Jullie zitten vast!
Sommige mensen zitten altijd ‘vast’. Omdat hun lijf niet doet wat ze wel zouden
willen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet lopen of fietsen. Ze kunnen niet gaan en
staan waar ze willen.
Door logisch na te denken, kom je steeds een stapje verder. Probeer ook slim
taken te verdelen. Samen kom je verder. Doe voorzichtig met alle spullen. Het is
niet de bedoeling dat je bv. slotjes kapot maakt om de oplossing te vinden. Het
gaat vooral om het spel!
Lukt het jullie om binnen 35 minuten het code woord te vinden? Maak dan met
het andere groepje een zin van jullie code woorden.
Op tafel ligt 1 puzzelstukje met bovenstaand stukje tekst. (plaat op vlg. blad)
De rest van de puzzelstukjes zijn verstopt in de ruimte.
Als ze de puzzel compleet hebben is de volgende stap is op zoek te gaan naar
een bijbel. (die heb je van te voren ergens verstopt in de ruimte)
Opdracht: Lees allemaal het stukje hieronder goed en let vooral op de
gemarkeerde woorden. Of iemand leest het voor.

Petrus en Johannes doen een wonder

Petrus en Johannes genezen een man
Op een keer gingen Petrus en Johannes naar de tempel. Het was drie uur, de
tijd voor het middaggebed. Bij de Mooie Poort van de tempel zat een man die
al zijn hele leven niet kon lopen. Elke dag brachten mensen hem naar de poort.
Dan kon hij om geld vragen aan iedereen die de tempel in ging.
De man zag Petrus en Johannes aankomen, en hij vroeg hun om geld. Petrus en
Johannes keken naar de man en zeiden: ‘Kijk ons aan.’ Dat deed de man, want
hij dacht dat hij iets zou krijgen. Maar Petrus zei: ‘Ik heb geen goud of zilver voor
je. Maar ik kan je wel iets anders geven.’ Toen zei hij: ‘Namens Jezus Christus uit
Nazaret zeg ik je: Sta op en ga lopen.’
Daarna pakte Petrus de man bij zijn rechterhand en trok hem overeind. En meteen kreeg de man weer kracht in zijn voeten en zijn benen. Hij sprong op en
begon te lopen. En samen met Petrus en Johannes ging hij de tempel in. Daar
bleef hij rondlopen en springen, en hij dankte God.
Oke, gelukt? Alle woorden in je hoofd?
Schuif dit papier onder de deur door en ontvang de volgende opdracht.

Plaat in puzzelstukken knippen
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Dit is de code die ze ontvangen als ze het blaadje onder de deur door
schuiven (of aan je geven)
D=9
HIP

Ze moeten op zoek gaan naar een decoder. Ik heb de rondjes op het
wiel van de fiets gemaakt. met een splitpen. Ze moeten zelf ontdekken
dat ze de 9 tegen de D hoort en dan de cijfers die tegen HIP aanliggen
opschrijven. Dat is de code van het volgende slot.
De decoder heb je van te voren ergens opgehangen of neergelegd in
de ruimte.

In de ene ring zet je letters en in
de andere ring de cijfers
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Puzzelen

Wat verwacht de man te krijgen?
Waar zat hij? Zo precies mogelijk.
Wat hebben de andere twee mannen niet? Goud of ...
Hoe heet het als iets eigenlijk niet kan? Dat is een ....
Uit welk dorp kwam Jezus?
Bij welk gebouw zat de man?
Namens wie zeiden de 2 mannen iets tegen de andere
man?
8. Een van de twee mannen heet ...
9. De andere heet ...
10. De man die zat, sprong op en begon te ....

Die code brengt hen naar het volgende doosje, waar ze dit in vinden met een
pen/potlood.

Als ze de puzzel goed oplossen, staan er in de dikomrande vakjes 3 nummers
voor het volgende slot.
Achter dat slot vinden ze:
Het is julllie gelukt!
Het code woord is H E L P E N
Deze heb ik gedaan met 20 ll. verdeeld in 4 groepjes. Elk groepje had een eigen
kleur papier en slotjes. Daar moesten ze zelf achter komen. De puzzels waren
verschillend. Elke groep had zijn eigen codes.
De zin die ze moesten maken was: Wie kan ik helpen?

