
       

 

  



 

        Om te beginnen         
0  speelbord: kopieer het speelbord op stevig papier ( A3 of A4 formaat)  

0  lamineer het speelbord 

0  pionnen 

0  dobbelsteen 

0   De spelers gooien om de beurt met een dobbelsteen en proberen zo snel mogelijk bij 63 te komen: Jezus is opgestaan uit de dood, Hij leeft!  

0   Alle spelers zetten hun pion op het beginvakje bij de pijl. Daarna werpt iedere speler één keer met de dobbelsteen. Wie de meeste ogen werpt, mag beginnen. 

0   Zet je pion evenveel vakjes vooruit als het aantal ogen dat je hebt gegooid. 

0   Als je op een vakje met een plaatje terecht komt, zijn er bijzondere regels.  

*    Bij dit sterretje staan vragen. Heb je een vraag goed beantwoord? Dan mag je extra vakjes vooruit gaan. Als de vragen te moeilijk zijn, kun je ze overslaan.  

0 Als er bij een plaatje meerdere vragen zijn, wordt er 1 vraag per speler beantwoord. 

 

3 - Op een ezel naar Jeruzalem - Johannes 12:12-19, Lucas 19:28-44 

De Here Jezus rijdt op een ezel naar Jeruzalem. 

* Hoor… wat roepen de mensen als Jezus voorbij komt? Weet jij waar ze mee zwaaien? Antwoord: (Joh.12:13) Ze zwaaien met 

palmtakken en roepen: ‘Hosanna!’ (‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.’)  Is het antwoord goed? Ga 2 vakjes vooruit. 

 

 6 - Paaslam - Lucas 22:7-13  

Petrus en Johannes maken het Pascha klaar en braden een lammetje. Dat kost even tijd. - Je moet 1 beurt overslaan.  

* Weet jij van wie het paaslam een beeld is? Antwoord: De Here Jezus, Hij is als een lam geslacht, toen Hij stierf aan het kruis.  

Ga 2 vakjes vooruit  .

 

9 - Voeten wassen - Johannes 13:1-15  

De schaal met water en een doek liggen klaar. Niemand wil de knecht zijn en de voeten wassen. - Ga 4 vakjes terug. 

* Wie wil wel de knecht zijn en wast de voeten van de discipelen? Antwoord: De Here Jezus - Ga 3 vakjes vooruit.  

* Welke discipel wil niet dat Jezus zijn voeten wast? Antwoord: Petrus - Je mag 3 vakjes vooruit gaan. 

 

14 - Brood en wijn - Lucas 22:14-23  

De Here Jezus zegt tegen Zijn discipelen: ‘Elke keer als je het brood eet en de wijn drinkt, denk dan aan Mij.’  

* Weet jij wat het betekent als we avondmaal vieren? Antwoord: Brood en wijn herinneren je eraan dat de Here Jezus aan een kruis is 

gestorven: De wijn is het teken van het bloed dat de Here Jezus gaf om al onze fouten (zonden) weg te wassen en ons te vergeven, 

het brood is het teken van Zijn lichaam. Ga 3 vakjes vooruit. 
                                           



18  De verrader - Lucas 22:1-6, 22:47-48  -

Eén van de discipelen gaat Jezus verraden. Hij geeft Jezus een kus en zo vertelt hij aan de soldaten wie Jezus is. Ga 8 vakjes terug. 

* Wie verraadt de Here Jezus? Antwoord: Judas - Ga 1 vakje vooruit. 

* Wat zit er in de zak die Judas krijgt? Antwoord: (Matteüs 26:15) 30 zilverstukken/ zilveren munten - Je mag 4 vakjes vooruit. 

 

23 - De olijfberg - Lucas 22:39-46  

Jezus gaat naar de Olijfberg om te bidden met Zijn vader. De discipelen blijven wachten  Wacht… en sla een beurt over.  .

* Hoe heet die tuin? Antwoord: Getsemane - Je mag 2 vakjes vooruit. 

* Welke bomen staan er in de tuin en hoe heet de vrucht van die bomen? Antwoord: Olijfbomen met olijven - 1 vakje vooruit. 

 

26 - Jezus wordt gevangen genomen - Johannes 18:1-11, Lucas 22:47-53  

De soldaten nemen de Here Jezus gevangen. - Ga 7 vakjes terug. 

* Weet jij waarom Jezus zich niet verzet? Antwoord: (vers11) De Here Jezus weet waarom Hij moet sterven. ( Om de mensen te redden 

van de zonden (de fouten die je doet) en van de dood.)  Ga 3 vakjes vooruit.

 

30 - Het zwaard en een oor - Johannes 18:10, Lucas 22:51 
         * Wie slaat met het zwaard een oor van een soldaat af? Antwoord: Petrus - 1 vakje vooruit 

* Hoe heet de soldaat? Antwoord: Malchus - 4 vakjes vooruit 

 

32  Petrus zegt dat hij Jezus niet kent - Johannes 18: 15-27, Lucas 22:54-62 -

Petrus warmt zich bij het vuur, hij ziet de Here Jezus voor de hogepriester staan. Er wordt drie keer aan Petrus gevraagd: ‘Hoor jij ook 

bij Jezus?’ Petrus antwoordt drie keer: ‘Nee hoor, ik ken hem niet.’ Kukeleku! Dan kraait de haan! - Ga 3 vakjes terug.  

* Wat doet Jezus als Petrus 3 keer heeft gezegd: ‘Ik ken Hem niet.’? Antwoord: (Lucas 22:61) ‘De Here keerde zich om en keek Petrus 

aan.’ - Ga 2 vakjes vooruit. 

 

36 - Koning Jezus - Johannes19:1-15  

De Here Jezus is de koning van de Joden. Ze spotten met Jezus en zetten Hem een kroon op het hoofd. 

* Hoe heet deze kroon? Antwoord: doornenkroon  - 1 vakje vooruit. 

* Wat trekken ze Jezus aan? Antwoord: purperen kleed/ (purper-)rode mantel  - 2 vakjes vooruit. 

* Wat zegt Pilatus over Jezus? Antwoord: (Lees Lucas 22:4 ) ‘Ik vind niets strafbaars in deze mens’ of Johannes19: 4 ‘Ik vind geen   

schuld in Hem.’  Ga 4 vakjes vooruit. 

 

41 - Drie kruisen - Lucas 23:33-43, Johannes 19:16-30 

De soldaten hangen Jezus aan een kruis. Naast Hem hangen 2 misdadigers. Ga 3 vakjes terug. Beantwoord 1 vraag per speler: 

* Hoe wordt deze plek genoemd? Antwoord: (Joh.19:17) Golgota of Schedelplaats  - Je mag 2 vakjes vooruit. 
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* Jezus bidt voor zijn vijanden, weet jij wat Hij zegt? Antwoord: (Lucas 22:34) ‘Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’  

- 4 vakjes vooruit.  Ga 

* Wat zijn de laatste woorden van Jezus? Antwoord:  (Joh.19:30 )‘Het is volbracht!’ Weet je wat die woorden betekenen? En in Lucas:  

23:46 staat: ‘Vader in Uw handen beveel / leg ik mijn geest.’- 5 vakjes vooruit. 

 

45 - De wacht bij het graf - Matteüs 27:62-66, 28:1-3 

Deze soldaat houdt de wacht bij het graf. Hij mag het graf niet verlaten. Houd de wacht, tot je wordt afgelost. (Of: je mag pas verder 

bij het gooien van een 6.) Of: Weet je het antwoord op de volgende vraag? 

* Wat een schrik! Het graf wordt geopend en de steen wordt weggerold! Weet jij hoe dit gebeurd? Antwoord: (Vers 2,3) Er komt een 

grote aardbeving en een engel rolt de steen weg. De soldaten vluchten weg - Bij een goed antwoord ga je er vlug vandoor: ga naar 

vakje 49. 

 

 50 - Maria bij het graf - Johannes 20:1-18  

Maria gaat al vroeg in de morgen naar het graf van Jezus. Als ze ziet dat de steen is weggerold, rent ze snel weg om Petrus en 

Johannes te waarschuwen. - Gooi nog een keer, en ga vlug verder om zo snel mogelijk bij de discipelen te komen. 

* Wat is Maria haar 2e naam? Antwoord: (vers 1) Van Magdala - Ga 2 vakjes verder. 

 

53 - Wat zien de vrouwen bij het graf? - Lucas 24:1-11 

De vrouwen komen bij het graf. Ze zien dat de grote steen is weggerold. Ze blijven verschrikt staan. 

* Plotseling zien ze twee engelen in het graf. Wat zeggen de engelen tegen de vrouwen? Antwoord: (vers 6) ‘Hij is hier niet, maar Hij is 

opgewekt/ opgestaan.’ Wat een goed nieuws, dat gaan ze vlug vertellen aan de andere discipelen: je mag nog eens gooien! 

 

59 - Het graf is leeg- Johannes 20:1- 10 

Maria roept Petrus en Johannes, en vertelt hen dat de steen voor het graf is weggerold. Petrus en Johannes rennen naar het graf van 

Jezus. Ga 2 vakjes vooruit. 

* Wat zien ze in het graf? Antwoord: (vers 6,7) De doeken liggen opgevouwen in het graf. - Ga 1 vakje vooruit. 

 

 63 - Maria ziet dat Jezus leeft - Johannes 20:11-18  

Wie is de winnaar? De Here Jezus! Hij overwon de dood! Als je in Hem gelooft, mag je een winnaar zijn met Hem. Zijn opstanding 

geeft jou een nieuw begin: je mag nu voor altijd met Hem leven!                   

Einde van het spel: Wie komt als eerste op vakje 63? Bij de laatste worp moet je het goede aantal ogen gooien om op vakje 63 te 

komen. Gooi je teveel? Zet dan je pion het aantal vakjes terug wat je teveel hebt gegooid.                                        
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