
Jongeren Challenge 

Exodus 16: 9-30 God stuurt vlees en Brood 

De Israëlieten hebben 40 jaar door de woestijn gereisd, als dat geen challenge is….daarom dagen we 

jou en jullie uit voor deze 40 minuten challenge! 

Durf jij deze challenge aan?! 

Je krijgt 40 minuten om zoveel mogelijk van onderstaande opdrachten te volbrengen! Het leukste is 

als je een team kunt vormen, vrienden tegen vrienden of binnen je gezin met je ouders, broertje, 

zusje. Vorm minimaal twee teams of meer. En dan gaan jullie tegen elkaar de challenge aan! 

Wat heb je nodig 

Telefoon met camera, timer, toegang tot internet is ook handig zijn. 

2 Teams (bestaande uit minimaal 2 team genoten per team. Houd rekening dat je wel even overlegt 

met je ouders/opa&oma of met welke volwassene je ook bent) 

Nodige creativiteit en een beetje lef       

Tip: de volgorde waarin je de opdrachten uitvoert maakt voor het spel niet uit! 

 

De challenge 

# De opdracht Uitgevoerd? 
Vink maar af 

Exodus 16:13 God stuurt voedsel naar de Israëlieten van uit de hemel: kwartels. Kwartels zijn kleine 
vogels die in grote groepen vliegen. 

1 Kwartels? Kun je dat eigenlijk wel kopen, bij een slager? Ga naar een slager 
en maak een foto van kwartel(vlees) 

 

2 Kwartels zijn vogels, en wat leggen vogels? Juist eieren: zoek in een 
supermarkt naar kwarteleitjes, wie weet vindt je ze. Maak er maar een foto 
van! 

 

3 Maak een foto van 3 of meer vogels bij elkaar  

4 Doe de vogeltjesdans met je team en film dit. Weet je niet hoe de 

vogeltjesdans gaat, zoek het op op internet! Succes       

 

Exodus 16:15 Verder zorgt God voor iets dat lijkt op brood, en dat ook wel manna wordt genoemd. 
Wat dat precies is, weten we niet. Er wordt gezegd dat het eruitzag als grote zaadkorrels, en dat 
het smaakte als honingkoek. Het was dus heel lekker! 

5 Als ik zeg brood, dan denk ik aan de bakker. Ga naar een bakker en maak 
een originele selfie met je team in de bakker (wees creatief) 

 

6 Manna. Je kent het misschien wel, of niet, maar er bestaan snoepjes die ze 
ook manna noemen. Ga maar eens kijken in de supermarkt bij het snoepjes 
schap, of op de kermis, grote kans dat je het vindt. Vraag maar aan je 
vader/moeder/volwassene of je het mag kopen om te 
proeven. Ben heel benieuwd of je het lekker vindt!   
(laat maar zien met een foto) 
 

 

7 Zoek buiten een plant waarbij je de zaadjes kan zien zitten. Kijk maar of je 
dat mooi op de foto kan zetten (zonder de plant meteen te moeten plukken) 

 

Exodus 16:29 Ik heb jullie de rustdag gegeven. Daarom is er op de zesde dag eten voor twee dagen. 
Op de zevende dag moet iedereen thuisblijven. 



8 Steeds vaker zijn op zondag de winkels open, dat was voorheen niet. Zoek 
een winkel die NIET op zondag op is. Maak een foto met je team van het 
overzicht van de sluitingstijden. Waarop te zien is dat ze zondag gesloten 
zijn. 

 

9 Maak een foto van hoe jezelf heerlijk kan uitrusten  

10 Zing het liedje “altijd is kortjakje ziek” met 3 willekeurige voorbijgangers.   

Exodus 17 De Israëlieten willen water 

11 Water vinden we allemaal lekker, om de dorst te lessen, om watergevecht 
mee te houden, om in te zwemmen. Maar probeer je eens voor te stellen 
dat je in de woestijn loopt en er geen water is…. 
Wist je dat er door heel Nederland gratis water tappunten verspreid zijn. Kijk 
maar eens op: www.drinkwaterkaart.nl daarop zijn alle gratis 
watertappunten te vinden. Zoek het dichtstbijzijnde watertappunt bij jou in 
de buurt en vul je flesje. Proost (foto momentje ) 

 

12 Vul een emmertje met water, zet dit op je hoofd, en loop hier minimaal 3 
meter mee zonder dat het met je handen vasthoudt. Haalt iedereen dit uit 
jullie “team”?! 

 

De verhalen over de reis van de Israëlieten door de woestijn  worden steeds weer door ouderen 
aan jongeren verteld 

13 Vraag een ouder iemand om jou een verhaal van vroeger te vertellen  

14 Schrijf een kaartje en doe dat bij iemand in de bus (of stuur hem op) die er 
blij van wordt. 

 

 

 

Ben erg benieuwd of jullie een team battel zijn aan gegaan of als groepje er gewoon een leuke 40 

minuten challenge van hebben gemaakt. Hoeveel opdrachten zijn behaald? Wat zijn jullie verhalen? 

Kan niet wachten om ze te horen en te zien…… Dus wil je een foto/filmpje/verhaal delen? Dat kan 

op: 

                               

 

                                    Vakantie Bijbel Week Online   

   www.facebook.com 

 

 

       Als je foto’s en filmpjes post op je eigen insta, 

       vergeet dan niet de: #vbwopreis 

       te plaatsen. 

http://www.drinkwaterkaart.nl/
http://www.facebook.com/

