
Beste jongens en meisjes,
Zoals jullie weten kon helaas het Kinderappel 

dit jaar niet doorgaan. Maar we hebben gezocht 

naar een alternatief, dit keer dus een digitale 

versie van het Kinderappel. We hopen dat jullie 

het programma ook mooi vonden, dat jullie (nog 

meer) hebben geleerd over het leven van Jozef. 

Hij heeft veel verliezen geleden in zijn leven, 

maar hij mocht ook geloven dat de Heere met 

hem was en zijn leven geleid heeft. En dat Jozef 

Veel speelplezier!!!

PS: bij alle puzzels kan zowel Statenvertaling 

als Herziene Statenvertaling gebruikt worden.

.
Door middel van deze ‘digitale escaperoom’ willen 

we jullie meenemen in het leven van Jozef. In de 

Bijbel staat het leven van Jozef beschreven. De Bijbel 

heb je dus ook nodig om de oplossingen te kunnen 

vinden. Leg deze maar vast klaar! 

.
Om de hele digitale escaperoom op te lossen, moet 

je alle spellen doen. Je hebt dan namelijk een eind-

code in handen, waarmee je de hele escaperoom 

hebt opgelost. Denk niet te moeilijk, vaak ligt de 

oplossing dichtbij.

.
Kijk voordat je begint even de bestanden door, je 

weet dan een beetje wat je kunt verwachten. En 

wellicht ben jij beter in het ene spel en je broertje 

of zusje in een ander spel. Wanneer je met meer 

mensen de escaperoom speelt, zou je dit alvast 

kunnen verdelen.  

.
Wanneer je niet zo bekend bent met Excel: onderaan 

het bestand zie je de verschillende tabbladen staan. 

Begin bij nummer 1, maak de puzzel en vul het 

antwoord in bij puzzel 9. Ga door met puzzel 2,  

totdat je ze allemaal gedaan hebt.

.
Als je vastloopt is het mogelijk om soms een tip te 

krijgen. De tips staan achteraan in het bestand op 

tabblad 99. Je kunt hier ook de oplossingen vinden 

voor als je er echt niet uitkomt...  

Maar geef niet te snel op!

.
Je bent ongeveer een uurtje bezig om de spellen 

van de escaperoom op te lossen. Je kunt het alleen 

spelen, maar uiteraard ook met broertjes of zusjes of 

misschien willen je ouders ook wel meedoen! 

ook een type van de Heere Jezus was. Zijn komst 

naar deze aarde en ook Zijn sterven, lijkt een 

verlies, maar het levert een eeuwige winst op voor 

iedereen die in Hem gelooft. 

De geschiedenis van Jozef leert ons dat je alles 

van dit aardse leven kunt verliezen, maar dan toch 

rijk bent als dat je dichter bij de Heere brengt.  

Benodigdheden:  

 computer   en    Bijbel 

(en als je een printer hebt, is het 

makkelijker om opdracht 6 te printen)

Handleiding 
escaperoom


