
DOMINO SPEL 

Leer Jezus kennen
Dit is een dominospel om te gebruiken bij de voorbereiding op het sacrament van het 
Heilig Vormsel. Spelenderwijs maken we kennis met enkele belangrijke feiten uit  het 
leven van Jezus. 

Spelregels zijn als bij een gewoon dominospel: De kaarten komen op tafel met de 
nummers aan elkaar (1 naast 1, twee naast twee enz.) De richting mag je zelf bepalen. 
Voor of achter aansluiten mag naar de mogelijkheden.

1. Speel het spel met 4 tot 8 deelnemers. 

2. Schud de kaartjes door elkaar en deel ze uit met de nummers aan de bovenkant. 

3. De deelnemer legt ze naast elkaar op tafel met de nummers aan de bovenkant. 

4. Degene die 1-2 heeft mag beginnen. 

5. a/ Lees de vraag op de kaart. 
b/ Probeer de vraag zelf te beantwoorden.  
c/ Daarna mogen de anderen het antwoord proberen aan te vullen of te  
     verbeteren. (Wat denk jij?) 
d/ Tenslotte mag degene die aan de beurt is de kaart omdraaien en het antwoord  
     voorlezen. Wie had het goed? Die het antwoord goed had(den) krijgt 1 punt   
     (iemand noteert dit).  
e/ De speler legt nu zijn kaart in het midden van de tafel met de nummers boven. 

6. De volgende is aan de beurt (we gaan gewoon de klok rond): 
Kan een van jouw kaarten aansluiten? (gelijke nummers!), herhaal dan de stappen 
a,b,c,d,e van punt 5. 
Heb je geen nummer dat links of rechts kan worden aangelegd, dan gaat de beurt 
naar de volgende. En zo voorts. 

7. Let op: Bonus! Die het eerst alle kaarten kwijt is krijgt 3 punten extra. Die als 
tweede de kaarten kwijt is krijgt 2 punten en die het laatste eindigt krijgt 3 punten 
extra, omdat bij Jezus de laatsten de eersten kunnen zijn. 
“Winnaar” is degene met de meeste punten.  
 
Veel plezier!


