
ESCAPEROOM 2

Jozua wil graag het land Kanaàn veroveren. ln Kanaàn ligt een grote ommuurde stad, de stad

Jericho. Jozua heeft jullie als spionnen naar Jericho gestuurd. Jullie hebben de opdracht
gekregen om uit te zoeken hoe sterk de verdediging van de stad is. lnmiddels weten jullie

hoeveel soldaten er in Jericho rond lopen en wat voor soort wapens ze hebben. Maar helaas is

jullie speurwerk niet onopgemerkt gebleven. lemand heeft jullie gezien en dit gemeld bij de

koning van Jericho. De koning heeft aan zijn soldaten de opdracht gegeven om jullie te zoeken

en gevangen te zetten. Een vrouw (Rachab) heeft jullie verstopt op haar dak. lnmiddels is de

zon ondergegaan en is het donker geworden. De soldaten hebben hun zoektocht in de stad
gestaakt. Het is nu nacht, maar over 40 minuten komt de zon weer op en zullen de soldaten

verder gaan zoeken.

Om op tijd uit Jericho te ontsnappen moeten jullie verschillende opdrachten uitvoeren.
Start met opdracht 1. Als je deze goed oplost staat er een aanwijzing naar de volgende

opdracht, etc. Schrijf de antwoorden op. Deze heb je aan het einde van het spel nodig om een

codewoord te ontcijferen. Dit codewoord heb je nodig om te kunnen ontsnappen. Gaat dit jullie

voor zonsopgang lukken? Start snel met de eerste opdracht!

Opdracht 1: Maak de woordzoeker. De letters die jullie overhouden vormen een woord. Dit

woord verwijst naar de plek waar jullie de volgende opdracht kunnen vinden.

DAK

DAPPER

HELPEN

ISRAEL

JERICHO

JOZUA

MUUR
ONTSNAPPEN

PLAN

POORT

RACHAB

SOLDAAT

SPION

§TADSMUUR

TOUW
VERBERGEN

ZOEKEN

P L Z o E K E N J N

N B S A S R E o A E

o A ï o E P Z L M P

I H I P L U P U c P

P c P E A D U T A A

S A H I S R A E L N

D R U U M S D A T S

T o U W P o o R T T

S V E R B E R G E N

D A K J E R I c H o

1 2 3 4 5 6 7 I 8 9 10



Opdracht 2: Los de rebus op. De oplossing verwijst naar de volgende opdracht.

m=v + gende -t

+ meu

Schrijf op waar je de opdracht hebt gevonden.

-
-m +er -b

-n ak = cht

F=d-V

lt t2 13 t4 15

'*ffi ,,.{{ -,'qrï,.'i..ffi &:--L + qÈ



Opdracht 3: Help de twee spionnen ontsnappen. Onderweg kom je verschillende letters tegen.
Deze letters zijn de aanwijzing naar de volgende opdracht.

16 t7 18 19 20 2L



Opdracht 4: De lsraëlieten waren al 40 jaar in de woestijn. Een woestijn is droog en dor. Er

groeit bijna niets. Dat is geen pretje om te wonen. ïoch zorgde God iedere dag voor voldoende

eten en drinken. Het eten bestond uit manna en kwartels. Na 40 jaar hetzelfde te hebben

gegeten, hoopten ze straks in het land Kanaàn weer verse groenten en fruit te verbouwen. ln

de onderstaande zinnen zitten verschillende groentenfruit verstopt. Kunnen jullie ze vinden?

Voorbeeld: Mijn oma is zondag bij ons op bezoek geweest.

L- lk koop eerst een huis en daarna nieuwe meubels.

2- De bakkers bakken met elkaar een brood van tien meter.

3- Casper geeft zijn broer een cadeau voor zijn verjaardag.

4- Joep reist met de trein naar zijn werk.

5- De politie gaf de man een bon en nam zijn auto in beslag.

Om de volgende aanwijzing te vinden heb je nodig:

Letter 2 van woord L

Letter L van woord 2.

Letter 7 van woord 3.

Letter 2 van woord 4

Letter L van woord 5.

Maak van deze letters een woord. Schrijf het woord hieronder op en zoek de volgende

opdracht.

Opdracht 5: Met welke letter beginnen alle woorden in elk rijtje?

_ iets

_ riet

- uik

_ link

t
naar hokje

30

_ raven

_ eur

_uw

_ oorn

T
naar hokje

33

_ver _even

_ ost - ied

_efenen _aken

TT
naar hokje naar hokje

31 28

_at

_eus

_ oot

_ ieuws

T
naar hokje

32

_s

_nder

_kker

_rm

t
naar hokje

29

_ las

_oot

_ ruim

_it

T
naar hokje

27

22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33



Opdracht 6: De stad Jericho werd op een bijzondere manier ingenomen door de lsraëiieten. Zij

moesten zes dagen lang, eenmaal per dag een ronde lopen om de stad. Op de zevende dag liep

het volk lsraël zelfs zevenmaal rond de stad. De lsraëlieten gebruikten nog een voorwerp in hun

strijd tegen de stad Jericho. Welk voorwerp was dat? Ontdek welke voorwerp dit was door
steeds de ontbrekende letter uit het alfabet op te schrijven.

1. ABCDEFGHU KLMNOPQSTUVWXYZ

2. BCDEFGH U KLM NOPQRSTUVWXYZ

3. ABCDE FG H U KLNOPQRSTUVWXTZ

4- ABCDE FG H U KLM NOPQRTUVWXYZ

5- ABCDEFG IJ KLM NOPQRSTUVWXTZ

6. ABCDEFG H U KLM N PQRSTUVWXTZ

7. ABCDEFG H IJ KLMN PQRSTUW,/XYZ

8. ABCDEFGH IJKLM NOPQSTUVVTDffZ

9- ABCDEFG H U KLMOPQRSTUVWXTZ

Om de vindplaats van de laatste opdracht te vinden schrijf je de volgende letters op

Opdracht 7z Puzzel

Maak de puzzel en lees de opdracht.

34

?q

36

37

38

39

40

47

42

4t 35 35 36



Bijlage opdracht 7:

Knip deze puzzel in stukjes. Door de puzzel te maken, kan de laatste opdracht worden uitgevoerd en het
codewoord worden ontcijferd.

ANïWOORDBLAD:

1.- plastic tas

2- stoel

3- jaszak

4- beker

5- plafond

6- raam

7- rood koord

Hieronder staan een aantal hokjes met

cijfers. Zoek deze cijfers op je

antwoordenblad en schrijf de letters op,

Zoek daarna dit voorwerp in deze ruimte

en lever het in bij de spelleider.

Hij/zij helpt je te ontsnappen uit Jericho.

26 31 39 33 21 40 13 34 32


