
Cluedo Misdienaarsdag

De misdienaars zijn max met 60.
Ze spelen het spel alleen of in groepjes.

Speluitleg:
Theo was heel verstrooid deze morgen. 

• Hij vergat iets klaar te zetten voor de eucharistieviering.
• Hij vergat ook iets op te blinken.
• Hij blies tijdens de mis per ongeluk iets uit.
• Hij liet na de viering zijn portemonnee liggen in de kerk en weet niet meer waar.

Wat vergat Theo klaar te zetten?

Kelk
Ampullen

Kaarsen op het altaar/pateen

Altaarmissaal
Evangeliarium 

Wat vergat Theo op te blinken?

Monstrans
Ciborie
Processiekruis
Bijbelstandaard/bel
Glas-in-lood

Wat blies Theo per ongeluk uit tijdens de
mis?

De flambouwen
De paaskaars/de kaarsen op 
het altaar
Het wierookvat
De godslamp

Waar liet Theo zijn portemonnee liggen?

Biechtstoel/sacristie
Tabernakel
Doopvont
Patroonsbeeld

Alle foto’s van de voorwerpen en plaatsen hangen op A4 formaat verspreid in het bos, 
behalve de aangeduide voorwerpen en plaatsen. De kinderen en jongeren lopen rond en 
duiden aan op hun formulier wanneer ze een voorwerp of plaats zien. Per categorie schiet er 
op den duur 1 iets over, het antwoord op de vraag! Het is de bedoeling dat ze om ter eerst 
alles vinden.

Wanneer er tijd over is spelen we bijbelse pleinspelen:
o Tikkertje aan het kruis: wanneer je getikt bent kan je bevrijd worden door dat 2 

anderen Johannes en Maria onder het kruis nadoen (geknield biddend), en de getikte 
zelf doet Jezus aan het kruis na.

o Mozes mag ik oversteken: zoals schipper mag ik overvaren, maar dan zoals Mozes 
door de Rode zee (liedje: Mozes mag ik oversteken, ja of nee, moet ik dan een cent 
betalen ja of nee)

o David vs Goliath: principe van 2 is te weinig, 3 te veel. Iedereen staat met 2 achter 
elkaar in de cirkel. 1 iemand start als David die Goliath wil verslaan (tikken). Als hij 
Goliath kan tikken draaien de rollen om. Goliath kan altijd voor of achter een koppel 
gaan staan, zodat de persoon die respectievelijk achteraan of vooraan staat Goliath 
wordt.

Materiaal:
o 14 foto’s op A4 

gelamineerd
o Koord
o Schaar
o Cluedo formulieren (60 

voormiddag/60 
namiddag)



o 1-2-3-heilige : principe zoals 1-2-3-piano, als de persoon vooraan zich omdraait, staan
alle spelers zoals heiligen.


