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JOP Win-Win Gemeentespel 
= 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 
Wat leuk dat je met de hele gemeente met het JOP Win-Win Gemeentespel aan de slag gaat. 
Hieronder staat precies wat je moet doen. VEEL PLEZIER!! 
 
Doelstellingen: 
- Kerkgangers van alle leeftijden maken samen plezier en leren elkaar kennen. 
- Vergroten van de sociale cohesie binnen de kerk. 
- Verkenning van het thema ‘geloof, hoop en liefde’. 
 
 
Nodig: 
- gastoeter of kerkklok 
- printjes van alle spellen 
- scoreformulieren 
- verkleedkleren 
- papier 
- karton 
- scharen 
- verf 
- kwasten 
- lijm 
- stiften 
- Bijbels 
- briefjes met de namen van Bijbelse figuren 
- een stuk triplex of multiplex van 60 x 80 cm 
- schilderstape 
- een laptop met internetverbinding 
- digitale versie van spel 3 
- kladpapier 
- pennen 
- papiertjes in de vorm van een bloem met een hart 
- kaartjes met daarop woorden die iets met vriendschap of liefde te maken hebben. 
 
Het spel bestaat uit zes deelspellen, plus een spetterende finale. De spellen duren ongeveer een 
kwartier – inclusief wisselen -, de finale een half uur. In totaal dus twee uur. Het thema van het spel is 
geloof, hoop en liefde.  
 
Aantal deelnemers 
Er zijn verschillende scenario’s mogelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers.  
Als er 24 tot 60 deelnemers zijn, maak dan 6 teams van 4 tot 10 leden. Elk team maakt een ronde 
langs de verschillende spelen. Team één begint bij spel 1, team twee bij spel 2. Na 12 minuten klinkt 
het signaal (toeter – of luid de klok) en schuift iedereen op naar het volgende spel. 
 

Categorie:    ontmoeting en bewustwording 
Aantal deelnemers:   onbeperkt, maar minimaal 24.  
Leeftijd:    8 – 88 jaar en (nog) ouder 
Duur:  gemeentezondag (2 uur) voor alle deelnemers. 
Tijdsinvestering voorbereidingsgroep 2 dagdelen voorbereiding activiteit 

(promotie en spellen voorbereiden) 
Auteur:     Dorien Keus 
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Bij meer dan 60 deelnemers spelen meerdere teams tegelijkertijd een spel. Dan draait de ene helft 
van de teams met de klok mee, de andere helft er tegen in. Zodat telkens twee andere teams elkaar 
treffen. Let erop dat je voor een dubbele hoeveelheid benodigdheden zorgt!! 
 
Voorbereiding 
Speel dit spel in meerdere kleine zalen of in één grote zaal. Richt voor elk spel een tafel in, met 
daarop de beschrijving en de benodigde spullen. Zorg ervoor dat je alles op tijd klaar hebt staan, 
zodat het spel rustig kan beginnen. Bij elk spel is een vrijwilliger nodig. Daarnaast heeft één persoon 
de algemene leiding in handen. 
 
Elk spel bestaat uit een handleiding voor de spelleider en een opdrachtkaartje voor de teams. Deze 
blijven in de ruimte liggen waar het spel gespeeld wordt. Daarnaast krijgt elk team een scoreformulier, 
waarin de verschillende spelleiders hun score noteren. Dit boekje nemen zij gedurende het spel met 
zich mee. 
 
Teams maken 
Geef voor het spel begint de deelnemers de opdracht om in een lange rij op leeftijd te gaan staan. Te 
beginnen bij de jongste en dan oplopend in leeftijd. Laat iedereen zijn/haar geboortedatum noemen en 
kijk of iedereen op de goede plek staat. Tel vervolgens tot zes af, zodat het juiste aantal teams 
ontstaat. Als er meer dan zes teams zijn, tel je natuurlijk verder door. 
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Spel 1: Bijbelse figurenspel 
 
 
Voorbereiding 
Zorg voor de benodigde spullen. Leg eventueel kranten op de grond, zodat er geknoeid kan worden. 
 
Nodig: verkleedkleren, papier, karton, scharen, verf, kwasten, lijm, stiften, Bijbels, briefjes met de 
namen van Bijbelse figuren: 

- Eva 
- Noach 
- Abraham 
- Lea 
- Simson 
- Ruth 
- Johannes 
- Maria (de moeder van Jezus) 
- Paulus 
- Eventueel zelf aanvullen 

 
 
Opdracht 
Je krijgt een kaartje met daarop de naam van iemand uit de Bijbel. Maak een outfit voor deze persoon. 
Je kunt gebruik maken van de middelen die voorhanden zijn. Weet je niet zoveel over deze persoon: 
pak er een Bijbel bij! 
In de finale komt er een modeshow van alle Bijbelse figuren. De andere groepen moeten dan raden 
wie jullie figuur is. Maak het hen niet te gemakkelijk maar ook niet te moeilijk. 
Bepaal wie er aan het eind de modeshow gaat lopen.  
 
 
Tijdens het spel 
Let erop dat alle teamgenoten deelnemen aan het maken van de outfit.  
Er is niet veel tijd, dus als een team weinig weet over de betreffende Bijbelse figuur, mag je een 
handje helpen. Zoek bijvoorbeeld vast een kenmerkend Bijbelverhaal op. 

- Eva (Genesis 2-3) 
- Noach (Genesis 5-8) 
- Lea (Genesis 29-33) 
- David (1 en 2 Samuel) 
- Simson (Rechters 13-16) 
- Ruth (Ruth) 
- Johannes (Johannes, evt. andere evangeliën) 
- Maria, de moeder van Jezus (evangeliën) 
- Paulus (Handelingen 13-15) 

 
 
Puntentelling 
Op dit moment kunnen er geen punten verkregen worden voor dit spel, dat komt in de finale pas. 
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Spel 2: Samen wordt het waar 
 
 
Voorbereiding 
Zorg voor een stuk triplex of multiplex van 60 x 80 cm en schilderstape. 
Print onderstaande afbeelding van het anker uit, vergroot deze en teken hem over op een stuk hout 
van 60 bij 80 cm. Zaag het hout zoals aangegeven in 12 stukken. 
Maak op de vloer met schilderstape twee vakken: ‘waar’ en ‘niet waar’. 
 
 
Opdracht 
Je krijgt 12 stellingen te horen. Geef bij elke stelling aan of het waar of niet waar is. Dat doe je door in 
het juiste vak in de juiste houding te gaan staan. 
Denk je dat de stelling waar is, houd je elkaars hand vast. 
Denk je dat de stelling niet waar is, kijk je heel verwaand naar de anderen in je vak. 
Het vak waar de meesten van jullie staan, geldt als jullie antwoord. Voor elk goed antwoord krijgen 
jullie een puzzelstuk. Als de stellingen geweest zijn, kun je de puzzel in elkaar leggen. 
 
 
Tijdens het spel 
1 Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God met een 

gouden ketting. 
NW Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God 

onder andere met een parel 
(Mattheüs14:46). 

2 Op de boot van Noach zaten acht mensen. W Noach, zijn vrouw en hun drie zonen 
met hun vrouwen. 

3 Van God en van anderen houden, zijn volgens 
Jezus de belangrijkste regels. 

W Zie Marcus 12: 28-32. 

4 Een regenboog zie je ook als het hagelt en de 
zon schijnt. 

NW Een regenboog zie je alleen als het 
regent en de zon schijnt. 

5 Een kilo ‘olifantenhoop’ is zwaarder dan een kilo 
‘muizenhoop’. 

NW Het is allebei een kilo. 

6 Een bekend liedje over hoop is ‘wil je wel 
geloven dat het groeien gaat’. Dat gaat over een 
zonnebloemzaadje. 

NW Het gaat over een mosterdzaadje. 

7 Als je chocolade eet, voel je je gelukkiger.  W In chocolade zit een stofje 
(fenylethylamine), dat ervoor zorgt dat 
je je gelukkig voelt. 

8 Het Engelse woord voor ‘hoop’ is ‘hope’. W  
9 Het woord ‘hoop’ komt het meest voor in het 

Bijbelboek Job. 
NW In de Psalmen komt het woord ‘hoop’ 

het meest voor (22x) in Job 13x. 
10 Het bekende liedje van Eddy Grant heet ‘Gimme 

hope, Jolanda’. 
NW Het heet ‘Gimme hope, Jo’anna’. 

11 Het anker, als teken van hoop, komt uit de Bijbel. W Zie Hebreeën 6:18-19. 
12 ‘Zitten als Job op de mesthoop’ betekent ‘In een 

zeer slechte toestand zijn’. 
W  

 
 
Puntentelling 
Elke groep krijgt voor ieder goed antwoord een stuk van de puzzel. Elk stuk dat aan het eind op de 
goede plek ligt, levert 1 punt op. Schrijf die in het scoreboekje. 
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Spel 3: Fragmentenspel 
 
 
Voorbereiding 
Nodig voor dit spel: computer (met internetverbinding), papier en pennen. 
Zet de computer aan en start internet op. Open dit document. 
Test of het geluid voor iedereen goed te horen is. 
Is er geen internetverbinding in de kerk? Download dan de liedjes en sla ze op de computer op. 
 
 
Opdracht 
“Een beetje verliefd…”, wie brult het niet mee met André Hazes? Liefde is door de eeuwen heen het 
belangrijkste thema geweest voor liedjesschrijvers. Er volgen 16 fragmenten, beluister ze. Schrijf van 
de volledige naam van de artiest. Neem van elke naam de aangegeven letter, samen vormen zij een 
woord, laat dat aan de spelleider weten. 
 
 
Tijdens het spel 
Let erop dat het computerscherm voor de deelnemers niet te zien is!! 
Speel achtereenvolgens de volgende nummers. Is een titel geraden, ga dan door naar de volgende. 
Spaties tellen niet mee. 
 
Laura Pausini – Strani Amori: http://www.youtube.com/watch?v=QNsbTEjLpWU (1e) 
Celine Dion – My heart will go on: http://www.youtube.com/watch?v=wGQ6VwUcxok (4e) 
Guus Meeuwis – Per spoor: http://www.youtube.com/watch?v=CoQPTMJBFMc (7e) 
Ramses Shaffy en Liesbeth Liszt – Pastorale: http://www.youtube.com/watch?v=x5cntzEZo1w (10e) 
David – Psalm 127: http://www.youtube.com/watch?v=KoIUWW0DeoE (1e) 
Kabouter Plop – Laat ons dansen: http://www.youtube.com/watch?v=FwvkolgpGwE (7e) 
Stevie Wonder - I just called to say I love you: http://www.youtube.com/watch?v=1bGOgY1CmiU (1e) 
The Bee Gees – You win again: http://www.youtube.com/watch?v=g1vgzi5OQbQ (7e) 
Elvis Presley – Love me tender: http://www.youtube.com/watch?v=HZBUb0ElnNY (1e) 
Boudewijn de Groot – Avond: http://www.youtube.com/watch?v=GWlsA6K5Q-w (4e) 
Billy Joel – She’s always a woman to me: http://www.youtube.com/watch?v=3v4IBSnK8bY (2e) 
Chris de Burgh – Lady in red: http://www.youtube.com/watch?v=KzsJTTD8Al8 (1e) 
Chipz – Arabian Nights: http://www.youtube.com/watch?v=mgUXZEP3I0c&feature=related (2e) 
Taizé – Ubi caritas: http://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc (1e) 
Kinderen voor kinderen: Vakantieliefde: http://www.youtube.com/watch?v=-3stapX73bE (19e) 
Michael Jackson – You are not alone: http://www.youtube.com/watch?v=C73NjVQoRww (14e) 
 
Woord: Liefdesgedichten 
 
Puntentelling 
Elke goed geraden titel levert 1 punt op. Is het woord dat de beginletters opleveren ook goed, dan 
krijgt een team daar nog 5 punten voor.
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Spel 4: Religious Rap 
 
 
Voorbereiding 
Nodig: papiertjes in de vorm van een bloem met een hart. Schrijf in het hart: “geloof” 
 
 
Opdracht 
Schrijf op het bloemblaadje woorden die voor jou met geloven te maken hebben. Dat mag van alles 
zijn. Verzamel de woorden en maak een rap waarin van iedereen tenminste één woord voorkomt. 
Lever de rap en de bloemetjes in bij de spelleiding. 
 
 
Tijdens het spel 
Let erop dat de woorden niet later op de blaadjes erbij geschreven worden. 
 
 
Puntentelling 
Voor elk woord dat het team gebruikt heeft, krijgt het 1 punt. Daarnaast zijn er 5 punten te verdienen 
voor de flow (de rap loopt lekker). 
 
Als meerdere groepen tegelijkertijd dit spel doen, kun je ze tegen elkaar een battle laten houden. 
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Spel 5: Haal het Koninkrijk van God binnen 
 
 
Opdracht 
Jezus biedt heel bijzondere hoop; hij vertelt van het Koninkrijk van God. Om te omschrijven wat dat is, 
gebruikt hij verschillende gelijkenissen. Eén daarvan is die van het mosterdzaadje: Daarop zei hij: 
‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de 
mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, 
waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen’ (Luc 13:18-19).  
 
De volgende voorwerpen komen voor in gelijkenissen van Jezus over het Koninkrijk van God: 

- mosterdzaadje 
- parel 
- druiven 
- iets van goud (schat) 
- meel 
- 1 euro (talent) 
- stenen 
- onkruid 

 
Haal ze zo snel mogelijk! 
 
 
Puntentelling 
Voor elk gehaald object krijgt de groep 1 punt. 
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Spel 6: Geef de liefde door! 
 
 
Voorbereiding 
Schrijf op kaartjes woorden die iets met vriendschap of liefde te maken hebben: 

- hart 
- trouwringen 
- bloemen 
- handen 
- duif 
- zoen 
- knuffel 

 
 
Opdracht 
Je krijgt een kaartje met daarop een voorwerp. Prent dat goed in. Bedenk een gebaar bij het voorwerp 
op je kaartje.  Ze lopen rond door de ruimte terwijl ze gebaren maken die met hun voorwerp te maken 
hebben. 
Aan het eind van het spel maakt iedere speler het gebaar dat hij/zij als laatste maakte en vertelt welk 
voorwerp hij/zij op dat moment denkt te hebben.  
 
 
Tijdens het spel 
Oefen het spel met een ‘kopje koffie’: in het kopje roeren en een slok nemen. Kom je een andere 
speler tegen, dan roer je in een kopje – die andere speler neemt dat gebaar over. Jij neemt zijn/haar 
gebaar over. 
 
Let erop dat de deelnemers vertellen over het gebaar dat ze aan het eind maakten en niet ineens een 
ander gebaar verzinnen. 
 
 
Puntentelling 
Voor elk goed antwoord, krijgt het team een punt. 
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Finale: Bijbelse modeshow 
 
Voorbereiding 
Maak een catwalk door de stoelen in twee rijen tegenover elkaar te zetten. Eventueel kun je zelfs 
podiumdelen gebruiken. 
Geef elk team vijf bordjes en een stift. 
 
 
Opdracht 
Raad van de andere teams welk figuur ze uitbeelden. 
 
 
Puntentelling 
Elk goed geraden figuur levert 1 punt op. 
 
 
 
 
 
Afronding van het Gemeentespel 
Aan het eind van de modeshow leveren de teams hun scoreformulier in bij de algemene spelleider. 
Deze telt de punten op en maakt de winnaar bekend. 
 
 


