
HANDLEIDING PAASCHALLENGE 2023: AAN TAFEL
De PaasChallenge sluit aan op het jaarthema van de Protestantse Kerk, ‘Aan tafel!’ Door het spelen

van de PaasChallenge ontdekken de spelers het verhaal van Witte Donderdag en het vervolg naar

Goede Vrijdag, en komt er zicht op de Opstanding.

DOEL PAASCHALLENGE

● Na het spelen van de PaasChallenge hebben spelers ervaren dat er onder de oppervlakte van

alles speelt in de vriendengroep van Jezus.

● Na het spelen van de PaasChallenge hebben de spelers meer inzicht in het geloof van

Nathanaël, Thomas, Judas en Petrus.

● Na het spelen van PaasChallenge hebben spelers nagedacht in welke mate zij zich een vriend

weten van Jezus en weten ze hoe God naar hen kijkt.
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OVERZICHT 100 minuten (exclusief in- en uitloop)

Omschrijving Duur (in minuten) Actie leider

Uitnodiging versturen - Vooraf via WhatsApp

1. Het begin 1 min. Welkom heten

2. Spel: Foto 8 min. Audiocountdown afspelen/foto maken

3. Aan tafel 1 min. Iedereen aan tafel

4. Nathanaël 3 min. Audiofragment aanzetten

5. Eerste gang (*) Soep en broodjes serveren

6. Petrus 3 min. Audiofragment aanzetten

7. Spel: Sleutels 10 min. Spel uitleggen + videocountdown afspelen

8. Waarom liegen? 2 min. Audiofragment + gesprek leiden

9. Reflectie Petrus 5 min. Opdracht leiden

10. Tweede gang (*) Brood en knakworst serveren

11. Thomas 3 min. Audiofragment aanzetten

12. Spel: De weg 10 min. Antwoord controleren

13. Twijfelen 8 min. Audiofragment aanzetten + gesprek leiden

14. Reflectie Thomas 5 min. Opdracht leiden

15. Derde gang (*) Wraps of broodje tapas serveren

16. Judas 3 min. Audiofragment aanzetten

17. Spel: Munten 10 min. Spel uitleggen

18. Reflectie Judas 6 min. Opdracht leiden

19. Jezus 3 min. Audiofragment aanzetten

20. Reflectie Jezus 10 min. Druivensap serveren

21. Goede Vrijdag 3 min. Audiofragment aanzetten

22. Pasen met vierde gang 6 min. Spel uitleggen en paasbrood serveren

(*) Spelers eten tijdens het beluisteren van de audio of de uitloop.

LEEFTIJD DEELNEMERS 10 tot 16 jaar

VOORBEREIDINGSTIJD 120 minuten (2 uur)

SPELPRINCIPES

Heet de spelers welkom in een ontvangstruimte zoals een hal.

Het spel wordt gespeeld in de ‘eetkamer’ waar een gedekte tafel staat.

De spelers spelen met een minimum aan materialen en zonder hun mobiel.
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ORGANISATOREN

Er zijn minimaal twee begeleiders nodig tijdens de PaasChallenge.

Rol Locatie Taak

De spelleider De eetkamer Zet spelers aan het werk met spellen en reflecties. Vertelt de
teksten en zet audiofragmenten ter plekke steeds aan. Bewaakt
de orde.

De cateraar De keuken Verzorgt de vier eenvoudige gerechten in de keuken en dient op
in de eetkamer. Haalt wat over is op, zodat de tafel weer
vrijkomt om spellen en reflecties te doen.

AANTAL DEELNEMERS

Het maximum aantal spelers is 12. Heb je meer dan 12 spelers, dan zijn er de volgende opties:

- Deel de groep in tweeën. De eerste groep start meteen, de volgende groep start 2 uur later. Vul de

materialen tussentijds aan.

- Zorg voor een extra ruimte, waarin ook weer 12 spelers aan een gedekte tafel kunnen zitten.

Het minimum aantal spelers is 6. Heb je minder spelers?

- Daag ze uit om vrienden mee te nemen.

- Werk samen met andere lokale (kerk)plekken of een school.

- Laat volwassen gemeenteleden meedoen, maar bewaak tijdens het spelen dat de tieners altijd eerst

reageren bij spellen en reflecties, en pas daarna de volwassenen.

LOCATIES

- Eetkamer voorzien van een lange, gedekte tafel voor 12 spelers.

- Keuken waar je 4 eenvoudige (brood)gerechten kunt bereiden en iets kunt opwarmen.

- Ontvangstruimte waar je de spelers welkom heet, en een garderobe. Heb je geen ontvangstruimte,

dan nemen de spelers direct in de eetkamer plaats.
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BENODIGDHEDEN

Print de volgende documenten.

Onderdeel Bestand Aantal

De uitnodiging 1-uitnodiging.pdf 1 x

2 Spel De foto 3-foto.jpg
Tip: maak er gelijk een lijst omheen

1 x

7 Spel De sleutels 7-sleutelkaarten.pdf
7-locatiekaarten.pdf
7-menukaart.pdf

1 x
1 x
2 x

12 Spel De weg 12-de-weg-voorkant.pdf +
12-de-weg-achterkant.pdf

1 x per groepje van 3

16 Judas 16-kasboek-oud.pdf 1 x per groepje van 3

17 Spel Munten 17-missieposter.pdf 1 x

22 Slotspel 22b-kasboek-nieuw.pdf 1 x per groepje van 3

Geheel Script Voor alle leiders

Werkwijze om de documenten te printen

Download de bijlagen. Open het ZIP-bestand (de documenten). Klik er met de rechtermuisknop op en

selecteer ‘alles uitpakken’. Nu kun je de bestanden openen en de documenten printen.
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Klaarleggen of kopen

Nodig voor een groep van 12 spelers in de eetkamer:
● tafel(s), 12 stoelen, een bijzondere stoel, borden, bestek, glazen, een karaf, soepkommen,

tafelkleed, servetten

● techniek: geluidsbox, laptop, camera of mobiel waar je mooie (panorama)foto’s mee kunt

maken

● een schaar, schilderstape en 4 enveloppen

● een extra tafeltje waar spelers hun meegenomen mok of bord kunnen plaatsen

● 2 extra mokken of borden voor de speler die ze vergeten is

● een vaatwasserbestendige stift

● 1 multomap met losse blaadjes die als vriendenboekje van Jezus dient

● een kaartspel

● post-its

● voor iedere speler een pen

● 60 dropmunten (5 per speler)

● 4 transparante bekers en 12 kartonnen bekers voor de spelers

Nodig voor een groep van 12 spelers en 2 begeleiders in de keuken:

● 14 broodjes, boter en bijvoorbeeld 2 verschillende soorten soep

● 14 broodjes, boter en (vegetarische) knakworst

● 14 broodjes met tapas-smeersels of beleg

● 14 kleine wraps met kruidencrème, sla, (vega) kip en avocado

● 14 plakjes krentenbrood met spijs (zie afbeelding bij 22)

● water en druivensap (of cassis).

Het menu kenmerkt zich door eten dat gerelateerd is aan de woorden van Jezus: brood en wijn. Er

wordt geen avondmaal gevierd zoals we dat in de kerk kennen, maar de gerechten van brood en

druivensap zijn bewust gekozen. Serveer water (sober, gezien het laatste avondmaal) tot het moment

van het druivensap (onderdeel 20). Mochten er spelers zijn die geen druivensap lusten, kies dan een

alternatief in dezelfde kleur (bijvoorbeeld cassis).
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VOORBEREIDING

Twee weken voor de bijeenkomst

● Vul na het printen de uitnodiging in en stuur (via WhatsApp) de uitnodiging naar alle spelers.

Vraag hun een mok of bord mee te nemen waarop geschreven mag worden.

● Ga na of er dieetwensen of allergieën zijn waar je rekening mee moet houden.

● Bepaal wie welke taak oppakt tijdens de PaasChallenge.

● Bestel of koop de materialen die je niet hebt.

24 uur voor de bijeenkomst

● Stuur de spelers nogmaals de uitnodiging. Herinner hen eraan om een bord of mok mee te

nemen.

Ongeveer 2 uur voor de bijeenkomst

● Dek de tafels. Zorg dat de eetkamer een plek is waar de spelers zich op hun gemak voelen.

Maak het gezellig met decoratiematerialen. Plaats de foto van het laatste avondmaal van de

muurschildering van Leonardo da Vinci op een kastje of hang deze op. Zet de menukaart op

tafel.

● Zet in de eetkamer een laptop klaar. Download de audiobestanden vooraf en zet deze met de

timer (zie link bij 2) op je bureaublad.

● Doe de voorbereidingen die staan bij spel 9, 12, 16 en 17.

● Doe de voorbereidingen die staan bij reflectie 14 en 20.

TOELICHTING SPELLEN EN REFLECTIES

1. Het begin Zie script.

2. Spel: Foto

Voorbereidingen:

● Het spel duurt 7 minuten. Speel een countdown af zoals deze 7 minute countdown. Ga

afhankelijk van je groep na of je de spannende muziek laat horen. Wil je dit niet, zet je laptop

dan zacht of op mute. (Let op: vergeet dan niet na het spel het geluid weer harder of aan te

zetten.)

● Realiseer je dat er een bijzondere stoel aanwezig is, als het ware voor Jezus bestemd. Een

speler kan erop plaatsnemen, maar wellicht vind je dit minder respectvol. Laat in dat geval de

stoel leeg, maar laat hem wel in het midden staan.
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Leg uit

● Wijs de spelers op de foto van het Laatste Avondmaal van de muurschildering van Leonardo
da Vinci.

● Geef de spelers de opdracht om binnen 7 minuten eenzelfde houding als de muurschildering

van Leonardo da Vinci aan te nemen en neem 1 minuut de tijd om als leider de foto te nemen.

Geef het expliciet aan als je wilt dat de spelers de bijzondere stoel leeg laten.

● Zet de countdown aan op het moment dat de spelers starten.

● Moedig de spelers aan om samen te werken en snel te werken.

● Vraag de spelers na het spel om de stoelen terug te zetten zoals ze stonden.

Tips

● Leuk als je de foto van de groep post op sociale media met #paaschallenge2023.

● Er doen op internet allerlei foto’s van het Laatste Avondmaal de ronde. Waak als leider voor

een respectvolle sfeer.

● Heb je verkleedkleding? Dan kun je spelers uitdagen om deze te gebruiken. Maar bied dan

alleen kleden en doeken in rustige kleuren, geen feesthoedjes en dergelijke, zodat het geheel

respectvol blijft.

● Heb je een beperkt aantal spelers? Maak dan eerst een foto van de linkerkant van de tafel.

Daarna een foto van de rechterkant van de tafel met de spelers. Verbind de foto’s aan elkaar.

Gebruik fotoshop-programma’s. Lukt dit niet direct: er is vast een speler die wil helpen. Je ziet

spelers dan rechts en links en je krijgt een bijzonder effect. Maak de speeltijd in dit geval wat

langer.

3. Aan tafel

Leg uit

● Vertel aan de spelers dat er tijdens deze bijeenkomst verschillende onderdelen zijn en dat dit

van hen ook wat vraagt. Soms zijn ze actief met een spel of een vraag, een moment later

luisteren ze naar audiofragmenten. Om te zorgen dat iedereen de spellen kan blijven doen, is

het belangrijk dat het stil is op het moment dat een audiofragment aan wordt gezet.

● Tijdens het luisteren naar de audiofragmenten mag gegeten worden.

● Tips om de orde als audio-spelleider te bewaken:

- Herinner de spelers eraan dat ze goed luisteren.

- Geef een tikje tegen een glas (of gebruik een belletje) voor je een audiofragment aanzet. Doe

dit elke keer, zo herinner je de spelers aan de gemaakte afspraak.
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4. Nathanaël Zie script.

5. Eerste gang

Serveer de spelers soep en een broodje. Tijdens het eten zet je het volgende audiofragment (6) aan.

6. Petrus Zie script.

7. Spel: Sleutels

Voorbereidingen:

● Print en knip alle sleutelkaarten en locatiekaarten uit.

● Verstop de sleutelkaarten in de ruimte. Schrijf in willekeurige (!) volgorde op de locatiekaarten

waar je ze verstopt hebt.

● Pak 4 enveloppen. In de bijlage met print- en audiobestanden staat een voorbeeld  hoe je de

enveloppen moet beschrijven.

● Doe een willekeurige locatiekaart in elke envelop.

● Plak de 4 enveloppen samen onder één stoel aan tafel.

● Print de menukaart en schrijf het gerecht op de stippellijntjes bij de 4 gangen. Zet de

menukaart op tafel.

Leg uit

● Petrus is zijn sleutels kwijtgeraakt. De deur is oud en versleten. Zoek in deze ruimte naar de 12

sleutelkaarten. Om de deur op tijd op slot te doen, zijn alle sleutels nodig.

● Zijn de sleutels gevonden, dan is de volgorde van belang. Sorteer de sleutelkaarten, zodat het

sleutelwoord gemaakt kan worden. Met dit sleutelwoord kan de deur gesloten worden en zijn

de spelers veilig.

● Er moeten 4 enveloppen gezocht worden. Alleen envelop M mag direct geopend worden.

Nathanaël heeft al een tip gegeven.

● Hiervoor is 10 minuten de tijd. Stel deze 11 minute countdown in op de laatste 10 minuten.

● De spelers vinden de 4 enveloppen onder de stoel en geven er 3 aan jou. Envelop M mogen ze

direct openen.

● Nadat je envelop M hebt gegeven, kun je envelop E geven als ze ergens vastlopen of als er 3

minuten zijn verstreken. Daarna kun je envelop N en envelop U geven.

● Geef hints als de spelers er niet uitkomen.

Hint 1, na 1 minuut: Uit welk land komen de sleutels? Leg ze per land bij elkaar.

Hint 2, na 1 minuut: Welke verschillen zie je in de vlaggetjes van hetzelfde land?
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Hint 3, na 5 minuten: Welke letters vind je op de gekregen enveloppen?

Hint 4, na 7 minuten: Kijk naar de menukaart. Uit welke landen komen de 4 gangen?

Uitleg: Op de menukaart staat voor elke gang een vlaggetje van het land waar het gerecht

vandaan komt. Dit zijn in totaal 4 vlaggen met elk 3 kleuren. In totaal dus 12 kleuren. Zo vind

je de volgorde waarop de sleutels gelegd moeten worden. Elke kleur komt ook terug op een

van de te vinden sleutels.

Hint 5, na 8 minuten: Leg de sleutels met hun kleuren in de goede volgorde. Zoals je ziet heeft

elke sleutel een stipje staan bij de kleur van een vlag. Kijk op de menukaart om de goede

volgorde van de sleutels te vinden aan de hand van de kleuren die in de landvlaggen

voorkomen. Zet nu de letters van de sleutels achter elkaar in deze volgorde. Welk woord

ontstaat er dan?

● Het sleutelwoord dat ze moeten vormen is ‘wetgeleerden’.

8. Waarom liegen?

Geef alle spelers de ruimte om kort te reageren op de vraag: Waarom gaat Petrus liegen?

9. Reflectie Petrus

Voorbereidingen:

De spelers zetten hun meegenomen mok of bord bij binnenkomst op het tafeltje. Gebruik de

vaatwasserbestendige stift.

Leg uit

● Vraag de spelers om een tweetal te vormen met iemand die ze goed kennen.

● Vertel dat Petrus alles voor Jezus over heeft. Hij gaat vol voor Jezus.

● De spelers pakken hun meegenomen mok of bord.

● Daarop schrijven ze het antwoord op de vraag:

(10 tot 12 jaar) Voor wie of wat heeft de ander (van het tweetal) alles over?

(13 jaar en ouder) Waar gaat de ander (van het tweetal) vol voor?

● Stel de volgende extra vragen als spelers elkaar niet of nauwelijks kennen. Door deze vragen

als tweetal te beantwoorden, leren ze elkaar beter kennen, waarna ze alsnog de opdracht

kunnen doen.

- Wat doe jij het allerliefste als je vrij bent?

- Wat kun jij goed volgens anderen?

- Waarvoor krijg jij wel eens complimenten?

- Wie of wat is heel belangrijk voor jou?
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● Na de reflectie zetten de spelers de mok of het bord weer op het tafeltje in de eetkamer.

10. Tweede gang

Serveer de spelers (vegetarische) knakworst met broodjes. Na het opdienen zet je audiofragment (11)

aan.

11. Thomas Zie script.

12. Spel: De Weg

Voorbereidingen:

Print voor iedere 3 spelers:

12-de-weg-voorkant.pdf en print

12-de-weg-achterkant.pdf, dubbelzijdig

op 1 A4. Of print ze afzonderlijk en plak

ze met de rug op elkaar.

Leg uit

● Jezus zit bij zijn bord aan tafel en

vertelt over de weg. Maar welke

weg gaat Jezus?

● Geef iedere 3 spelers een puzzel.

Ze hebben 10 minuten om de

juiste route te vinden.

● De uitkomst van de puzzel is: 605

(zie afbeeldingen hiernaast).

13. Twijfelen

Vraag

Laat enkele spelers vanaf 12 jaar

reageren op de (audio)vraag en leid het

gesprek.

Heb je spelers van 10 tot 12 jaar? Sla

deze vraag dan over of laat alleen de

oudere spelers reageren.
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14. Reflectie Thomas

Voorbereidingen: Gebruik de multomap en plaats daar al enkele blaadjes in met vragen van de

vrienden van Jezus. Je kunt de pagina’s zo uitgebreid en mooi maken als je wilt.

● Pagina van Petrus met daarop de vraag: Hoe komt Jezus er toch bij dat ik Hem in de steek zal

laten?

● Pagina van Nathanaël met daarop de vragen: Zijn we hier wel veilig? Waarom zou Petrus gaan

liegen? Wat gebeurt er met onze vriendengroep als ze Jezus pakken?

● Pagina van Thomas met daarop de vraag: Wij weten niet waar U naartoe gaat Heer, hoe

zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’

Leg uit

● Geef de spelers een eigen pagina en vertel dat dit uit het vriendenboekje van Jezus komt. Ze

hebben vast vragen.

- 10 tot 12 jaar: Welke moeilijke vraag zou jij graag aan Jezus stellen?

- vanaf 12 jaar: Als jij aan het christelijk geloof denkt, waar kun jij dan over twijfelen?

● Geef de spelers een moment om te schrijven.

● Nadat de vriendenpagina is ingevuld, voegen ze de bladzijde aan het vriendenboekje toe.

15. Derde gang

Serveer de spelers wraps of een broodje met tapas. Na het opdienen zet je audiofragment (16) aan.

16. Judas

Voorbereidingen:

Zorg dat het geprinte kasboekje (oud) voor ieder drietal op tafel ligt op het moment dat je de audio

aanzet. Knip over de stippellijntjes de 2 pagina’s van het kasboekje in tweeën, zodat je 4 pagina’s

hebt. Let op: kasboekje (oud) is ook nodig bij spel 17 en reflectie 18.

17. Spel: Munten

Voorbereidingen:

Plak de missieposter van 3 maal een A4’tje boven elkaar. Zorg voor enkele pennen.

Ieder drietal heeft opnieuw de 4 losgeknipte pagina’s van het kasboek-oud.pdf nodig. Je gebruikt voor

dit spel voor 12 spelers een kaartspel. Gebruik 3 t/m 10 en aas, heer, vrouw en boer uit het kaartspel.

De 2’en haal je uit het spel.

Schrijf op de missieposter bij 3 t/m 10 zelf missies op die goed bij de groep kunnen passen.

Voorbeelden ter inspiratie: duurzaam leven, lol maken, familie voor alles, verre reizen maken, festival

en concerten, sportprestaties, opkomen voor dieren, eigen kledinglijn, gadgets aanschaffen.
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Leg uit

● Geef de spelers het kasboekje van Judas in handen. Laat hen het bekijken en lezen.

● Schud de kaarten en geef elke speler 4 kaarten, waarvan de waarde verborgen blijft voor

elkaar.

● Wijs de spelers op de poster met daarop allerlei missies.

● Het is de uitdaging van iedere speler om vier dezelfde kaarten te verzamelen tijdens het spel,

zo werken ze aan een zelfgekozen missie.

● Maar tijdens het spel mogen ze, afhankelijk van hun kaarten, van missie veranderen als dat

beter uitkomt. Spannend is: spelen ze voor zichzelf of voor de groep?

● Elke ronde leggen ze een kaart neer en die geven ze af, tegelijkertijd.

● Iedereen schuift een kaart door naar links (met de klok mee). Draai daarna ze de nieuwe kaart

om die ze hebben gekregen.

● Op het moment dat ze vier dezelfde kaarten hebben, leggen ze hun vinger op tafel. Degene die

dit als laatste doet, is de verliezer.

De eerste keer dat er een verliezer is, vraag je hem de letters JU te onthouden. De speler mag

daarna wel weer meedoen.

Als iemand voor de tweede keer heeft verloren, krijgt diegene ook letters: DAS.

● Het is de spelers nu bekend om wie het draait: JUDAS. Het spel is afgelopen.

Tips

● De spelers zijn aan het ‘ezelen’ maar kunnen soms niet zelf alle kaarten sparen als een andere

speler hun missiekaart vasthoudt. Spelers proberen er in het geheim achter te komen wie

dezelfde missie hebben en dus dezelfde kaarten sparen. De spelers kunnen stiekem seinen en

kaarten vragen en/of doorspelen.

● Het spel laat op ludieke wijze zien wat er speelt in deze vriendengroep. Gaan ze mooie reizen

maken, sparen of willen ze van betekenis zijn voor anderen? Ga zelf na of je de spelers

daarmee wilt confronteren.

18. Reflectie Judas

Voorbereidingen:

Zorg voor 5 dropmunten per speler, post-its en pennen. Gebruik per drietal opnieuw de 4 losgeknipte

bladzijden uit het kasboekje (oud).

Leg uit

In het kasboekje worden 4 mogelijke redenen genoemd van Judas om Jezus te verraden. De missies

staan verspreid over de 4 bladzijden van het kasboekje. Ieder drietal kan de pagina’s samen lezen.
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● Moedig de spelers in drietallen aan om zelf meer redenen te bedenken en op de post-its te

schrijven. Geef enkele tips als de spelers dit lastig vinden: slechte jeugd gehad, teleurgesteld in

Jezus, opgehitst door vrienden, enz.

● Iedere speler zet zijn dropmunten in op de redenen van Judas. De dropmunten kunnen

worden neergelegd op de 4 vakjes van het kasboekje en/of op de redenen op de post-its.

Iedere speler bepaalt zelf hoe hij de munten verdeelt.

● Laat vervolgens ieder drietal aan elkaar vertellen welke keuzes ze hebben gemaakt en

waarom.

● Ga als leider per drietal na waar de meeste en waar de minste dropmunten zijn neergelegd.

● Als ieder drietal heeft gereageerd, kun je naar de vervolgvraag: Wanneer zou jij in staat zijn

om je beste vriend te verraden?

● Moedig ieder drietal aan om aan elkaar te vertellen welke redenen daarvoor nodig zijn.

● De spelers mogen na dit gesprek hun dropmunten opeten.

Tip

● Geef spelers ruimte om te antwoorden, maar dring niet aan op een antwoord. Wees je ervan

bewust dat er van alles kan spelen in hun leven. Een vraag kan soms meer losmaken dan

verwacht.

Kijk hier hoe je komt tot mooie gesprekken met jongeren.

19. Jezus Zie script.

20. Reflectie Jezus

Voorbereidingen:

Schrijf op de 4 transparante bekers een van de volgende namen: Petrus, Thomas, Judas en Nathanaël.

Petrus heeft een bijna volle beker, Thomas’ beker is halfvol, Judas’ beker bevat een bodem sap en die

van Nathanaël zit driekwart vol. Het is belangrijk dat de bekers van de vrienden transparant zijn, zodat

de hoeveelheid sap af te lezen is. De bekers van de spelers zijn niet transparant, zodat niemand de

hoeveelheid sap kan aflezen. Zet de 12 kartonnen bekers voor de spelers ook klaar.

Leg uit

● De karaf met daarin het sap staat voor liefde en vriendschap voor Jezus. Er zijn al 4 bekers

ingeschonken, die van Petrus, van Thomas, van Judas en van Nathanaël. In elke beker zit sap,

maar niet in elke beker evenveel. Petrus heeft een bijna volle beker, Thomas’ beker is halfvol,

Judas’ beker bevat een bodem sap en die van Nathanaël zit driekwart vol. De hoeveelheid sap

geeft aan hoe zij hun liefde en vriendschap zien voor Jezus.
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● Iedereen krijgt een beker. Laat de spelers hun beker inschenken met het sap uit de karaf.

Daarbij stellen ze zichzelf de vraag: in welke mate ben ik een vriend van Jezus? Het antwoord

op deze vraag bepaalt hoe vol zij hun beker schenken. Niemand weet precies wat hun

hoeveelheid betekent, dat weten zij alleen. Ze hoeven het niet te delen met anderen.

● Zorg voor een rustige sfeer. Laat het even stil zijn en neem de tijd.

● Ga na of iedereen de opdracht heeft gedaan. Ze drinken nog even niet.

● Sluit dit onderdeel af met dit te vertellen:

De vriendengroep van Jezus was veelzijdig. Er waren mannen en vrouwen die alles meteen

geloofden, er waren twijfelaars en mensen die bewijzen nodig hadden. Jezus biedt ons al zijn

liefde, zijn liefde voor ons gutst als het ware over de rand. De karaf kan niet voller. Hij gaf zijn

leven voor vriend en zelfs vijand.

● De spelers kunnen nu het sap opdrinken of ze doen dit tijdens het volgende audiofragment.

21. Goede Vrijdag Zie script.

22. Pasen met vierde gang

Voorbereidingen:

Print voor ieder drietal kasboek-nieuw.pdf. Let op: ook dit kasboek moet losgeknipt. Verwissel nu

stiekem de 4 bladzijden kasboek-oud van de jongeren voor de 4 bladzijden ‘kasboek-nieuw’ en leg ze

op tafel. Zorg voor pennen.

Serveer het paasbrood voor spelers de oplossing hebben gevonden.

Zie het voorbeeld hiernaast voor het opdienen van het paasbrood.

Daarbij is het spijs er in zijn geheel uitgehaald en bovenop geplaatst,

zoals de steen voor het graf.

Leg uit

● Geef ieder drietal de vier (omgewisselde) vellen van het

kasboek en laat hen puzzelen.

● Let op: voor de spelers de oplossing hebben, serveert de leiding het paasbrood. Zo komen

Goede Vrijdag en Pasen bij elkaar.

● Oplossing: houd de 4 pagina’s van het kasboek tegen elkaar door de rode lijnen van het kruis

passend te maken. Je ziet dan onderstaande tabel. De spelers proberen de cijfers om te zetten

naar letters en de boodschap te ontrafelen. Zie de volgende afbeeldingen.

Tip: Herinner de jongeren eraan om hun bord/mok mee naar huis te nemen.
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De puzzel

1 2 12 4 5 8 10 13 6 9 14 15 3 7 11

Kijk naar het brood en zie de

Voorbeeld

16-kasboekje-oud →

Wordt vervangen door

22b-kasboekje-nieuw:

(voorbeeld)
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