
 
 

PaasChallenge 2020 - Minecraft Edition 

 
 
De PaasChallenge - Minecraft Edition is een spel van Jong Protestant en is gemaakt om 
kinderen en jongeren kennis te laten maken met de wereld van het paasverhaal. 
 
Je loopt rond in het Jeruzalem uit de tijd van Jezus: De tempel, paleizen van Herodes en 
Pilatus, de hof van Getsemane, de bovenzaal en Golgota. In die wereld los je 10 puzzels op 
die allemaal te maken hebben met een bijbelverhaal uit de laatste dagen van Jezus in 
Jeruzalem. 
 
Er zitten nog extra opdrachten in het spel zelf. Aan het einde moet een belangrijke keuze 
gemaakt worden!! 

Voorbereiding 
Je hebt voor dit spel de PC / MAC desktop versie van Minecraft nodig. Het spel is niet 
getest voor Playstation of Minecraft op iPad of Smartphone. 
Je kunt Minecraft downloaden via de volgende link: https://www.minecraft.net/nl-nl/. De 
kosten zijn eenmalig 30 euro.  

https://www.minecraft.net/nl-nl/


 
 
 
De stappen: 
 
 

● Download de map “PaasChallenge zip” (15+ mb). De link vind je op deze pagina. 
● Pak de zip map uit.(Er zitten allerlei files in: van de map “advancements” tot en met 

het bestand “sessions.lock”.). 
● In dit YouTube filmpje vind je aanwijzingen.  
● Open Minecraft. 
● Klik op Singleplayer. 

 
● Selecteer een wereld, zonder hem te openen. Er komt een venster om heen te staan. 
● Klik nu op Edit 

 
● Klik nu op “Open World Folder” 

 

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/paaschallenge-2020-minecraft-edition/
https://youtu.be/q4xpNpJgbMY?t=233


 

 
 

● Klik in het besturingsprogramma de map op de bovenliggende map met de naam 
“saves”.  

● Nu kom je in de map waar alle minecraft werelden bewaard worden. Lukt dit niet? 
Bekijk dan deze video!  

 

 
 

● Knip en plak de map met inhoud ‘PaasChallenge’ hier in. In dit scherm zie je de 
verschillende mappen, elk voor een wereld. De map met PaasChallenge komt hier 
dus gewoon naast te staan. 

 

https://youtu.be/q4xpNpJgbMY?t=233


 

 
● Ga nu weer helemaal terug naar het startscherm en kies weer voor ‘Singleplayer’. 
● Klik nu om PaasChallenge te starten.  
● Kijk in de kist en start de PaasChallenge met 10 puzzels en opdrachten. 

En natuurlijk wat extra opdrachten in het spel! 
 
Om het leuk te houden: 

● Zet het op ‘peaceful’. Dat scheelt veel monsters in Jeruzalem  
● Ze cheats uit. Dan moet je echt lopen. Jezus heeft ook niet gevlogen  

 
 
 
 
  



 
 
 
Antwoorden: 
 
1 Johannes 11:35 Jezus huilde  
 
2 Psalm 118:26 Gezegend hij die komt in de naam van de Heer 
 
3 Psalm 91:12 Je voet zul je niet stoten aan een steen 
 
4 Lukas 22:38 Twee zwaarden 
 
5 Psalm 47:7,8 God is Koning 
 
6 Johannes 9:25 Ik was blind, maar nu kan ik zien 
 
7 Marcus 14:3 (Lukas 7: 37-38), Johannes 12:3, Nardus Olie 
 
8 Johannes 13:14 Voetenwassing 
 
9a Matteüs 27:24 Handen in onschuld wassen 
 
9b Matteüs 14:10 Onthoofding Johannes 
 
9c Matteüs 27: 16, 21 Barabbas 
 
10 Johannes 19:19 Jezus, Koning van de Joden 
 

+ Extra opdrachten in het spel als bonus. 
 
Einde: keuze tussen twee wegen: Jezus of Herodes/jezelf als Koning. 
 
 
Aanwijzingen in Kaart: 
 



 

 
 
Screenshots: 



 



 



 



 

 


