen dansten hand in hand, enz.
Leidster: Toen kwam de kraai en die zei:
Kraai: Ik heb een gemeen spelletje bedacht.
Leidster: Eén ging er met hem mee. Toen waren er nog..
Acht kleine kinderen. enz..
Leidster: Toen kwam de kraai en die zei:
Kraai: Kom laten we andere kinderen een schop gaan geven.
Leidster: Eén ging er met hem mee, toen waren er nog... ZEVEN!
Zeven kleine kinderen enz..
Leidster: Toen kwam de kraai en die zei:
Kraai: Het is leuk om je kleine broertje te pesten.
Leidster: Eén ging er met hem mee toen waren er nog maar ZES!
Zes kleine kinderen, enz....
Leidster: Toen kwam de kraai en die zei:
Kraai: Ik noem een vrouw een wijf!
Leidster: Eén ging er met hem mee en toen waren er nog maar
VIJF.
Vijf kleine kinderen, enz ...
Leidster: Toen kwam de kraai en die zei:
Kraai: Als je gaat vernielen heb je veel plezier.
Leidster: Eén ging er met hem mee. Toen waren er nog maar
VIER.
Vier kleine kinderen, enz..
Leidster: Toen kwam de kraai en die zei:
Kraai: Geef die ander een duw, dan valt hij lekker op z'n knie.
Leidster: Een ging er met hem mee, toen waren er nog maar DRIE.
Drie kleine kinderen, enz..
Leidster: Toen kwam de kraai en die zei:
Kraai: Ik heb vieze plaatjes. Wie gaat er met me mee?
Leidster: Eén ging er met hem mee, toen waren er nog maar TWEE!
Twee kleine kinderen, enz .
Leidster: En toen de kraai kwam joegen ze hem weg.
Ze wilden niet meer naar hem luisteren. Had hij even pech.
Ze gingen op hun knieën en zeiden: Lieve Heer,

naar die rare vogel luisteren we niet meer.
En kijk eens aan: Toen kwamen heel vlug,
al die andere kinderen weer terug.
Tien kleine kinderen, in 't Beloofde Land,
Tien kleine kinderen dansten hand in hand.

Spel 52 Vruchtjes dragen
Voor jongere kinderen

Twee kinderen komen binnen met een mand vruchten.
Wat komen jullie doen?
"Wij willen vruchtjes dragen voor de Heer Jezus."
Ja maar dat wordt er niet bedoeld!
Laat de vruchten zien en vertel er wat over. Vertel wat vruchten dragen dan
wel is.
Speel met alle kinderen "De boom die wordt hoe langer hoe dikker" en strooi als ze dicht tegen elkaar aan
staan tumtummetjes over ze uit als vruchtjes. Grabbelen maar.
…………………………………………………………………………………………………………………
Spel nr. 53 Cirkeldans
Een leuk spelletje voor wat jongere kinderen.
Leg papieren cirkels op de grond in verschillende kleuren. Een paar meer dan het aantal kinderen, dat
aanwezig is. Laat muziek horen of zing zelf. De kinderen gaan van de ene kleur naar de andere. Als
de muziek stopt mogen de kinderen om de beurt vertellen waar ze de Heer voor danken dat die kleur
heeft. Bijv. groen: dankbaar voor gras en bomen.
Variatie:
Je kunt ook witte cirkels neerleggen en één zwarte. Wie op de zwarte komt moet een vraag
beantwoorden.
…………………………………………………………………………………………………………………..

Spel 54 De vragenzak
Schrijf een aantal vragen op briefjes en maak die vast aan een klein cadeautje of een snoepje. Stop
die in een zak of doos.
Laat de zak of doos rondgaan.
Laat muziek horen of zing zelf een liedje. Als je plotseling stopt moet het kind dat de doos/zak in de
handen heeft een vraag beantwoorden.
Als het antwoord goed is mag het kind het cadeautje/snoepje houden. Zo niet, dan gaat het weer
terug in de doos/zak.

Spel 55

Spel 56 Variant op het bordspel Party & Co
Bedacht door Marjon Ooms-de Jong
Je kunt elk bordspel gebruiken dat werkt met een spelbord, met pionnen, dobbelsteen en wie het
eerste bij het eindstation is. Ze komen dan steeds op vakjes terecht en moeten iets raden, door middel
van of liplezen, uitbeelden, tekenen, vraag stellen, verboden woord.
Onderwerp: Jezus en jij. ( Je kunt zelf andere vragen bedenken.)
Liplezen
In welke plaats
werd Jezus
opgedragen?

Antw.: De tempel.
Hoe denkt Jezus
over jou?

Uitbeelden
Hoe zagen Jezus
eerste kleertjes
er uit?

Tekenen
Wat voor
instrument
gebruikte Jezus
voor zijn beroep?

Vraag stellen
Hoe heette
Jezus’ vader?

Antw.: Doeken.

Antw.: hamer.

Antw.: God.

Wat deed Jezus
eens in de boot?

Waaraan
herkende men
Jezus na zijn
opstanding?

Hoe noem je
iemand die Jezus
volgt?

Antw.:Hij houdt
van jou.

Antw. :Hij
bestrafte de
storm.

Hoe heeft Jezus
zich wel eens
genoemd?

Hoe heeft men
Jezus gedood?

Antw.: De goede
herder.
Welke gelijkenis
van Jezus werd
wereldberoemd?
Antw.: Verloren
Zoon.
Wat zei Jezus
tegen Zacheüs?
Antw.: Kom uit de
boom.

Wat riepen de
mensen bij de
intocht in
Jeruzalem?
Antw.: Hosanna!
Hoe heet de
samenkomstzaal
van de Joden?
Antw.: Synagoge.

Antw.: Aan de
littekens in zijn
hand.
Wat is het boek
waarin over
Jezus wordt
geschreven?

Antw.:
Gekruisigd.

Antw.: De bijbel.

Wat zal er niet
meer zijn in de
hemel?

Waarin werd
vroeger water
gehaald?

Antw.: Oorlog,
ruzie, dood, of
tranen.
Hoe ontving de
vader de verloren
zoon?

Antw.: Een kruik.
Hoe ging Jezus
naar de hemel?

Antw.: Met open
armen.

Antw.: Op de
wolken.

Wat deed Jezus
op de bruiloft in
Kana?

Hoe kwam de
verlamde man
door het dak?

Antw.:
Veranderde
water in wijn.
Wat deden de
Joden met
Stefanus?

Antw.: Vier
mannen lieten
hem zakken.
Hoe kwam
Lazarus uit het
graf?

Antw.:
doodstenigen.

Antw.:
Omwikkeld met

Antw.: Een
volgeling/discipel.

Wat maakt Jezus
voor jou klaar?

Antw.: Een
plaatsje in de
hemel.
Hoe werd het
meer van
Genesaret
genoemd?
Antw.: de zee
van Galilea.
Wat overkwam
Jezus in de
woestijn?
Antw.: Hij werd
verzocht door
satan.
Hoe heette de
neef van Jezus?

Antw.: Johannes
de Doper.
Wat zei Jezus
tegen de rijke
jongeman?
Antw.: Verkoop
alles wat je hebt
en volg mij.

Verboden woord
… soort schoen.
… Er zitten
riempjes aan.
…Je draagt ze in
de zomer.
(Sandaal)
… soort sjaal.
… draag je tijdens
het bidden.
… Zitten kwasten
aan.
(gebedsdoek)
…lijkt op deegrol.
…staat tekst op.
…werd gelezen in
de tempel.
(boekrol)
… Jezus zat er op.
… het is een dier.
… heeft lange oren.
(ezel)

…heeft 7 armen
…geeft licht.
… stond in het
heilige.
(Zevenarmige
kandelaar)
… is eetbaar
…er wordt brood
van gemaakt
…wordt gezaaid.
(graankorrel)
…gaat olie in.
…geeft licht
…van klei.

(olielampje)

Hoe oud werd
Jezus?

Antw. : 33 jaar.
Hoe heet het
gebed dat Jezus
zijn vrienden
leerde?
Antw.: Het Onze
Vader.

Wat deed Jezus
bij de spijziging
van de 5000?
Antw.: Brood en
vis breken.
Hoe word je een
kind van God?

Antw.: op je
knieën.

doeken.
Wat hadden de
vijf wijze en vijf
dwaze meisjes bij
zich?
Antw.: een lamp.
Wat had
Bartimeüs voor
kwaal?

Waarom kwam
Jezus op aarde?
Antw.: om het
verlorene te
zoeken en te
redden.
Hoe heet het
bijbelboek waarin
liederen staan?
Antw.: Psalmen.

Antw.: blind.

… zit alcohol in.
…maakt je vrolijk
…lijkt op bloed.
(wijn)
…wordt gezongen
…is al erg oud
… door David
geschreven
(Psalm)

Spel 57

Spel 58

Wie haalt de meeste punten?
Geef elk kind een aantal blaadjes met lijntjes. Een potlood en
een pen. Ze kunnen samenwerken of alleen.
Prik met een speld een letter uit een boek.
Opdracht: Schrijf met deze letter als beginletter zoveel mogelijk
woorden op. Ze moeten wel echt bestaan.
Na het signaal STOP legt iedereen zijn pen neer en corrigeert
met potlood.
Heb je het woord als enige, dan is het tien punten waard.
Hebben twee kinderen hetzelfde woord, dan is het vijf punten waard.
Hebben drie of meer kinderen het, dan is het twee punten waard.
Tel de punten op.
Variatie: Je kunt ook met twee groepen tegen elkaar spelen.
Zorg voor een beloning.

Spel 59
Kerstmemorie
De Heer Jezus is Gods geschenk aan de mensheid. Zijn moeder heette Maria en zijn Vader was God.
Jozef was zijn pleegvader. Jezus werd in Betlehem geboren in een stal. Engelen vertelden het nieuws
aan de herders en boven de stal stond een ster, die door de wijzen werd gezien als een teken dat hij
een grote koning was. Jezus’ naam betekent redder, want Hij redde ons van de zonde. Knip tweemaal
de plaatjes uit en plak ze op even grote kartonnetjes. Dan kun je er memorie mee spelen.

Spel 60
Geen engeltjes
Engelen zijn niet een man, een vrouw of een kindje. Ze hebben ook niet altijd vleugels.
Ze lijken soms op een mens, of een vuurvlam, een stralend licht. Ze brengen altijd een boodschap van
God.
Dit memoriespel heeft allemaal afbeeldingen van lieve engeltjes. Zo zien ze er dus niet uit! Tweemaal
afdrukken en op kartonnetjes plakken die allemaal even groot zijn. En spelen maar.

Spel 61
Een Paasopdrachtenspel
Buiten wordt de zaal versierd met een groot doek met drie kruisen erop. Bij de deur staat een grote
kartonnen steen. De kinderen worden verdeeld in vijf groepen. Elke groep heeft een leider en een groepskaart. Hierop kunnen tien handtekeningen gezet worden. Hen wordt uitgelegd wat de bedoeling van het
spel is.
1. Buiten lopen soldaten. Ga ze halen en breng ze hier.
Als alle soldaten bij elkaar zijn, vraagt de leiding hen wat er bij het graf van Jezus is gebeurd. Waarom
hebben ze zoveel geld bij zich? (Khaki-achtige pakken en geld op zak. Een soort vossenjacht.) Denk aan
de gevaren van oversteken! De kinderen vragen om hun handtekening. Ze gaan naar binnen. Ze kunnen
naar willekeurige opdrachten gaan.
2. Toen de vrienden van Jezus bij het graf kwamen was de steen weggerold. Alleen de doeken lagen er
nog. Rol de zwachtels netjes op en ruik aan de kruiden. Is dit pepermunt, roos of lavendel? Schrijf op.
3. Maria Magdalena haar zakdoek is nat van het huilen. Voel maar. Druk dan op het knopje. Ze gaat
dansen. Wat is haar laatste zin? ("Ik dacht dat het de tuinman was.")
4. Jezus' vriend Petrus is visser. Er zitten veel vissen aan zijn kleren. Hoeveel? Petrus weet wat Jezus at
nadat Hij was opgestaan. Vraag het hem. (vis) Schrijf op. (Snoepvisjes proeven.)
5. Thomas geloofde pas toen hij zijn vinger in Jezus' hand legde. Maak een pakje open tot je bij het
binnenste komt. (Een hand met litteken.) Denk eraan dat u vijf pakjes maakt.)
6. Meer dan 500 mensen hebben Jezus gezien nadat hij was opgestaan. Hier liggen rolletjes
handtekeningen. Tel er een. Schrijf het antwoord op je kaart. (5 rolletjes.)
7. Welk geluid werd gehoord toen Jezus opstond? (Een cass. rec. met geluiden. Kies uit vijf.)
8. Twee vrienden die naar Emmaüs gingen hadden veel vragen. Plotseling liep Jezus bij hen. Hij loste al
hun vragen op. Kunnen jullie de volgende vragen oplossen? (vijf.)
9. Toen de Heer Jezus bij de discipelen binnenkwam waren alle deuren op slot. Zoek de juiste sleutel bij
een slot.
10. De discipelen zagen dat Jezus aan de kant stond. Ze wilden gauw naar Hem toe roeien. Gooi met de
dobbelsteen. Zoveel punten als je gooit zoveel plaatsjes mag je vooruit op een papier waarop een bootje
in het water en Jezus aan de kant getekend zijn.
Hierna mogen ze een ballon met confetti doorprikken. Stop je kaart in een robot. Hij deelt snoep uit. Dan
samen de film over het leven van Jezus bekijken.

Spel 62
Spel met de Tien Geboden

Geef elk kind op een blaadje de Tien Geboden en laat hen afstrepen wat er wordt gespeeld. Na afloop
bespreken. Een paar kinderen krijgen een kaartje, met een opdracht die uitgebeeld moet worden. De
kinderen moeten raden welke van de Tien Geboden er wordt uitgebeeld. Er mag tijdens het toneelspel
gesproken worden
Dit zijn de Tien Geboden:
1. Ik ben de Here God.
2. Niet voor andere goden buigen
3. Niet vloeken
4. Op sabbat/zondag rust houden.
5. Vader en moeder eren
6. Niet doden
7. Trouw blijven
8. Niet stelen
9. Niet liegen
10. Niet alles willen hebben.
1. Je hebt na moeten blijven van school en je verzint een smoes als je thuis komt als je moeder
vraagt waarom je zo laat bent.
2. Je zit zogenaamd in een reclameblaadje te kijken en je wilt allerlei dingen uit dat blaadje
hebben
3. Je praat over voetballen en voetballen en voetballen, als iemand vraagt of je mee naar de club
wil zeg je nee en begin weer over je voetballen.
4. Je bent altijd goede vrienden geweest met een kind uit je klas, maar nu is er een ander kind
dat je leuker vindt en je laat je eerste vriend/in schieten.
5. In de klas gaan ze als spelletje glaasje draaien en ze vragen of je mee doet.
6. Jouw vriendengroep gaat zondagmiddag naar het winkelcentrum om een cadeau te kopen
voor een ziek kind in de klas.
7. Je loopt met een vriendje naar de metro en je ziet een poster: Een vloek stoort. Je vriendje
vraagt: Wat zouden ze daar mee bedoelen? Jij legt het uit.
8. Je laat een leuke balpen zien met een rekenmachientje erin. Je buurvrouw vraagt hoe je er
aan komt. Je vertelt dat je die hebt meegenomen uit het warenhuis.
9. Je zit vreselijk te roddelen over een kind in de klas en je gaat het pesten.
10. Je moet afwassen, maar je hebt er geen zin in. Je schreeuwt tegen je moeder en doet het
niet.

Plaatjes over zonde en redding

Plaatjes met dank aan www.christart.com

Spel 63 Regenboogspel

Zet twee leuk gekleurde schoenendozen neer (regenboogkleuren?) met een gleuf in het deksel.
Maak twee groepen van de kinderen.
De opdracht is: WELKE GROEP HEEFT HET EERST ZEVEN BELOFTES IN DE DOOS. HET
MOGEN ZEVEN GOEDE BELOFTES ZIJN OF ZEVEN VERKEERDE, (DIE JE DUS NIET GELOOFT)
MAAR IN 1 DOOS MOGEN GEEN GOEDE EN VERKEERDE ZITTEN.
Ze moeten met de groep afspreken wat ze gaan sparen: goede beloftes of verkeerde. Voor de uitslag
maakt het niets uit wat je verzamelt.
Om de beurt mag iemand uit een groep een belofte komen halen bij de leiding. Ze lezen die belofte en
besluiten hem aan te nemen of terug te geven.
Als er dus zeven beloftes in een doos zitten hebben ze gewonnen.
Dit zijn de beloftes. Knip ze uit en plak ze op strookjes, die dichtgevouwen worden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Onderaan de regenboog zul je een pot met goud vinden
God belooft ons een eeuwig leven.
Een loverboy belooft een meisje eeuwig trouw.
Ik beloof je dat je door softdrugs een hemels gevoel krijgt en het kan geen kwaad.
Jezus zegt: Ik zal je nooit verlaten.
Als je een biertje teveel drinkt kun je vreselijk lol hebben.
Je hoeft je studie niet af te maken. Ik beloof je een goeie baan.
Eerlijk duurt het langst.
Je zult veel vrienden verliezen als je Jezus volgt.
Als je met veel meisjes zoent zul je erg populair worden.
Ik beloof je vijftig euro als je dit pakje met drugs voor me wegbrengt.
Ik beloof je dat dit de laatste sigaret zal zijn.
Als je een lot in de loterij koopt zul je een miljoen winnen.
Wie Gods woord gelooft wordt wijs en verstandig.
Wie mij volgt zal nooit meer in de duisternis wandelen, zegt Jezus.
Als je het aan de leraar vertelt, zal ik je krijgen.
Als je mee gaat met stelen krijg je een kast vol kleren voor niks.
Als je weinig eet word je mooier.
Als je goede cijfers haalt krijg je een diploma.
Roep mij aan als je in de benauwdheid zit en ik zal je redden, zegt God.
Als je in militaire dienst gaat word je pas een echte vent.
Als je bij mij een verzekering afsluit beloof ik je veel rente.
Ik beloof je dat ik weer terugkom als koning van de wereld, zegt Jezus.
Ik beloof je de Heilige Geest, zegt Jezus.
De bedrieger beloofde de vrouw een gouden ring.
De leugenachtige fietsenmaker beloofde dat de fiets in een uur klaar zou zijn.
De dokter beloofde dat de patiënt zou genezen.

28. Ik beloof je dat je uit de gevangenis mag als je zegt dat je Jezus niet kent.

Spel 64 Memory

(2x afdrukken)

Handje helpen

Rolstoelduwen

Oversteken

Doof

Geld geven

Dieven

Inbreken

Genezen

Gewond

Even bellen

Bedelen

Mot

Vrienden

Voorlezen

Welkom heten

Jagen naar geld

Delen

Bijbel lezen

Ouderen helpen

Tranen drogen

Springen

Zon of regen

Samenwerken

Blij zijn

Bijbel

Zout en licht

Evangeliseren

Tempelreiniging

Spaarpot

Dopen

