Spel: Op weg met de leerlingen van Emmaüs
Wat je nodig hebt:
- Een dobbelsteen en evenveel pionnen als er spelers zijn
- Een spelbord + opdrachten
Tip: Lees eerst Lucas 24:13-35 over de leerlingen van Emmaüs

19.
Soms zijn mensen helemaal niet zo
gastvrij.
Geef daar een voorbeeld van.
Ga twee plaatsen terug.

20.
De leerlingen herkenden Jezus aan
het breken van het brood.
Wat wil jij met anderen delen?
Je mag nog eens gooien.

21.
De eerste christenen zegden: ‘Jezus
is voor ons het licht in de wereld’.
Leg aan de anderen van de groep
uit wat dit betekent.
Je mag drie plaatsen vooruit.

23.
Je kunt met niemand over Jezus
praten.
Wacht tot iemand op jouw vakje
komt te staan.
Indien dit na twee beurten niet
gebeurd is, mag je weer verder
spelen.

1.
‘Jeruzalem’. Deze naam betekent:
‘Stad van vrede’.
Wat is vrede voor jou?
Of vertel aan anderen hoe je laatst
een ruzie hebt opgelost.
Ga twee plaatsen vooruit.

4.
Je gaat de verkeerde richting uit. Ga
één plaats terug.

6.
Er komt iemand bij je.
Hij luistert naar wat je vertelt.
Vertel iets wat je verdrietig maakt.
De anderen luisteren.
Je mag nog eens gooien.

11.
‘Hij legde hun uit wat er in de bijbel
stond’.
Vertel aan anderen welk verhaal uit
de bijbel jij het mooiste vindt en
waarom.
Ga dan drie plaatsen vooruit.

25.
De leerlingen hebben Jezus
ontmoet.
Vertel aan de anderen waar jij
Jezus in je leven ontmoet hebt.

27.
Je gaat de verkeerde richting uit. Ga
één plaats terug.

15.
‘Het wordt donker.’
Je ziet niet goed meer.
Wacht twee beurten.

18.
‘De leerlingen nodigen de
vreemdeling uit in hun huis.’
Geef een voorbeeld van hoe jij
gastvrij kunt zijn.
Ga verder naar 20.

30.
Vertel aan de anderen wat jou het
meeste treft bij Jezus. Ga twee
plaatsen vooruit.

35.
‘Jezus leeft!’, ‘Jezus is verrezen!’ Zeg
wat dit betekent in je eigen
woorden.
Ga verder door naar Jeruzalem.

