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 BIJ LAGE 1

BL INDE OPDRACH T EN

 • In het lokaal ligt ergens een schilderij van Bartimeüs en Jezus. Het is de bedoeling dat een 
blinde de afbeelding zo nauwkeurig mogelijk natekent. Het is dus aan een ziener om zeer 
nauwkeurig de afbeelding te omschrijven aan de blinde en goede aanwijzingen te geven. 
(bijlage 3)

 • Een blinde krijgt twintig voorwerpen (vraag de verantwoordelijke leider om de voorwerpen) in 
zijn handen die hij moet betasten. Wanneer de blinde van alle twintig de voorwerpen kan raden 
wat het is, is de opdracht geslaagd. Er mag van blinde gewisseld worden als een persoon een 
voorwerp niet kan raden.

 • Een blinde krijgt tien verschillende zaken die hij moet proeven (vraag de verantwoordelijke 
leider om de zaken om te proeven). Wanneer de blinde van alle tien de zaken kan raden wat 
het is, is de opdracht geslaagd. Er mag van blinde gewisseld worden als een persoon een 
bepaalde smaak niet herkent.

 • Een ziener krijgt een koptelefoon opgezet waardoor hij tijdelijk doof wordt. Een blinde zegt 
twintig verschillende woorden (de verantwoordelijke leider fluistert deze woorden in het oor 
van de blinde). Het is aan de ziener/dove om te raden welke woorden de blinde uitsprak. 
Pas wanneer alle woorden geraden zijn, is de opdracht geslaagd. Er mag van ziener/dove 
gewisseld worden als de ziener/dove de woorden niet kan raden. (bijlage 7)

 • Een blinde schminkt een ziener als een blinde mol.

 • Een blinde krijgt een touw rond zijn middel gebonden met een balpen aan. Deze balpen bengelt 
zo tussen zijn twee benen als een staart. Het is de bedoeling dat de blinde deze balpen in een 
fles krijgt die op de grond staat zonder de balpen aan te raken. Een ziener zal dus aanwijzingen 
moeten geven aan de blinde om de opdracht te doen slagen.

 • De ziener krijgt een afbeelding waarop lucifers te zien zijn die in een bepaald patroon liggen. 
De blinde krijgt een doosje lucifers en moet deze lucifers in het juiste patroon leggen. Het is 
dus aan de ziener om goede instructies te geven aan de blinde. (bijlage 5)

 • De ziener krijgt een stappenplan om een origami figuurtje te vouwen. Het is aan de blinde om 
dit figuurtje zo nauwkeurig mogelijk te plooien. Het is dus aan de ziener om goede instructies 
te geven aan de blinde. (bijlage 6)

 • Ieder duo moet het hindernissenparcours minstens één keer afgelegd hebben! De blinde legt 
het parcours af met een lepel met knikker op in zijn mond. Wanneer de knikker valt, begin je 
opnieuw. Blinde en ziener mogen elkaar niet aanraken, alleen met elkaar praten.

 • De ziener krijgt een blaadje waarop de titels van vijf liedjes staan. Het is aan de ziener om deze 
liedjes te gorgelen met water. Het is aan de blinde om te raden welk liedje het is. Er mag van 
duo gewisseld worden. (bijlage 8)

 • Een blinde krijgt een fles en een emmer water. Hij moet deze fles vullen met water met behulp 
van een lepel, maar mag de fles niet aanraken. De ziener mag instructies geven. Er mag van 
duo gewisseld worden!



 • Vorm al zingend een levende piramide van minstens vier verdiepingen met de blinden. Zieners 
mogen helpen en instructies geven. Er moet de gehele tijd gezongen worden, anders begin je 
opnieuw!

 • Een blinde moet een ei scheiden en het wit van het ei opkloppen tot het hard is. Een ziener 
mag instructies geven!

 • Tel met vijf blinden tot twintig. Er mag niet met elkaar gepraat worden. Er mogen enkel getallen 
klinken. Wanneer twee personen tegelijkertijd een getal zeggen, moet de opdracht opnieuw 
worden gedaan.

 • Ontcijfer een brailleschrift. De blinde krijgt een blad met een tekst in brailleschrift. Het is aan 
de blinde om dit schrift aan te voelen en de vormen/patronen die hij voelt door te zeggen aan 
een ziener. De ziener beschikt over een blad waarmee hij het brailleschrift kan ontcijferen. 
Wanneer jullie de tekst hebben ontcijferd, is de opdracht geslaagd. (bijlage 9 en 10)

 • Een blinde krijgt een zakje waarin verschillende munten zitten. Het is aan een blinde om 
te raden welk bedrag er in het zakje zit. HULP: op een tafel naast het zakje liggen wel alle 
mogelijke munten van 1 tot 50 cent. Wanneer een blinde aan een van deze munten voelt, 
vertelt de ziener welke munt het is. 

DRINGEND T IJ D VOOR AC T I E 

 c Schrijf een brief van minstens één bladzijde aan Jezus om hem te bedanken voor zijn hulp aan 
Bartimeüs.

 c Je bent niet akkoord met hoe armen en mensen met een beperking in België behandeld 
worden. Schrijf een brief van minstens één bladzijde aan de koning om hem te vragen de 
situatie van deze mensen te verbeteren.

 c Speel het verhaal van Bartimeüs na in een modern kleedje. Zorg dat alle personages 
vertegenwoordigd zijn in jullie toneelstukje.

 c Bartimeüs, Jezus en de omstaande mensen willen na de gebeurtenissen uit het Bijbelverhaal 
een post op Facebook plaatsen over hun belevenissen. Bedenk een originele Facebookpost 
voor elk van hen. 

 c De kwaliteit van de Vlaamse ogen gaat ziender ogen achteruit. Deze mensen vormen een 
gevaar op de weg en dat kunnen wij natuurlijk niet toelaten! Overtuig deze mensen om een 
bril te kopen door een reclamespot voor brillen te maken.



J EZUS WAS EEN HELD EN GENAS BART IMEÜS. 
WAT WE T EN J ULL I E NOG OVER HE T GELOOF DAT NAAR HEM VERNOEMD IS?

 c In het lokaal liggen in totaal 5 puzzels verstopt. Vind de link tussen de verschillende woorden 
in de puzzel. Wanneer alle linken gevonden zijn, is de opdracht geslaagd. (bijlage 4)

 c Zoek voor elke letter van het alfabet een woord dat te maken heeft met het christendom. De 
eerste letter van het woord moet de letter in kwestie zijn.

 c Tel het aantal woorden van het Wees gegroet en Onze Vader!

 c Schrijf het verhaal van Bartimeüs over uit de Bijbel. Zorg dat iedereen in de groep (inclusief 
begeleiders) één versie krijgt. (bijlage 2)

 c In het lokaal liggen vijf zakjes met letters in verstopt. Vorm met deze letters vijf bestaande 
woorden die iets met het christendom te maken hebben. (bijlage 11)

 c Teken een stripverhaal over het verhaal van Bartimeüs.

 c Jezus zorgde ervoor dat Bartimeüs terug kon zien, maar hij verrichtte nog veel meer wonderen. 
In het lokaal ligt een blad met tien verwijzingen naar een verhaal uit de Bijbel en tien wonderen. 
Verbind de tien wonderen met het juiste verhaal! (bijlage 12)

DOORLOPERS

 c Een stoel in het midden van het lokaal moet heel de tijd bezet zijn.     
(Niet langer dan kwartier dezelfde persoon)

 c Om het half uur moet de gehele groep 1 minuut zwijgen. Houd dus de klok in de gaten!

 c Masseer heel het spel iemand van de begeleiders.        
(Niet langer dan 10 minuten dezelfde persoon)

 c Om het kwartier staat heel de groep 10 seconden op 1 been. Houd dus de klok in de gaten!

 c Drink een emmer water leeg met rietjes. (Minstens door tien verschillende personen)



 BIJ LAGE 2

Marcus 10, 46-52 Jezus zorgt dat Bartimeüs kan zien

Jezus en de leerlingen kwamen in Jericho. Ze liepen door de stad en een grote groep mensen liep mee. 

Toen ze de stad weer uit gingen, zat er een blinde bedelaar langs de kant van de weg. Hij heette Bartimeüs.

Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te roepen: ‘Jezus! Zoon van David! Heb 

medelijden met mij!’ De mensen zeiden. ‘Hou toch je mond!’ Maar hij begon veel harder te roepen: ‘Zoon 

van David! Heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep die man hier.’ De mensen riepen de 

man. Ze zeiden: ‘Rustig maar. Sta op, Jezus roept je’. Meteen liet de man zijn jas op de grond vallen. Hij 

sprong op en ging naar Jezus.

Jezus vroeg aan hem: ‘Wat kan ik voor je doen?’ De blinde man antwoordde: ‘Meester, ik wil weer kunnen 

zien’. Jezus zei: ‘Dat is goed. Je bent beter geworden dankzij je geloof’. Op datzelfde moment kon de man 

weer zien. Hij ging met Jezus mee, op weg naar Jeruzalem.
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 BIJ LAGE 4

Doopsel Matteüs Op tong
Vormsel Huwelijk Johannes
Marcus Bloem Ziekenzalving
Water Lucas In hand

Man Gebruikt bij ziekenzalving Gaat de mis voor
Gebruikt bij vormsel Bovenal bemin één God Gij zult niet stelen
Gij zult niet doden Zalf Gemaakt van olie

Iedere stad heeft er wel één Draagt albe Eer uw vader en moeder

Goede vrijdag Jezus wordt veroordeeld Witte donderdag
Nieuw testament Lezen Boek

Jezus valt Oude testament Jeuzs valt nog eens

Jezus sterft aan het kruis Stille zaterdag Pasen

Zonden Bekennen Appel
Jesaja Paradijs Gesprek

Habakuk Jona Jeremia
Man Aan priester Eva

Schip Heilig land De drie koningen ook
Midden-Oosten Veel dieren Aan de Middellandse Zee

Maria en Jozef zijn er Herder en schapen zijn er Veel woestijn
Oude testament Bethlehem Zondvloed

WOORD 1

WOORD 2

WOORD 3

WOORD 1

WOORD 2

WOORD 3

WOORD 1

WOORD 2

WOORD 3

WOORD 1

WOORD 2

WOORD 3

WOORD 1

WOORD 2

WOORD 3
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 BIJ LAGE 7

JEZUS

BIJBEL

CHRISTENDOM

BARTIMEÜS

NIEUWE TESTAMENT

KERKGEBOUW

KANDELAAR

BLINDE

APOSTELEN

EUCHARISTIE

DOOPSEL

PRIESTER

SACRAMENT

HEILIGE GEEST

NAASTENLIEFDE

BIDDEN

HEILIGEN

PAUS FRANCISCUS

DIENSTBAARHEID

ALTAAR



 BIJ LAGE 8

UBI CARITAS

SAMSONROCK

LAUDATO SI

ALLE EENDJES ZWEMMEN IN HET WATER

GEEST VAN GOD, ADEM VAN LEVEN

IN EEN KLEIN STATIONNETJE

LET IT SHINE

BROEDER JAKOB

UIT EN KLEI EN ADEM

DE WIELEN VAN DE BUS
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A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z
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 BIJ LAGE 1 1

KNIP VOOR I EDER WOORD DE LE T T ERS APART 
U I T EN STOP DE LE T T ERS VAN I EDER WOORD 
IN EEN APART ZAKJ E

G  A  L  I  L  E  A

V T C A

A DS

A I A N

T

V R I Z

SN

E R J E

I

A O T L NP S E E

B J E

V A LH

I B L

E R A



 BIJ LAGE 12

Joh 2, 1-11

Lc 9, 37-42

Mat 12, 9-13 

Mc 1, 29-31

Mc 6, 45-52

Mat 15, 32-39 

Lc 17, 11-19

Lc 5, 1-11 

Joh 11, 1-44

Mc 4, 35-41

BIJ BELCI TAAT WONDER

Water in wijn 
veranderen

Storm bedaren

Jezus loopt over water

Wonderbare visvangst

Genezing man met 
verschrompelde hand

Vermenigvuldigen 
broden en vissen

Genezing Petrus’ 
schoonmoeder

Verdrijven boze geest 
uit jongen

Opwekking Lazarus

Genezing 10 
melaatsen



 BIJ LAGE 13

Doopsel Matteüs Op tong
Vormsel Huwelijk Johannes
Marcus Bloem Ziekenzalving
Water Lucas In hand

Man Gebruikt bij ziekenzalving Gaat de mis voor

Gebruikt bij vormsel Bovenal bemin één God Gij zult niet stelen
Gij zult niet doden Zalf Gemaakt van olie

Iedere stad heeft er wel één Draagt albe Eer uw vader en moeder

Goede vrijdag Jezus wordt veroordeeld Witte donderdag

Nieuw testament Lezen Boek

Jezus valt Oude testament Jeuzs valt nog eens

Jezus sterft aan het kruis Stille zaterdag Pasen

Zonden Bekennen Appel
Jesaja Paradijs Gesprek

Habakuk Jona Jeremia
Man Aan priester Eva

Schip Heilig land De drie koningen ook
Midden-Oosten Veel dieren Aan de Middellandse Zee

Maria en Jozef zijn er Herder en schapen zijn er Veel woestijn
Oude testament Bethlehem Zondvloed

WOORD 1 Noah

WOORD 2 Kerststal

WOORD 3 Israël

WOORD 1 Biechten

WOORD 2 Adam

WOORD 3 Profeten

WOORD 1 Priester

WOORD 2 Chrisma

WOORD 3 Tien geboden

WOORD 1 Goede week

WOORD 2 Bijbel

WOORD 3 Kruisweg

WOORD 1 Sacramenten

WOORD 2 Evangelisten

WOORD 3 Hostie



 BIJ LAGE 14

BIJ BELCI TAAT WONDER
Joh 2, 1-11 Storm bedaren

Lc 9, 37-42 Verdrijven boze geest uit jongen

Mat 12, 9-13 Vermenigvuldigen broden en vissen

Mc 1, 29-31 Genezing Petrus’ schoonmoeder

Mc 6, 45-52 Opwekking Lazarus

Mat 15, 32-39 Wonderbare visvangst

Lc 17, 11-19 Genezing man met verschrompelde hand

Lc 5, 1-11 Genezing 10 melaatsen

Joh 11, 1-44 Jezus loopt over water

Mc 4, 35-41 Water in wijn veranderen

OPLOSSING

OPLOSSING
Dit is de tekst die de spelers krijgen als ze het brailleschrift ontcijferen.

Dag allemaal
hopelijk lukt het jullie om deze tekst te vertalen
niet gemakkelijk dat is zeker
Jezus liet Bartimeüs terug zien
hij laat niemand aan de kant staan
nu is het aan jullie om hetzelfde te doen
zorg ervoor dat jullie allemaal samen
deze opdracht doen slagen
bijna klaar met vertalen
laat je vertaalde tekst zien aan de leiding
en zo zijn jullie geslaagd voor deze opdracht

veel succes nog


