
Wat is het?
Een divers wedstrijdspel voor kinderen. Deelnemers betalen een x bedrag om deel te nemen. De 
winner krijgt bijv. 25% van de prijzenpot, en de rest van het opgehaalde bedrag gaat naar de ETF. 

Waarom?
Aan de ETF worden studenten opgeleid om bijvoorbeeld predikant te worden. Tijdens deze wed-
strijd maken kinderen op een speelse manier kennis met de taken van een predikant. Er komt van 
alles bij kijken om deze wedstrijd te winnen. Wie kan er snel rennen, landen aanwijzen, mooi lezen 
en goed spreken? 

Hoe?
1. Download het ETF logo en maak een flyer of poster voor de wedstrijd ‘wie is de beste predi-

kant?’
2. Stuur ons een mailtje met uw idee en de datum van de wedstrijd naar info@etf.edu .
3. Leg kinderen en evt. ouders uit wat de ETF is en waarom de ETF het goede doel van de wed-

strijd is.
4. Maak een jury (van twee of drie leraren) die de score bijhouden, of punten geven.
5. De wedstrijd bestaat uit 3 rondes, het kind met de beste eindscore wint de wedstrijd.  

U kunt natuurlijk zelf extra rondes erbij bedenken.
6. Elk kind betaalt een x bedrag om deel te nemen aan de wedstrijd. De winnaar krijgt 25% van de  

prijzenpot, en 75% gaat naar de ETF (deze percentages kunt u aanpassen).
7. U kunt de opbrengst storten op onderstaand rekeningnummer.

In België
IBAN BE86 2300 0873 3050 
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In Nederland
IBAN NL36 INGB 0002 2068 98
BIC INGBNL2A
t.n.v. stichting Vrienden van de ETF te Nijmegen. 

Wedstrijd ‘Wie is de beste predikant?’



1e ronde: Sprinten naar de oude vrouw
Als predikant moet je soms snel je bed uitspringen om naar een kerklid te gaan. Vandaag 
ligt één van je favoriete kerkleden heel ziek op bed. Mevrouw Plukjes voelt zich heel 
beroerd en wil graag met je bidden. Spring uit je bed en sprint zo snel mogelijk naar 
mevrouw plukjes! Wie is het eerst bij de oude vrouw?
1e plek = 3 punten 
2e plek = 1 punt

2e ronde: Bijbellezen
Een predikant moet bijna élke zondag preken. Dat is best moeilijk. Bij een goede preek 
wordt een Bijbelstuk voorgelezen. Wie kan de Bijbelverzen het mooist voorlezen? (ge-
bruik Matt. 18: 1-5 of kies zelf een Bijbelgedeelte). 
1e plek = 3 punten
2e plek = 1 punt

3e ronde: Trouwfeest
Een leuke taak van de predikant is dat hij mensen mag trouwen. Voor deze ronde zijn 
een papa en mama (of leraren, of zelfs klasgenootjes) nodig. Wie kan het beste een 
bruiloft leiden? Je mag het niet langer dan 3 minuten houden.
1e plek = 3 punten
2e plek = 1 punt

Bij gelijkspel een beslissende ronde: 
Waar ligt Israel?
Als predikant weet je veel over Jezus. Je weet wat Hij heeft gedaan en waar Hij woonde. 
(Gebruik aardrijkskunde kaart) Waar woonde Jezus toen Hij op aarde was? (deelnemers 
moeten zich omdraaien, zodat ze niet zien wat hun medespelers aanwijzen). 
1e plek = winnaar

Wedstrijd ‘Wie is de beste predikant?’ (deel 2)
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