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Bordspel bij Paulus’ zendingsreizen 

SPELREGELS 

Nodig: 

- Het spelbord van 4 A4-tjes: www.bijbelsopvoeden.nl/product/paulus-zendingsreizen-
spelbord .Deze kun je zelf printen en aan elkaar plakken. Om het langer te kunnen 
gebruiken, zou je het kunnen lamineren 

- Negentig vraagkaartjes: www.bijbelsopvoeden.nl/product/paulus-zendingsreizen-
vraagkaartjes 

- Zelf toevoegen: een kleurendobbelsteen en gekleurde pionnen 
 
Algemeen 
Aantal spelers: 
Dit spel kan gespeeld worden met 2-4 spelers. Dit spel is geschikt voor jong en oud. Heel 

jonge kinderen zouden samen met een oudere mee kunnen doen.  
Speelwijze: 

Door middel van een kleurendobbelsteen kom je vooruit. Bij elk rode, blauwe, groene en 
gele rondje krijg je een vraag van de speler die naast je zit. Wie het eerste bij het einde 
‘Rome’ is, heeft gewonnen.  

Vraagkaartjes: 
Er zijn twee soorten vraagkaartjes. Kaartjes met open vragen en kaartjes met een vraag die 

waar of niet waar is. Veel (open) vragen komen ook aan de orde bij het Bijbelrooster Paulus’ 
zendingsreizen (www.bijbelsopvoeden.nl/product/paulus-zendingsreizen-1-en-2 en 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/paulus-zendingsreizen-3-en-4). Bij Bijbelgedeelten die niet 
aan de orde kwamen is gekozen voor waar of niet waar vragen.  
Op alle kaartjes staat het juiste antwoord én de vindplaats in de Bijbel. Op elk kaartje staat 

een cijfer. De kaartjes met cijfer 1 gaan over de 1e zendingsreis van Paulus. De kaartjes met 
het cijfer 2 gaan over de 2 zendingsreis, enz. Kaartjes met cijfer 4 gaan over de laatste reis 
naar Rome. Bij het stellen van de vragen benoem je om welke reis het gaat. 
Spelbord: 
Voor dit spel is een selectie aan plaatsnamen per reis gemaakt. Elk A-4tje beeldt een reis uit. 
De onbekendere plaatsnamen zijn weggelaten om het spel zo overzichtelijk mogelijk te 
houden.  

 
Doel 
- Het spel geeft het kind globaal overzicht van de reizen van Paulus. 
- Het kind kan verschillende plaatsnamen per reis benoemen. 
- Het kind kan per reis verschillende gebeurtenissen of wonderen benoemen. 

- Het kind kan benoemen aan welke gemeente en personen Paulus brieven schreef. 
 
Voorbereiding op het spel 
- Knip alle vraagkaartjes uit en lamineer ze eventueel. 
- Schud de kaartjes goed door elkaar. 
- Iedere speler krijgt een stapeltje kaarten voor zich. De tekstzijde ligt onder.  
- Ieder kiest een kleur pion en plaatst deze bij start ‘de stad Antiochië’  

- Het spel kan beginnen. 
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Spelregels 
- Alle spelers hebben één pion. 
- De jongste speler mag beginnen met het gooien van de dobbelsteen en de pion te 
verplaatsen. De speler rechts van hem stelt de vraag die op het bovenste kaartje staat. 
Verder gaat het ‘met de wijzers van de klok mee’.  

- De kleuren van de dobbelsteen bepalen het vakje waar de pion komt te staan. De pion mag 
op het eerstvolgende vakje van de kleur die gegooid is, staan. 
- Je kunt er voor kiezen om bij de kleuren rood-groen-geel-blauw een vraag te stellen en bij 
de kleuren zwart-wit een ‘rustmomentje’ in te lassen en geen vraag te doen. 
- Wordt de vraag goed beantwoord, dan mag diegene zijn pion één stap vooruit zetten. 
Wordt de vraag fout beantwoord, dan gaat de pion één stap achteruit. In beide gevallen 
wordt er geen nieuwe vraag gesteld. 
- Je kunt er voor kiezen om bij geen antwoord of een fout antwoord, het goede antwoord 
voor te lezen.  
- Na beantwoording van de vraag, gaat het kaartje weer onder de stapel. 
- Kom je op een plaatsje waar al een pion staat? Dan moet de pion die er stond één plaatsje 
naar achteren.  
- Er mag nooit achteruitgelopen worden, tenzij je bijna in Rome bent. Staat de pion 
bijvoorbeeld op rood en je gooit blauw, dan ga je achteruit op blauw staan. Je krijgt een 
vraag en zo ga je voor- of achteruit tot je in Rome bent. 
- Je kunt voor, tijdens of na het spel met elkaar de zendingsreizen van Paulus op de landkaart 
aanwijzen.  

 
Variaties 
- Wil je wat langer over het spel doen? Dan kun je er ook voor kiezen om per persoon 2 
pionnen te gebruiken.  
- Als je het spel met 2 spelers speelt, zou je per speler ook 2 pionnen kunnen gebruiken 
- Doen er meer mensen mee, dan zou je ook koppels van 2 personen voor één pion kunnen 
doen.  

- Je kunt dit spel ook zonder dobbelsteen spelen. Het cijfertje dat op het kaartje staat om 
aan te geven bij welke reis het hoort, zou je ook kunnen gebruiken om bij een goed 
antwoord dat aantal vooruit te lopen.  
 

Van harte een leerzaam en gezegend gezinsmoment toegewenst! 
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