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Wees niet bang 



PaasChallenge 2021 
Wees niet bang 

Beste contactpersoon voor familiepastoraat 

Hierbij ontvangt u de beloofde documenten rondom de PaasChallenge. We hebben een online 
spel ontwikkeld waarmee gezinnen binnen uw parochie in deze lockdown toch het verhaal van 
Pasen kunnen beleven vanuit huis. Het spel wordt gespeeld als groep en de spelleider 
coördineert het spel. Iedere deelnemer speelt vanuit zijn/haar eigen huis. 

Hoe wordt het spel gespeeld? 
U zoekt iemand die het spel gaat begeleiden. Dat kan ook heel goed een klein team zijn. Het 
kan leuk, zinvol en handig zijn om tieners of jongeren (bijv. misdienaars) mee te laten 
organiseren. Er zijn drie manieren om het spel te spelen: 

Spel alleen via Whatsapp-groep 
De spelleider maakt een WhatsApp-groep aan. 
(Instructie voor het maken van een app-groep https://bit.ly/38rL6MY) 
De spelleider deelt per opdracht -via een link- steeds één van de filmpjes in deze groep. 
De deelnemers sturen in de app-groep het antwoord op de vraag. 
Bij het spel 4 Kajafas en Annas werkt dit anders, dat is beschreven bij de opdracht in het 
draaiboek. De spelleider stuurt steeds een foto van spelbord. 

- Combinatie van filmpjes en live
U kunt er ook voor kiezen om een combinatie te maken van live en digitaal. U maakt dan
enerzijds een app-groep aan om de foto’s te ontvangen en anderzijds maakt U een Microsoft-
Teams / Zoom / andere streamingsdienst verbinding aan met de deelnemers.
Zo is er directer contact met de deelnemers dan alleen via WhatsApp.
U kunt een extra camera op het speelbord richten. (Zie bijgevoegd een link naar hoe u een
Zoomgesprek opstart https://www.youtube.com/watch?v=WLOgdamBqdo)

- Alles live
U kunt er ook voor kiezen om het héle spel zelf te spelen zonder filmpjes. U maakt dan een
verbinding aan via streamingsdienst. De spelleider leest dan zelf de tekst uit het script voor
en geeft zelf de opdrachten. Antwoorden gaan weer via whatsapp.

- Aantal deelnemers
We adviseren het spel te spelen in een groep van maximaal 12 deelnemers (personen of
gezinnen).  Alleen wanneer u de groep goed kent, kunt u besluiten om met een groter aantal
te spelen. We adviseren dan de score bij te houden op een flap-over, die voor de camera staat
opgesteld. Indien van toepassing: lees in de schuingedrukte tekst de aanpassingen voor meer
dan 12 personen.  Het meegestuurde scorebord is gemaakt voor een groep van maximaal 12
personen.

https://bit.ly/38rL6MY
https://www.youtube.com/watch?v=WLOgdamBqdo


Benodigdheden 
Documenten: 

U vindt alle benodigde documenten via deze link: 
https://www.bisdomdenbosch.nl/paaschallenge-2021/ 

Spelleider: 
• Telefoon met WhatsApp functie.
• De documenten: Het afgedrukte scorebord en pionnen, de bestanden met de foto-

rebussen en dit begeleidende document.
• Een flap-over voor als er met meer dan 12 personen gespeeld wordt. (let op: de

puntentelling blijft gelijk echter zet u deze op de flap-over achter de naam).
• 2 Dobbelstenen.

Deelnemers: 
• Smartphone met WhatsApp (wordt er als gezin gespeeld: 1 smartphone per gezin).
• Een rol wc-papier.
• Paaseieren (ca 100) (deze worden in het spel uitgedeeld!).
• Kleedje of laken.
• A4-papier en schaar.
• Meetlint of centimeter.

U kunt er voor kiezen een tasje met de benodigdheden, samen met een zakje chips en wat 
drinken, via een voordeurbezoek vóór de PaasChallenge te bezorgen bij de deelnemers. 

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met Ingrid van Meer, via 
familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl 

We wensen u heel veel plezier en succes! 
En alvast een zalig Pasen! 

Namens Jong Protestant en de Heilige Franciscus Parochie te Bommelerwaard 

Ingrid van Meer, 
familiepastoraat 

https://www.bisdomdenbosch.nl/paaschallenge-2021/
mailto:familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl
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Script & speluitleg  
Paaschallenge  
 
Hieronder vind je het script. Je treft in het script steeds 3 kolommen aan: 

• 1e kolom bevat de link voor het filmpje 
• 2e kolom bevat de tekst om voor te lezen en de speluitleg met puntentelling.  

 
Moment 1 - Introductie   
 

Introductie      

Script om voor te lezen in de 
livestream of te bekijken in 
video   
   
Link video:   
https://youtu.be/92myW4godDw 
 

Welkom bij de PaasChallenge.   
 
We zitten allemaal in een heel andere situatie. 
   
Niet gezellig bij elkaar maar achter een 
beeldscherm of een smartphone.   
   
En toch: we gaan er een mooi Paasfeest van 
maken!   
   
Mijn naam is <je eigen naam> en ik zal je door 
de PaasChallenge heen leiden.   
   
We stappen in een tijdmachine, terug naar de 
tijd van Jezus, rond het jaar 30.   
   
Wanneer Jezus laat zien dat er een nieuwe 
wereld mogelijk is, dan spreekt Hij 
regelmatig de volgende woorden uit: “Wees 
niet bang” of “Ik geef je vrede”. In onze 
wereld zijn er vaak dingen waar we emotie 
bij hebben: we zijn bang, we worden boos, 
we voelen ons vernederd, afgewezen of 
bedreigt. We schamen ons voor ons falen of 
onze verkeerde daden.   
   
In de PaasChallenge leer je dat Jezus de 
problemen niet wegneemt. ( Hij haalt de 
oorzaak van de angst niet weg) maar Hij geeft 
je een geschenk om er mee om te gaan. Je 
krijgt in de nieuwe wereld van Jezus: vrede, 
vergeving, hoop, naastenliefde, gemeenschap, 
aanvaarding etc.   
   

https://youtu.be/92myW4godDw
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Aan het einde van het spel blijkt dat Jezus ons 
geen volmaakte wereld geeft, maar een wereld 
vol met zijn “manier van leven”. Dus met 
vrede ondanks haat , met vertrouwen ondanks 
angst etc.   
   

Speluitleg   We spelen een doe, denk, knip, ren, bouw, rol,   
liefdes- en geluksspel in 8 rondes.   
   
Elke ronde bestaat uit de volgende onderdelen:   

• Een korte uitleg van het Bijbelse thema   
• Een korte beschrijving van de emotie die 

bij dit thema speelt   
• Uitleg over wat Jezus je geeft om met 

deze emotie om te gaan   
• Speluitleg   
• Spelen van het spel   
• Puntentelling en uitbeelding van punten 

op het scorebord of flap-over. 

Keuze van pion     
 

We hebben een bordspel voor jullie klaarstaan 
bij de leiding   
   
Daar horen pionnen bij, iedereen krijgt er 1 
toegewezen of je mag kiezen dat is wat we 
samen afspreken   
 
Meer als 12 speleers  
Indien je met meer dan 12 speelt dan kun je 
het spelbord niet gebruiken. Neem dan een 
flap-over en noteer daar de namen op en 
schrijf steeds de punten achter de naam. Zet 
de flap-over zo neer dat hij te zien is via de 
streamingsdienst of indien je enkel met de app 
werkt stuur dan af en toe een foto in de app 
van het over 
   

App foto van het spelbord en 
pionnen   

Ik stuur je nu een foto van het spelbord/ flap-
over via de app   
 

Klaar?   Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we beginnen 
met de PaasChallenge 2021!   
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Moment 2 –  Spel 1 Lazarus   
 
Spel 1   Lazarus   
Script om voor te lezen in de 
livestream of te bekijken in 
video   
   
Link video:   
https://youtu.be/DUXYS3WxK5c 
 
   

Zo, jullie zijn aangekomen bij het eerste   
onderdeel van deze PaasChallenge. Voordat 
jullie kunnen beginnen met de opdracht, gaan 
wij nogmaals terug naar de tijd van Jezus 
   

Bijbelverhaal   
 

Vlak voordat Jezus met zijn leerlingen naar 
Jeruzalem trok om het paasfeest te gaan 
vieren, ging Jezus naar zijn goede vrienden 
Lazarus, Martha en Maria. Hij had namelijk 
gehoord dat lazarus ziek was geworden. Echter 
Jezus kwam te laat om Lazarus nog te 
genezen. Lazarus was een paar dagen geleden 
al overleden.   
   
Toen Jezus bij het graf van Lazarus kwam en 
hij Lazarus gewikkeld in doeken zag liggen 
werd Jezus erg verdrietig. Iedereen dacht dat 
het te laat was om Lazarus nog te helpen   
   
Toch is dit niet het einde van het verhaal, 
want een groot wonder vond namelijk 
plaats….Jezus zegt. “Blijf in Mij geloven” en 
daarna wekte hij Lazarus op uit de dood.   
   
  -  Korte stilte    -   
   
Uiteindelijk is Lazarus aan het eind van zijn 
leven alsnog overleden. Je vraag je misschien 
af, waarom deed Jezus dan wonderen die 
slechts tijdelijk hielpen?   
En toch juist in tijden van lijden en verdriet, 
wil Jezus ons troost en hoop bieden voor de 
toekomst. Een nieuwe kans als het ware. Het 
lijden gaat dus niet weg, maar wij kunnen in 
ons hart wel liefde, troost en hoop toelaten   
   

 

  

https://youtu.be/DUXYS3WxK5c
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Emotie    
 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten liggen verdriet 
en liefde vaak dicht bij elkaar. Hoe mee je van 
iemand houdt, hoe groter het verdriet voelt als je 
deze persoon moet missen. Dat zagen wij ook bij 
Jezus, toen zijn goede vriend overleed.   
   
Jezus geeft jou ook de kans om andere lief te 
hebben. Ook al weet hij dat het verdriet daardoor 
soms groter kan worden. Aan jou dus de vraag: durf 
jij het risico aan om andere meer lief te gaan 
hebben?   

   
Speluitleg   

Nu is het aan jullie! Wij gaan namelijk een 
ingewikkeld spel spelen. Oftewel een mummie spel. 
Lazarus was namelijk helemaal in doeken gewikkeld 
en zag er waarschijnlijk uit als een soort mummie 
toen hij uit zijn graf kwam.   
   
Pak daarom een wc rol. Kies iemand die je gaat 
inrollen. Je voelt hem al aankomen, we gaan een 
mummie maken. Je wikkelt deze persoon, na het 
startsein, zo snel mogelijk in van top tot teen en je 
maakt hier een foto van.  App deze foto in de 
groepsapp   Je krijgt 5 minuten voor deze opdracht.    

Puntentelling:      
 

Tenslotte…..voordat jullie aan de slag gaan de 
puntentelling.    
   
De eerste goedgekeurde mummie foto krijgt 5 
punten   
De tweede krijgt 3 punten   
De derde krijgt 2 punten   
En de rest 1 punt voor de moeite.   
   
Wij verzetten de pionnen op het spelbord. En maak 
een foto van dit bord en plaats deze in de app.    
   
Ok, is iedereen er klaar voor……Succes!!   
 
Aanpassing 
De puntentelling bij 12 of meer schrijf je bij op de 
flap-over. Bij minder dan 12 kun je de pionnen 
verzetten op het spelbord 
 
Stuur een foto van de flap-over in de app-groep of 
zorg dat ze de flap-over zien via de 
computerverbinding ( via de stream) 

 
  



 

8 
 

Moment 3 – Spel 2 Judas  
 
Spel 2    Judas   

   
Script om voor te lezen in de   
livestream of te bekijken in video   
   
Link video:   
https://youtu.be/zukBPYPQ-GM 
  

Ha, daar zijn jullie weer. En hebben   
jullie een mooie mummie gemaakt?   
   
Dan gaan we verder met het 2e 
onderdeel van de PaasChallenge. Dat 
gaat over  Judas.   

Bijbelverhaal   
 

Judas Iskariot is één van Jezus’ 
leerlingen. Hij was verantwoordelijk 
voor het geld van de leerlingen. Er 
wordt gezegd dat hij niet helemaal 
eerlijk was en een deel van het geld 
voor zichzelf hield. Judas is berucht 
geworden doordat hij Jezus verraadde 
aan zijn vijanden.  Daar kreeg hij ook 
flink wat geld voor.    
   
Maar waarom deed Judas dit? Voor het 
geld?  
Was hij teleurgesteld in Jezus? Had de 
duivel Judas in zijn macht?  
   
Hoe dan ook, uiteindelijk loopt het niet 
goed af met Judas. Hij heeft zoveel 
spijt van zijn verraad aan Jezus, een 
onschuldige man, dat hij niet meer met 
zichzelf kan leven.  Daarom maakt 
Judas zelf een eind aan zijn leven. Een 
heel heftig eind voor Judas.   

Emotie  Teleurstelling is de emotie die je 
voelt als, soms te grote verwachtingen 
niet uitkomen. Je wilt iets heel graag, 
maar dan gaat het net even anders dan 
je had verwacht. Dat is niet zo leuk en 
daar kun je een behoorlijk rot gevoel 
van krijgen. Zo is dat ook met spijt, 
iets wat je wel of juist niet wilde doen 
ging toch net even anders en daar heb 
je achteraf spijt van. Jezus leert ons 
dat het oké is om fouten te maken. Het 
overkomt iedereen.   
 
 
 

https://youtu.be/zukBPYPQ-GM
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Spel uitleg   
  

Fouten of zonden zou je ook kunnen 
vergelijken met verleiding.   
Aan de ene kant wordt je door iets 
verleidt om  van Jezus’ pad af te gaan 
en aan de andere kant staat Jezus die 
je aankijkt en je misschien liefdevol 
vraagt? Waarom?   
   
De uitdaging is nu om verleidingen 
te herkennen. Ga in huis op zoek 
naar spullen die je kunnen verleiden 
om iets te doen wat beter is om niet  
te doen. Zorg voor 5 verleidingen, 
maak daar een foto van en zet die in 
de groepsapp.   
 
 
De punten telling is weer net zoals 
bij de eerste opdracht. Namelijk: 
De eerste goedgekeurde mummie foto 
krijgt 5 punten   
De tweede krijgt 3 punten   
De derde krijgt 2 punten   
En de rest 1 punt voor de moeite.   
   
De spelleider verzet de pionnen op het 
spelbord. En maakt een foto van dit 
bord en plaats deze in de app.    
 
   
Zijn jullie er klaar voor? Starten maar! 
 
De puntentelling bij 12 of meer schrijf 
je bij op de flap-over. Bij minder dan 
12 kun je de pionnen verzetten op het 
spelbord. 
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Moment 4 – Spel 3 Petrus en de Haan 
 
Spel 3   Petrus & de Haan   
Script om voor te lezen in de 
livestream of te bekijken in video   
   
Link video:   
https://youtu.be/IgoW7vIvT9g 

Heel goed jullie hebben dingen 
gevonden die je zouden kunnen 
verleiden om iets anders te doen dan 
je had afgesproken.   
Hoe zou je daar nu mee om kunnen 
gaan? Natuurlijk allereerst om er op 
dat moment niets mee te doen, maar 
stel dat je jezelf toch hebt laten 
verleiden om er mee te spelen of het 
op te eten….. en de ander vindt dat 
niet zo leuk …. wat kun je dan doen….  
Je kunt sorry zeggen!   
  
Misschien wil je wel eens sorry 
zeggen tegen God. Dat kan in de kerk 
en dat noemen we het biechten. Je 
hebt dan met de pastoor een 
gesprek, maar eigenlijk leent God de 
oren van de pastoor. Namens God 
kan de pastoor jou vergeven en krijg 
je een nieuwe kans om het beter te 
doen.  
 
Dat lucht op he,  weten dat sorry 
zeggen altijd kan als je het maar 
oprecht meent. En ook je best doet het 
de volgende keer beter te doen.  
  
We gaan alweer naar de derde 
opdracht.   
Deze keer geen paashaas, maar een 
haan.  We gaan het hebben over Petrus 
en de kraaiende haan.   

Bijbelverhaal   
 

Wanneer Jezus gearresteerd is en 
verhoord wordt dan volgt Petrus hem 
stiekem. Hij wordt zelf natuurlijk ook 
als een soort crimineel gezien omdat 
hij bij Jezus hoort, dus hij hoopt niet 
op te vallen.   
Maar helaas voor Petrus, de mensen 
herkennen  hem als volgeling van 
Jezus.   
   

https://youtu.be/IgoW7vIvT9g
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Petrus probeert zichzelf hieronder uit 
te praten en zegt dat hij Jezus niet 
kent.   
Dat zegt hij niet 1 keer, maar dat 
zegt hij tot 3 x toe. Zo laat hij zijn 
beste vriend in de steek.  Na derde 
keer kraait er twee keer een haan, 
zoals Jezus eerder al voorspeld had. 
Achteraf schaamt Petrus zich diep  
   
In Joh 21: 15-17 lezen we in de bijbel 
dat Jezus   
3x aan Petrus vraagt: ‘hou je van mij.’  
Het lijkt er op dat Jezus aan Petrus en 
de anderen wil laten zien dat -  door 
het 3 keer te herhalen, dit een officieel 
moment is waarin de drievoudige 
verloochening wordt rechtgezet. Een 
soort rehabilitatie waarin Petrus’ 
positie als herder en grondlegger van 
de kerk wordt bekrachtigd. Jezus pint 
ons niet vast op ons verleden, maar 
opent een nieuwe toekomst.   

Emotie  
 

Schaamte is een gevoel dat je kunt 
krijgen wanneer je iets doet waarvan 
je weet dat je anderen teleurgesteld.   
Het kan bijvoorbeeld de band die je 
hebt beschadigen, zoals tussen de 
vrienden van Petrus en Jezus.   
   
Jezus herstelt de relatie dus ook weer! 
Hij gaat met Petrus het gesprek aan om 
te vertellen hoe belangrijk hun band is. 
Jezus weet dat Petrus hem heeft laten 
vallen, maar na de confrontatie laat hij 
duidelijk zien verder te willen in de 
vriendschap. Ook wij kunnen kiezen 
weer verder te gaan en ons niet door 
schaamte te laten tegenhouden.   
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 Speluitleg  En dan….. het spel. Je hebt een vel 
papier en een schaar nodig.    
   
Knip zo snel mogelijk een duidelijke 
haan uit het papier, maar je mag er 
niets bij tekenen.    
   
Maak dan een foto van jouw haan en 
zet die in de groepsapp.  Je hebt 
hiervoor 1 minuut de tijd.    
  
Scharen klaar, knippen maar!  

Punten telling     
 

Samen bepalen we wie de mooiste en 
meest lijkende haan heeft geknipt. Die 
krijgt 5 punten de één na beste krijgt 4 
punten en zo tot er 2 punten gegeven 
kunnen worden. De rest krijgt er 1 voor 
de moeite   
 
Indien je een flap-over gebruikt dan 
schrijf je daar het aantal punten weer 
op bij de naam van de deelnemer die 
de punten heeft verdient 
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Moment 5 – spel 4  
 
Spel 4   Kajafas en Annas   

   
Script om voor te lezen in de   
livestream of te bekijken in video   
   
Link video:   
https://youtu.be/gHlzjxLcMFc 
 
 

En waren ze mooi, die haantjes? Of   
leken ze toch meer op paashazen? 
Misschien had jij wel een heel mooi 
haantje of werd jou knipsel niet als een 
haan beoordeeld. In dit 4e onderdeel 
kan je eindelijk eens lekker over de 
ander zeggen wat je vindt.   

Bijbelverhaal     
 

Jezus wordt nadat hij verraden en   
gearresteerd is uitgeleverd aan de 
hogepriesters Kajafas en Annas. Die 
ondervragen Jezus uitvoerig. Zij zoeken 
namelijk redenen om Jezus aan te 
klagen en uit de weg te ruimen. Hun 
jaloersheid op zijn invloed en hun angst 
dat hij een bedreiging is voor hun eigen 
positie heeft ze hiertoe gedreven.   
   
De hogepriesters zoeken dus naar een 
bewijs dat ze tegen Jezus kunnen 
gebruiken. Ze vinden helaas niets. Zo 
gaan ze zelfs naar leugens zoeken om 
Hem te veroordelen.   
   

Emotie   
   

Als je ziet dat het met een ander beter   
gaat dan met jezelf dan kun je 
daarvan jaloers worden. Vooral als je 
zelf ook je best doet om iets voor 
elkaar te krijgen en je dan hoort of 
ziet dat het de ander zonder enig 
zichtbare moeite wel lukt.   
   
Jezus zegt in de Bijbel dat je niet 
jaloers hoeft te zijn op mensen die het 
( zichtbaar) beter hebben dan jij. 
Immers, je hebt genoeg aan jezelf. 
Daarnaast kunnen zij natuurlijk best 
hun eigen zorgen hebben waarvan jij   
niet af weet. Alles wat jij zelf aan 
mogelijkheden krijgt is genoeg voor 
jou. Richt je dus niet op wat een ander 
kan, krijgt of heeft, maar wees 
dankbaar voor wat jij hebt en kan.    
   

https://youtu.be/gHlzjxLcMFc
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Daarnaast is het ook echt belangrijk om 
te weten dat God veel jou houdt! En 
natuurlijk zal het niet altijd even 
makkelijk gaan, maar je mag er op 
vertrouwen dat Hij je alles heeft 
gegeven om de uitdagingen die je op je 
pad komen aan kunt gaan   

Spel     
 

We gaan kijken naar elkaars talenten.    
Zoek een voorwerp (max 2 per 
deelnemer bij meerdere talenten) in 
huis wat symbool staat voor jouw 
talent. Maak hiervan een foto en stuur 
deze naar je spelleider persoonlijk. De 
spelleider kiest 5 foto’s uit welke hij of 
zij deel in de app-groep. Bij iedere foto 
kan er worden geraden. Het is dus 
mogelijk om meerdere punten te 
verzamelen. Ook is het dus mogelijk 
dat meerdere deelnemers punten 
verkrijgen bij dit spel. Indien iemand 
ook nog weet wie het talent toebehoort 
dan krijgt hij of zij een extra punt.  
 
 
De punten worden op de flap-over per 
deelnemer genoteerd. Indien je met 
het spelbord speelt dan wordt de pion 
verzet van degene die als eerste het 
talent geraden heeft 

Fotomoment van het scorebord   Tijd om de tussenstand door de appen 
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Moment 6 – spel 5 
 
Spel 5   Pilatus   

   
Script om voor te lezen via de stream   
of de link om de video te bekijken  
 
Link video:  
https://youtu.be/amXiEMEmo6Y 
 

He, hoe staat het ervoor, aan het   
winnen, of sta je achter? Wij zijn nu 
halverwege deze PaasChallenge dus het 
kan nog alle kanten op gaan. Laten wij 
snel gaan kijken wat deze 
PaasChallenge nog in petto heeft.   

Bijbelverhaal     
 

Nadat Jezus door de hogepriesters is   
veroordeeld, wordt hij naar het 
Romeinse gerechtsgebouw gebracht. 
Daar zit Pilatus, de Romeinse 
bestuurder, klaar om Jezus te 
veroordelen. Hij laat uit alles blijken 
dat hij de macht heeft. Hij zit op de 
troon, hij vernederd Jezus, laat hem 
martelen, hij bespot hem zelfs door 
Jezus een doornenkroon op te zetten.    
   
Jezus vecht of scheld echter niet terug. 
Hij laat het over zich heen komen. Hij 
wil geen koning zijn zoals Pilatus dat is.   
Machtspelletjes zijn alleen voor 
mensen met hoogmoed.   
   

Emotie     
 

Hoogmoed en arrogantie komen vaak   
voor als mensen zich beter voelen dan 
anderen, bijv. door een machtspositie 
te hebben. Daardoor maken ze vaak 
misbruik van de positie en zullen ze 
andere mensen als mindere 
behandelen. Eigenlijk weten ze niet 
hoe ze goed moeten omgaan met hun 
hoge positie   
   
Jezus geeft ons iets heel anders. Hij 
zegt blijf nederig en dien de mensen 
waar je leiding aan geeft. Macht is niet 
om te misbruiken, maar om andere te 
helpen en juist hen te dienen die het 
nodig hebben.   

Speluitleg     
 

Denk even na: waar in jullie huis zijn   
de meest boeken te vinden?   
   

https://youtu.be/amXiEMEmo6Y
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Je gaat zo namelijk een troon maken 
met die boeken. Stapel de boeken op 
zo een manier op dat er een soort 
troon ontstaat waar je op kunt gaan 
zitten. Degene met de hoogste troon 
waar je ook nog op kunt gaan zitten 
heeft gewonnen. Zorg dat je maatje 
kan meten hoe hoog de troon is. En je 
hebt er 3 minuten voor.     

Puntentelling   
 

De hoogste troon verdient 5 punten de 
2e verdient 3 punten, de 3e verdient 2  
punten en de overige verdienen 1 punt. 
 
Nou bouwers aan de slag, mag de beste 
koning winnen!     
 
Indien je met de flap-over werkt schrijf 
je de verkregen punten achter de naam 
van de deelnemer. Bij het spelbord 
verzet je de pionnen. 
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Moment 7 – spel 6 Dobbelen  
 
 
Spel 6    Dobbelen   

   
Script om voor te lezen in de   
livestream of te bekijken in video   
   
Link video:   
https://youtu.be/WEWf6cQqjRw 
 

En heb je zojuist een machtige troon   
gebouwd, of viel je troon telkens om 
door je hoogmoed omdat je hoger en 
hoger wilde komen? Wie weet sta je nu 
nog verder voor op anderen en denk je 
dat je de winst wel in handen hebt. 
Nou dan heb ik nieuws voor je, het lot 
kan zo gaan draaien…en jouw positie in 
deze   
PaasChallenge doen keren   

Bijbelverhaal     
 

Nadat Jezus veroordeeld is door Pilatus   
en zijn   
kruis moest dragen naar de heuvel van 
Golgotha, wordt hij daar aan het kruis 
genageld. Wat een lot voor iemand die 
het niet verdiende. Wanneer Jezus aan 
het kruis hangt, wordt zijn kleding die 
heel wat waard was ook nog eens 
verloot door de gokkende Romeinse 
soldaten in een dobbelspel.   
   
Jezus moet zijn lot aan het kruis dus 
ondergaan. Hij kan en wil er niets meer 
aan veranderen   

Emotie     
 

Soms treft het lot je, zeggen we wel   
eens. Dan gebeurt er iets in je leven 
waar je geen controle over hebt en wat 
vaak ingrijpend is. Dit kan positief 
uitpakken, maar vaak ook negatief.   
   
Als iets buiten je controle ligt, dan is je 
blijven verzetten tegen het 
onvermijdelijke zinloos. Je kunt het 
niet veranderen. Jezus laat ons echter 
zien, dat je wel vrede kunt hebben met 
het onvermijdelijke, aanvaarding en 
acceptatie over wat je overkomt. Jij 
hebt dus ook de keus om jouw situatie 
te aanvaarden.   

Speluitleg   
 

In dit spel overkomt de groep een  
“oncontroleerbare gebeurtenis”: 
iemand van jullie wordt getroffen door 
een ramp en in dit spel 5 stappen 

https://youtu.be/WEWf6cQqjRw
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achteruit gezet……maar wie zal het lot 
treffen?   
   
Om te bepalen wie deze ramp 
overkomt, gooi ik zo één keer met 2 
dobbelstenen. Ik tel het aantal ogen 
op. Dat getal is het “kansgetal”. 
Degene die voorop loopt in het spel 
heeft de meeste kans om getroffen te 
worden door de ramp.    
   
Deze koploper krijgt het “kansgetal 7” 
toegewezen. Is het totaal van de 2 
dobbelstenen dus 7, dan gaat degene 
die voorop loopt 5 stappen achteruit. ( 
staan er meer gelijk op kop dan krijgen 
ze allemaal dit “kansgetal” 
toebedeeld.    
   

 Puntentelling De toewijzing van je kansgetal is als 
volgt: op volgorde waarin je op het 
scorebord staat:   
Nr 1 Krijgt getal 7   
Nr 2 Krijgt getal 6   
Nr 3 krijgt getal 8   
Nr 4 krijgt getal 5   
Nr 5 krijgt getal 9   
Nr 6 krijgt getal 4   
Nr 7 krijgt getal 10   
Nr 8 krijgt getal 3   
Nr 9 en 10 krijgen getal 11   
   
Wordt jouw kansgetal gegooid dan ga 
je 5 stappen achteruit. Gooi ik echter 
een 2 of 12, dan wisselt de hele groep 
om. De nummer 1 wordt dan de laatste 
en de laatste wordt de eerste.   
 
Indien je werkt met een flap-over. 
Indien je terug zou moeten op het 
spelbord dan streept de spelleider op 
de flap-over het aantal punten door 
welke je terug moet. ( zie uitleg in 
middelste kolom) indien er 2 of 12 
wordt gegooid dan moet de spelleider 
de meeste punten toekennen aan 
degene met de minste punten en dat zo 
met de hele groep. Tip werk vanaf nu 
met een andere kleur stift. Noteer 
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achter de naam van degene met de 
meeste punten het aantal van degene 
met de minste punten en zo verdeel je 
de punten over alle deelnemers. Zo 
wordt de laatste de 1e, de ene laatste 
de 2e de 
   

Tijd voor een foto en troostende   
woorden voor degene die geraakt is   

Hier komt de foto van het scorebord of 
flap-over    
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Moment 8 – spel 7 Kruisiging   
   
 
Spel 7    Kruisiging   

   
Script om voor te lezen in de   
livestream of te bekijken in video   
   
Link video:   
https://youtu.be/DlJPVE5Br0Y 
 
 

Had je geluk of was het lot je minder 
goed gezind? Maar wie er ook is 
getroffen, je kon er niks aan 
veranderen. In dit onderdeel echter 
heb je wel weer de touwtjes in 
handen. Tenminste als je onder 
tijdsdruk je koppie erbij kan houden   

Bijbelverhaal     
 

In het paasverhaal hebben we gezien   
dat Jezus is verraden, verhoord en 
vervolgens is gekruisigd. Zijn kruisdood 
is cruciaal in het christelijk geloof. En 
het kruis zelf is daardoor het symbool 
geworden voor christenen.   
   
Je zou kunnen zeggen dat het kruis 
bestaat uit 2 lijnen. De verticale lijn 
staat daarbij voor de relatie tussen 
hemel en aarde. De relatie tussen jou 
en God. En de horizontale lijn staat 
symbool voor de relatie met de 
mensheid.   
   
Met symbolen kun je een taal spreken. 
Denk maar eens aan de emoticons op 
WhatsApp. Welke symbolen gebruiken 
jullie waarschijnlijk zelf dagelijks om 
iets duidelijk te maken?   

Emotie      
 

De kruisiging van Jezus moet een   
vreselijke gebeurtenis zijn geweest 
voor alle toeschouwers, als iets uit een 
horrorfilm.   
   
Jezus laat zien dat er ondanks deze 
vreselijke gebeurtenis ook vergeving 
mogelijk is. En hij toont liefde in plaats 
van haat tegen de mensen die Hem dit 
hebben aangedaan. Zo ook kunnen wij 
anderen vergeven en liefde tonen in 
plaats van haat koesteren, in moeilijke 
tijden en bij vreselijke gebeurtenissen.   

speluitleg     
 

In dit spel wordt het verhaal van de 
kruisiging verteld door middel van 
symbolen. De symbolen vormen een 

https://youtu.be/DlJPVE5Br0Y
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rebus. Als je de rebus oplost, lees je 
het verhaal   
   
Je ontvangt zo verschillende rebussen 
een voor een in de groepsapp die je zo 
snel mogelijk moet oplossen. De 
volgende rebus wordt verstuurd, als de 
vorige is geraden of als de tijd 
verstreken is. (2 minuten per rebus). Er 
zijn in totaal 8 rebussen. En ….als jullie 
heel goed zijn heb ik er nog een paar 
extra voor de verdieping   
   
Degene die het snelst reageert met de 
juist oplossing (in de app) krijgt een 
punt. Zo kan er bij elke rebus dus een 
andere winnaar zijn.   
 
   
Indien je speelt met het spelbord dan 
wordt de pion van degene die een 
rebus oplost ( als eerste) 1 plek verzet. 
Indien je de puntentelling bijhoudt op 
de flap-over dan schrijft de spelleider 
een punt bij degene die de rebus als 
eerste heeft opgelost. Zo kunnen in 
theorie 8 mensen een punt verdienen 
tijdens dit spel 

Startsignaal     
 

Het gaat erom spannen dus nu, denk   
goed na, maar wacht niet te lang. 
Succes!   
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Moment 9 – spel 8  
 
Script om voor te lezen in de 
livestream of te bekijken in video   
   
Link video:   
https://youtu.be/XXtEgynrX4A 
 

Zo knappe koppen, hebben jullie het     
paasverhaal weten te ontcijferen?   
Het is zover, het allerlaatste onderdeel 
van deze PaasChallenge 2021.   
Hier kun je nog eenmaal laten zien wat 
jij in huis hebt. En dit keer doe je het 
niet alleen voor jezelf. Nee, in dit 
onderdeel gaat het erom wat jij voor 
een ander kan doen.   
   
Maar laten we eerst nog voor de laatste 
keer terug stappen in de tijd, naar het 
paasverhaal   

Bijbelverhaal   
 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten 
eindigt het paasverhaal gelukkig niet 
met de kruisiging. Nee, Pasen gaat 
juist over de opstanding, een nieuwe 
start, de toekomst.   
   
Wanneer Jezus op Pasen uit de dood 
opstaat en zijn graf dus leeg is, dan is 
dit niet te bevatten   
voor velen. Hoe kan dat nou? Zelfs de 
volgelingen van Jezus geloven dit eerst 
helemaal niet. Ze denken dat "Jezus" 
zijn lichaam gestolen is. Er heerst 
complete verwarring.    
   
Dan zijn er engelen bij het lege graf als 
goede boodschappers. Ze geven 
duidelijkheid in de verwarring en 
wijzen op de opstanding van Jezus. Hij 
is niet dood, Hij is opgestaan. Er is een 
nieuwe start gemaakt, de toekomst 
breekt aan!   
 

emotie 
 

Net zoals de leerlingen kun je, als je 
geconfronteerd wordt met nieuwe, 
spannende of onduidelijke situaties, 
onzeker of verward worden. Je bent 
niet zeker over jezelf of over wat je nu 
moet doen.   
   
Jezus wijst je de weg. Hij leidt je 
zeker door nieuwe en verwarrende 
situaties waarin je onzeker of verward 

https://youtu.be/XXtEgynrX4A
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kunt zijn. Maar Hij laat daarin ook zien 
welke kant je op moet.    
   
Dat is nu juist geloven! Niet alles zeker 
weten, maar Jezus vertrouwen dat Hij 
de juiste weg met je gaat in je leven 

speluitleg 
 

Voor dit laatste spel pak je 
paaseieren. Pak ook een kleedje. We 
gaan op weg naar je buren en dat doen 
we coronaproof   

• Houdt 1.5 meter afstand 
• Niet naar buiten als je klachten 

hebt 
• Raak de paaseiren niet met je 

blote hand aan. Trek een 
handschoen aan 

• Leg het kleedje voor de voordeur 
en leg daar de eirene op. Leg de 
eieren in een mooie vorm of in 
een mooi woord en maak daar een 
foto van voor de app-groep 

• Bel vervolgens aan en op afstand 
wens je ze alvast een zalig Pasen. 
En leg je ook nog even uit dat je 
meedeed aan een Challenge? Dan 
snel naar huis voor de uitslag! 

    
Puntentelling: 
 

De 1e krijgt 5 punten, de 2e krijgt 3    
punten, de  
3e krijgt 2 punten. Alle overige krijgen 
er 1   
   
En dan wie had het mooiste tekst of 
het mooiste woord.  Die krijgt een 
extra punt   

Wie is de winnaar? 
 

We sturen een foto van het score bord   
 
Het is aan eenieder om te bedenken of 
er prijs aan verbonden is. Of dat 
iemand de eeuwige roem krijgt.   
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