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 BIJLAGE 1 - de brieven van paulus

BRIEF AAN DE ROMEINEN

Beste Romeinen 

Ik, een leerling van Jezus, ben onderweg naar 
Spanje om het evangelie, het goede nieuws 
van God, te verkondigen. Tijdens mijn reis 
kom ik bij jullie op bezoek. Ik heb namelijk 
gehoord over de problemen in Rome! Het 
loopt daar niet al te best tussen de christenen 
en niet-christenen... Daarom vertel ik jullie 
graag wat meer over het verschil tussen de 
joden en christenen. Luister maar goed!

Getekend door Paulus 
vanuit Korinthe in 56 na Christus

DE EERSTE BRIEF AAN DE KORINTIËRS

Beste Korintiërs

Ook al wonen er veel ongelovigen in Korinthe, 
ik ben erin geslaagd om een gemeenschap 
te stichten! Al heb ik iets te vroeg victorie 
gekraaid. Ik hoorde van anderen dat er na 
mij mensen met andere ideeën zijn langs 
geweest. Jammer dat ik dit niet van jullie te 
horen kreeg! Er zit voor mij niets anders op 
dan terug te keren naar Korinthe. Met deze 
brief wil ik jullie laten weten dat ik onderweg 
ben.

Waarom vormen jullie niet één grote 
christelijke gemeenschap? Waarom loopt 
het nooit zoals ik wil?

Getekend door Paulus 
vanuit Efeze in 55 na Christus

DE TWEEDE BRIEF AAN DE KORINTIËRS

Beste Korintiërs

In deze brief leg ik jullie graag uit wat het 
betekent om ‘apostel’ te zijn. Een apostel is 
een leerling van Jezus. Je luistert enkel naar 
Zijn woord en NIET naar dat van anderen! 
Luister naar wat ík jullie te vertellen heb, 
begrijpen jullie dat?

Wie niet wil luisteren, moet voelen! Daarom 
vraag ik jullie om geld in te zamelen voor 
de inwoners van Jeruzalem. Zij hebben echt 
alle steun nodig die ze kunnen krijgen.

Getekend door Paulus 
vanuit Efeze in 56 na Christus



DE EERSTE BRIEF AAN DE TESSALONICENZEN

Beste Tessalonicenzen

Ik heb nieuws ontvangen over jullie stad, 
waar ik onlangs een gemeenschap heb 
opgericht. Daarom schrijf ik jullie deze brief.

Als eerste wil ik jullie bedanken voor jullie 
sterke geloof. Ik denk heel vaak terug aan de 
tijd toen ik in Tessalonica was, aan de mooie 
en minder mooie momenten. Gelukkig 
vertelde Timoteüs me dat het goed gaat met 
jullie. Ik ben blij dat te horen!

Ooit heb ik jullie verteld dat gelovigen voor 
altijd zullen leven, als Jezus terug komt. 
Maar geen paniek, zelfs zij die gestorven zijn, 
zullen voor altijd leven.

Tot slot wil ik jullie nog waarschuwen. Ons 
leven zal heel onverwacht ten einde komen 
op de moment dat Jezus terug bij ons is.

Getekend door Paulus 
vanuit Korinthe in 50 na Christus

DE TWEEDE BRIEF AAN DE TESSALONICENZEN

Beste Tessalonicenzen

In mijn vorige brief vertelde ik jullie dat 
Jezus op een onverwacht moment tot ons zal 
komen. Maar geen paniek! Blijf gewoon doen 
wat jullie elke dag doen. Blijf werken. Het is 
niet de bedoeling dat jullie gaan rusten en 
uren in de zon gaan liggen! 

Ik herhaal het nog eens, blijf gewoon werken!

Getekend door Paulus

DE BRIEF AAN DE KOLOSSENZEN 

Beste Kolossenzen

Er is één volk waar ik héél trots op ben. Jullie, 
inwoners van Kolosse, hebben een héél sterk 
geloof! Dat vind ik echt geweldig. Maar ik 
waarschuw jullie voor eventuele indringers. 
Mensen die jullie leugens zullen wijsmaken. 
Dus blijf geloven dat God boven alles gaat. 
Enkel op die manier zullen jullie een goed 
leven leiden.

Ik zal jullie zelfs meer zeggen: de kerk is het 
lichaam van Jezus. Niet letterlijk hé! Het gaat 
over het volgende. De kerk is een groep van 
mensen die bij Jezus Christus willen horen 
en willen leven zoals Hem. Daarom is de kerk 
het lichaam van Jezus.

Maar nu heb ik genoeg geschreven. Tot de 
volgende keer!

Getekend door Paulus 
vanuit de gevangenis

 BIJLAGE 1



DE BRIEF AAN DE FILIPPENZEN

Beste Filippenzen

Aangezien ik in de gevangenis zit en dus niet 
naar Filippi kan, richt ik deze brief graag aan 
jullie. Ik wil jullie bedanken voor het geld dat 
ik gekregen heb. In de gevangenis zitten is 
écht niet leuk. 

Met deze brief wil ik jullie oproepen om 
jullie geloof niet los te laten. Laat je ook  
niets wijsmaken door andere mensen, 
praatjesmakers noem ik ze. Oh ja voor ik 
het vergeet, ik zal ook nog Epafroditus en 
Timoteüs naar jullie sturen. Groetjes!

Getekend door Paulus 
vanuit de gevangenis

DE BRIEF AAN DE GALATEN

Beste Galaten

Wat is er allemaal gaande in Galatië? Ik 
heb jullie toch verteld dat het geloof en het 
vertrouwen in Christus van groot belang is? 
Waarom luisteren jullie dan naar anderen die 
zeggen dat jullie de wet van Mozes moeten 
volgen?

Ik ben echt teleurgesteld in jullie. Waarom 
geloven jullie de leugens die anderen 
jullie wijsmaken? Geloven jullie niet wat 
ik jullie vertel misschien? Vinden jullie 
mij onbetrouwbaar? Stop met anderen te 
geloven, ik zal jullie bewijzen dat ik gelijk 
heb!

Alles wat ik jullie vertel, komt van God. Niets 
is gelogen! Ik val misschien in herhaling, 
maar ik kan er echt niet bij hoe jullie zich 
laten meeslepen door anderen.

Getekend door Paulus 
in 53-55 na Christus

DE BRIEF AAN DE EFEZIËRS 

Beste Efeziërs

Dit is één van de moeilijkste brieven die ik 
ooit al geschreven heb.
Jullie weten dat er intussen al heel wat kerken 
rond de Middellandse Zee zijn ontstaan. Elke 
kerk heeft natuurlijk zijn eigen manier om 
betekenis te geven aan het geloof. Maar over 
één ding waren ze het allemaal eens: Christus 
is het middelpunt. Daarom moeten we samen 
een eenheid vormen met alle kerken. Alleen 
op die manier kunnen we samenwerken en 
verdeeldheid voorkomen.

PS: ik ben zo gelukkig dat iedereen wil 
samenwerken

Getekend door Paulus 
vanuit de gevangenis

DE EERSTE BRIEF AAN TIMOTEÜS

Beste Timotëus

In deze brief richt ik me tot jou, mijn goede 
vriend, Timoteüs. Ik wil je overtuigen dat je 
moet blijven geloven en dat je je niet van de 
wijs mag laten brengen door praatjesmakers. 

Ik heb er nog eens over nagedacht en ik heb 
een héél belangrijke taak voor jou. Je moet 
de mensen in de gemeenschap beschermen 
tegen indringers, mensen die met andere 
ideeën afkomen. Ik kan het niet genoeg 
benadrukken!!

Getekend door Paulus in 60 na Christus

 BIJLAGE 1



DE TWEEDE BRIEF AAN TIMOTEÜS

Beste Timotëus

Ik zit nog altijd in de gevangenis. Ik voel dat 
ik niet lang meer zal leven, daarom wil ik nog 
een paar dingen duidelijk maken.

Timoteüs, ik kan deze vraag alleen maar aan 
jou stellen. Je bent namelijk de enige die 
mij trouw is gebleven. Mag ik jou nog eens 
uitdrukkelijk vragen om trouw te blijven aan 
wat ik jou geleerd heb? Dit geldt niet alleen 
voor jou maar ook voor anderen. Maar jij 
moet ze helpen!
PS: Timoteüs, ik zou je zo graag nog eens 
zien.. Kom je mij eens opzoeken?

Getekend door Paulus in 60 na Christus

DE BRIEF AAN TITUS 

Beste Titus
Ik heb één duidelijke opdracht voor jou! Je 
moet, net zoals Timoteüs, trouw blijven aan 
wat ik jou geleerd heb, aan het geloof! Ik 
heb jou op Kreta achtergelaten, aangezien jij 
aan alle vrouwen, mannen, kinderen… moet 
leren hoe ze zich moeten gedragen in een 
niet-christelijke samenleving. 
Ik vertrouw je.

Getekend door Paulus 
in 60 na Christus

DE BRIEF AAN FILEMON

Beste Filemon

Daarnet werd er op de deur geklopt. Het 
was Onesimus, jouw slaaf. Hij is gevlucht en 
kwam naar mij terecht. Ik begreep niet zo 
goed wat er gaande was en daarom neem ik 
contact met je op.

Je vertelde me al dat jouw slaaf geld gestolen 
had en daarom gevlucht was naar mij. Dit 
verklaarde natuurlijk waarom Onesimus hier 
ineens aan mijn deur stond. Maar ik ben blij 
dat je na ons lang gesprek toch overtuigd 
was om Onesimus nog een kans te geven. 
Eind goed, al goed!

Getekend door Paulus 
vanuit Efeze in 55 na Christus

DE BRIEF AAN DE HEBREEËN

Beste Hebreeën

Dit is mijn allerlaatste brief.

Ik heb het al zo vaak neergeschreven, maar 
hoe is het toch mogelijk dat jullie naar de 
ideeën van anderen luisteren? Hoe kunnen 
jullie nu meer interesse in het jodendom 
vertonen, na alles wat ik jullie verteld heb? Ik 
zal nog maar eens de puntjes op de i zetten 
en nog eens het verschil uitleggen tussen het 
jodendom en het christendom. Hopelijk zijn 
jullie nu overtuigd!

Getekend door een onbekende schrijver

 BIJLAGE 1



Kreta

Efeze

 BIJLAGE 2 - stadskaarten

Korinthe

Athene

Toen Paulus in Korinthe aankwam, 
was het een levendige en bruisende 
havenstad met heel veel marktjes. Stel 
dat jij een marktkramer zou zijn, hoe 
zou jij het volgende product verkopen? 
(de begeleider geeft een product aan de 
jongeren). 
Je hebt 2 minuten de tijd om het product 
te verkopen. De begeleider beslist of je de 
opdracht tot een goed einde bracht.

Athene is de stad waar de eerste 
Olympische Spelen werden georganiseerd. 
Eén van de olympische sporten is 
speerwerpen. 

Gooi met tandenstokers en zorg dat 
jullie verder gooien dan de lijn die 
de begeleider tekende. Jullie krijgen 
hiervoor 10 kansen. 

In de stad is een groot feest aan de gang 
en de mensen vragen om mee te doen. 
Dans de Sirtaki.

De begeleider beslist of je de opdracht tot 
een goed einde bracht.

Deze stad beschikt over een prachtig 
theater. 

Haal daarom je beste acteertalenten 
boven en beeld een pagina uit een strip 
uit. De begeleider beslist of jullie de 
opdracht tot een goede einde brachten.



Malta

Jeruzalem

 BIJLAGE 2

Rome

Damascus

Paulus heeft 2 jaar in de gevangenis 
gezeten in Rome. Van daaruit heeft 
hij heel wat brieven geschreven aan 
christenen uit verschillende steden. Het 
is nu aan jullie om iets terug te schrijven. 

Schrijf binnen de 5 minuten een gedicht 
aan Paulus van 10 regels. De begeleider 
beslist of het gedicht goed is

Paulus werd in Damascus gevangen 
genomen. Stel dat jullie gevangen 
worden genomen in jullie lokaal, hoe 
zouden jullie ontsnappen? Schrijf jullie 
ontsnappingsplan uit.

Jullie hebben hiervoor 5 minuten de tijd. 
De begeleider beslist of je de opdracht 
tot een goed einde bracht.

Paulus heeft schipbreuk geleden 
onderweg naar Rome en kreeg te kampen 
met een slang die hem aanviel. Maak een 
slang van 20 cm met papierstrookjes (een 
voorbeeld vind je in bijlage 6). 

De begeleider beslist of je de opdracht 
tot een goed einde bracht.

Deze stad staat de dag van vandaag 
nog altijd bekend voor zijn Klaagmuur. 
Jaarlijks bezoeken meer dan 1000 mensen 
deze Klaagmuur. Soms schrijven ze op een 
briefje wat ze willen zeggen of vragen aan 
God en stoppen dat tussen de stenen van 
de muur. 

Wat wil jij graag aan God vragen? Vertel 
het aan elkaar.



Filippi

Antiochië

 BIJLAGE 2

Thessalonica

Tarsus

Tegenwoordig heeft de stad een andere 
naam gekregen, namelijk Tessaloniki. 
Deze werd bovenop de oude stad 
gebouwd.

Het is nu aan jullie om binnen de 2 
minuten een toren met suikerklontjes 
te bouwen. Zorg dat hij minstens 30cm 
hoog is.

Tarsus is de geboortestad van Paulus. In 
het centrum van Tarsus zijn er nog steeds 
twee plaatsen die Paulus eren: de Sint-
Pauluskerk en de Sint-Paulusbron, waar 
Paulus regelmatig zou van gedronken 
hebben. 

Breng daarom het water (1,5l) met een 
lepel van de ene kant naar de andere 
kant over. Doe dit binnen de 8 minuten.

Volgens bronnen werd Paulus opgesloten 
in een kapel in Filippi. Wij kennen een 
kapel vooral als een bidplaats. 

Schrijf daarom het Onze Vader achterste-
voren uit (in woorden). Jullie hebben 
hiervoor 3 minuten.

In deze stad bevindt zich de Grot van 
Sint-Petrus. In deze grot hebben Paulus 
en Barnabas elkaar ontmoet en heeft de 
evangelist Lucas een schuilkerk gesticht. 
Het enige wat er nu nog overblijft, zijn 
enkele mozaïeken. 

Het is aan jullie om een kleine mozaïek 
te maken. Een voorbeeld vinden jullie 
in bijlage 7. Jullie hebben hiervoor 6 
minuten.



Caesarea

 BIJLAGE 2

Galatië

Paulus reisde heel graag. Hij koos er dan 
ook voor om tweemaal door Galatië te 
gaan. 

Speel met je groepsgenoten “Ik ga op 
reis en neem mee…”. De speluitleg kan je 
vinden in bijlage 8. Als het jullie lukt om 
15 zaken na elkaar op te sommen zonder 
een fout te maken, dan verdienen jullie 
een brief. De begeleider beoordeelt.

Dit is een havenstad aan de Middellandse 
Zee, maar stond bekend om zijn tekort 
aan waterbronnen. Om dit probleem op 
te lossen bouwde men aquaducten (een 
voorbeeld kan je in bijlage 9 vinden). 

Bouw binnen de 6 minuten een aquaduct 
met karton.



 BIJLAGE 3 - wegkaarten

Paulus kent de wet goed en op 
die manier kan hij anderen als het 
ware blindelings de weg tonen. 
1 groepslid geeft instructies 
en de andere persoon legt 
geblinddoekt het parcours af.

Soms zit het leven ingewikkeld in 
elkaar, net zoals een knoop. 
Ontwar de knoop.

Paulus wil via Rome naar Spanje 
gaan, olé! Heel wat Spanjaarden 
houden een siësta na hun 
middageten. Speel daarom 3 
minuten dode vis.

“Als we de taal van iemand niet 
begrijpen, dan zullen we elkaar niet 
verstaan,” zegt Paulus. Vertaal de 
10 Franse woorden (bijlage 11) 
naar het Nederlands.

Volgens Paulus moeten we niet over 
elkaar oordelen, want enkel God zal 
over ons oordelen. Wanneer heb 
jij al eens vooroordelen over 
iemand gehad? 

Speel met de begeleider ‘Ik zie, ik 
zie wat jij niet ziet’. (De speluitleg 
vind je in bijlage 8). Zet een stapje 
terug als je niet binnen de 2 minuten 
kan raden wat de begeleider 
bedoelde.

Het is niet het uiterlijk, maar het 
innerlijk dat telt. Wat denk jij van 
deze uitspraak?

Paulus roept op om je vijand eten en 
drinken te geven. Dit zijn al 2 werken 
van barmhartigheid. 
Ken je er nog 2?

“Als een vrouw in de kerk hardop 
bidt of een boodschap van God 
vertelt, moet zij juist wel iets op haar 
hoofd hebben,” zegt Paulus. Maak 
minstens 10 papieren hoedjes.

“Onthoud, de liefde voor elkaar is het 
belangrijkste,” zegt Paulus. Schrijf 
een verhaal over 2 verliefde 
mollen.

“Een lichaam bestaat dus uit 
veel delen, en al die delen zijn 
verschillend,” zegt Paulus. We 
kunnen het een beetje vergelijken 
met een puzzel. Bewijs dat jullie 
de puzzel tot 1 geheel kunnen 
maken.

Paulus zegt dat hij moet lijden, 
net zoals Jezus gedaan heeft. Ga 
daarom met je hele groep 3 
minuten muurzitten. Was dit ook 
een beetje lijden voor jou?



 BIJLAGE 3

De christenen van Macedonië 
hebben geld ingezameld voor 
Jeruzalem. Mocht jij 100 euro 
hebben om aan anderen te 
geven, aan wie zou jij het geven? 

“Veel mensen laten zich leiden door 
hun slechte verlangens. Daardoor 
doen ze slechte dingen,” zegt 
Paulus. Zijn er dingen die jij al 
gedaan hebt waar je spijt van 
hebt?

Paulus schrijft dat we heel wat 
geschenken van God gekregen 
hebben. Welk geschenk zou jij 
aan God willen geven en wat zou 
jij willen krijgen van God? 

Paulus’ reizen brengen heel wat 
moeilijkheden met zich mee. Iets 
wat ook moeilijk is, zijn tongbrekers. 
Zeg de tongbreker 3x na elkaar. 
Zet een stapje terug als je een fout 
maakt.

We kunnen op verschillende 
manieren God eren, bv. door te 
zingen. Zing het liedje dat de 
begeleider zegt.

Paulus schrijft wat het betekent om 
met Jezus te leven. Wat betekent 
het voor jou om een vriend van 
Jezus te zijn?

Vind de juiste combinaties en los de 
memory op! Zet een stapje terug 
als je de memory niet binnen de 2 
minuten kan oplossen.

We zijn altijd welkom in het 
huis van God, de kerk. Bouw 
een kaartenhuisje van 3 
verdiepingen.

Als kind moet je respect hebben 
voor je ouders Dit is dan ook 1 van 
de 10 geboden; vader, moeder 
zult gij eren. Wat zijn de andere 
geboden?

Paulus wil graag bij Jezus horen, 
hij vindt zijn vriendschap heel 
belangrijk. Welke vriendschap is 
voor jou heel belangrijk?

Voer zo goed mogelijk de 
opdracht ‘Jan zegt’ uit en luister 
naar de begeleider. Slaag je er in 
om 10x na elkaar de opdracht juist 
uit te voeren, dan is de opdracht 
geslaagd!

Paulus roept ons op om elkaars 
fouten te vergeven. Vind jij 
vergeven gemakkelijk? Waarom 
wel/niet?



 BIJLAGE 3

Paulus is God heel dankbaar, dat 
herhaalt hij meerdere malen in zijn 
brieven. Voor wie in jouw leven 
ben je heel dankbaar?

Volgens Paulus moeten we allemaal 
het goede blijven doen. Hieruit 
kunnen we afleiden dat we de 
handen uit de mouwen moeten 
steken voor anderen. Wie heb jij 
het laatst geholpen en waarom?

Christus vergeeft ons onze zonden, 
vind jij het gemakkelijk om 
mensen te vergeven? Waarom 
wel/niet?

Volgens Paulus moeten we ons niet 
schamen om over Jezus te spreken. 
Vind jij het gemakkelijk om over 
je geloof te praten? Waarom wel/
niet?

Speel pictionary! Eén iemand 
tekent wat de begeleider zegt. 
Iedereen tekent om beurt iets. Kan 
je het antwoord niet raden, dan 
zetten jullie een stap achteruit. 
Iedere persoon krijgt 1 minuut om te 
raden.

Paulus raadt aan om naar je 
leiders te luisteren. Luister naar je 
begeleider en voer de opdracht 
uit (de begeleider mag een 
opdracht verzinnen).

Gelovigen lijden, ze worden vaak 
op de proef gesteld. Neem de 
yogahoudingen in bijlage 13 
gedurende 3 minuten aan (kies 
er één).

We moeten dankbaar zijn voor 
het voedsel dat we krijgen. Proef 
geblinddoekt de verschillende 
zaken en benoem ze.

Paulus richt zich in één van zijn 
brieven tot Timoteüs en vraagt hem 
om te bidden voor alle mensen. Voor 
wie heb jij al eens gebeden? 

Paulus vraagt aan ons om de Bijbel 
te lezen en te gebruiken. Voor deze 
opdracht neem je er de Bijbel bij 
en ga je op zoek naar Lucas 10, 
25-37. Lees het stukje voor.

Onesimus is de slaaf van Filemon. 
De brief roept op om het verschil 
tussen de sociale klassen weg te 
werken. Spoor jij de verschillen 
op in de tekening? Er zijn er 7.

We weten dat Mozes bij de farao in 
Egypte, het land van de piramides, 
verbleef. Bouw daarom een toren 
met 36 bekers in de vorm van een 
piramide. Jullie hebben hiervoor 
1 minuut de tijd.



 BIJLAGE 4 - hindernissen

EEN RUGZAK 
Je bent iets uit je rugzak verloren en je moet terugkeren. 
Ga 3 vakjes terug.

GEMEENSCHAPSHUIS
De gemeenschap heeft het niet altijd even gemakkelijk, ze wil 
vandaag dan ook geen mensen ontmoeten. Ga 2 vakjes terug.

GEVANGENIS Ga maar een nacht in de gevangenis zitten, sla 2 beurten over.

STEENTJES
Je lette niet goed op en zag de stenen op de weg niet liggen. 
Je hebt je voet gebroken, sla een beurt over.

WANDELEN
Zo gaat het goed, zo gaat het beter, alweer een kilometer. 
Je mag 2 plaatsen vooruit gaan.

NOORDPIJL
Je bent het noorden kwijt en hebt geen idee waar je bent. 
Je mag nog eens dobbelen.

GEZIN
Een gezin nodigt je uit om bij hen te verblijven. 
Schud eerst het stof van je voeten. Sla 1 beurt over.

IEMAND DIE 
PIJN HEEFT

Je komt op de weg iemand tegen die zich bezeerd heeft, 
ga naar de dichtstbijzijnde stad.

WATERPUT
Een vriendelijke dame aan een waterput geeft je wat te drinken, 
ga 2 vakjes verder.

NIEUWE SANDALEN
Uit dankbaarheid krijg je van iemand een nieuw paar sandalen, 
dobbel nogmaals.

KAPOTTE SANDALEN Het bandje van je sandalen breekt, ga 3 vakjes achteruit.

ETEN 
Je wordt uitgenodigd om bij iemand te eten, je eet zoveel dat je 
amper nog kan wandelen, sla een beurt over.



 BIJLAGE 5 - Spelbord

Caesarea

Damascus

Efeze
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     ZEE egeische 

zee



 BIJLAGE 6 - de slang 

 BIJLAGE 7 - mozaiek



 BIJLAGE 8 - speluitleg kleine spelen

IK GA OP REIS EN NEEM MEE…

HOE WERKT HET SPEL?

De spelers zitten in een kring. Eén van de spelers start het spel door te zeggen: "Ik ga op 
reis en ik neem mee...." en dan iets te noemen wat hij mee zou nemen op reis, bijvoorbeeld 
een tandenborstel. De speler links van hem neemt het over en wil bijvoorbeeld graag een 
knuffelbeer meenemen. Hij zegt dan: "Ik ga op reis en ik neem mee... een tandenborstel en een 
knuffelbeer."De speler daar weer links van, vervolgt en wil bijvoorbeeld een koffer meenemen. 
Hij zegt: "Ik ga op reis en ik neem mee: een tandenborstel, een knuffelbeer en een koffer."

Als iedereen in de kring geweest is, kun je gewoon met de eerste speler doorgaan. Wie een fout 
maakt, is af. Je kunt het spel dan stoppen, opnieuw beginnen, of doorgaan zonder de speler die 
af is, totdat er uiteindelijk nog maar één speler over is.

IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET

HOE WERKT HET SPEL?

Jongeren gaan bij elkaar zitten en één iemand mag een voorwerp in zijn hoofd nemen, wat te 
zien is in de ruimte waar de jongeren zich bevinden. Het is de bedoeling dat de andere jongeren 
gaan raden wat diegene ziet.
De jongere zegt: Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is rood. Vanaf dat moment gaan de andere 
deelnemers om zich heen kijken en gaan ze voorwerpen zoeken die rood zijn. Ze noemen ze op 
en diegene die het goed heeft geraden mag nu een voorwerp in zijn of haar hoofd nemen en 
zeggen: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is....
Zo kan je een aantal jongeren aan de beurt laten komen.

JAN ZEGT

HOE WERKT HET SPEL?

Eén iemand is Jan en gaat vooraan staan (dat kan een begeleider zijn of een jongere). Jan zegt 
wat de anderen moeten doen (bv. JAN zegt handen op het hoofd, Jan zegt handen op de buik). 
Als de persoon vooraan niet 'Jan zegt', mag deze opdracht niet uitgevoerd worden (bv. handen 
op het hoofd, handen op de buik). Elke keer als iemand de opdracht toch uitvoert, valt deze af 
en moet hij op de grond wachten tot er 1 iemand overblijft, die speler wint. Dan wordt er een 
andere Jan gekozen.



 BIJLAGE 9 - aquaduct



 BIJLAGE 10 - de werekn van barmhartigheid, 10 geboden, tongbrekers

De werken van barmhartigheid

1. De hongerigen te eten geven
2. De dorstigen te drinken geven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

De 10 geboden

1. Bovenal bemin één God.
2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
3. Heilig steeds de dag des Heren.
4. Vader, moeder zult gij eren.
5. Dood niet, geef geen ergernis.
6. Doe nooit wat onkuisheid is.
7. Vlucht het stelen en bedriegen.
8. Ook de achterklap en 't liegen.
9. Wees steeds kuis in uw gemoed.
10. En begeer nooit iemands goed.

Tongbrekers 

• Als vliegen achter vliegen vliegen vliegen vliegen vliegensvlug.

• De koetsier poetst de postkoets met koetspoets.

• Leentje leerde Lotje lopen op de lange Lindelaan. Maar omdat Lotje niet wilde lopen liet 
Leentje Lotje staan.

• Zeven Zaventemse zotten zullen zes zomerse zondagen zwemmen zonder zwembroek. 
Zware Julien zijn zuster zaliger zei: “”Zo’n zeveraars! Ze zijn zijle zeker zot zeg! Ze 
zullen zinken!””

 BIJLAGE 11 - franse woorden

1. Le carrefour
2. La randonnée
3. La pharmacie
4. L’église
5. Une baguette

6. Blanc
7. Un arc-en-ciel
8. Une chaussure
9. Une pomme
10. Une crêpe 



 BIJLAGE 12 - memory



 BIJLAGE 12



 BIJLAGE 13 - yogahoudingen



 BIJLAGE 14 - 7 verschillen


