
Scoreformulier JOP Win-Win Gemeentespel 
 
 
Spel 1: Bijbelse figurenspel 
Opdracht Punten 
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.  

- 

 
 
Spel 2: Samen wordt het waar 
Opdracht Punten 
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. 

 

 
 
Spel 3: Fragmentenspel 
Opdracht Punten 
“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 [aantal] fragmenten, 
beluister die. 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. 

 

Spel 4: Religious Rap 
Opdracht Punten 
Schrijf op het bloemblaadje een 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. 

 

 
 
Spel 5: Haal het Koninkrijk van God binnen 
Opdracht Punten 
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 (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 en 
onkruid. Haal deze voorwerpen zo snel mogelijk! 

 

 
 
Spel 6: Geef de liefde door! 
Opdracht Punten 
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.  

 

 
 
Finale: Bijbelse Modeshow 
Opdracht Punten 
Raad van de andere teams welk figuur ze uitbeelden.  
 
Totaal aantal punten:  


