
 

2
5

 

2
6

 

2
7

 

2
8

 

2
9

 

3
8

 

Lopen op het water 
Spelregels “lopen op het water” 

Durf jij te lopen op het water en 

kom je veilig in de boot? Of, als 

je met meer mensen speelt, wie 

is als eerste veilig in de boot? 

Hoe speel je het spel? 

Je gooit (om de beurt) met een 

dobbelsteen en je gaat het 

aantal voetstappen vooruit. 

Kom je op: 

Alles gaat goed. Het is 

rustig op je levenszee en je hebt 

vertrouwen. Ga zo door! 

Oeps, je komt een 

uitdaging tegen in je leven. 

Hoge golven!! Je mag pas verder 

wanneer je een challenge goed 

hebt uitgevoerd! 

Het is zonnig en de zee is 

glad en kalm! Het leven lacht je 

toe. Je mag nog een keer 

gooien! 

 



 

Start 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
 

8
 

9
 

13 

1
9

 

2
0

 

Je ziet het donkere 

water en wordt bang. 

Langzaam zak je naar beneden. 

Wacht tot een andere speler 

langs komt en je bij de hand 

pakt, of begin opnieuw! 

 

Jezus pakt je bij je 

hand en leidt je veilig naar de 

boot! (Ga naar direct naar de 

boot) 

 

Ja hoor, je hebt 

het gered! Jij kunt lopen op het 

water en bent veilig bij de boot 

aangekomen! 



 Kies uit één van de volgende challenges: 

1. Kaars uitblazen met je neus 

2. Hinkel een rondje om de tafel 

3. Je schoenen en sokken uitdoen en weer aandoen 

4. Ga 10 keer op en af een stoel staan 

5. Lak 5 van je nagels 

6. Verzamel tien rode dingen 

7. Maak 5 koprollen 

8. Een bottle flip maken  

9. Stapel 3 appels bovenop elkaar 

10. Beschuit eten en fluiten 

11. Eén minuut stil zijn 

12. Doe een klusje in huis 

13. Geef iemand een complimentje 

14. Ga 1 minuut op 1 been staan 

15. Doe een handstand 

16. Doe 15 seconden alsof je vreselijk moet huilen 

17. Zing je lievelingsliedje 

18. Doe je lievelingsdier na 

19. Schrijf een gedichtje van vier regels 

20. Doe een vreugdedansje 

 


