
Ga je mee op stap…
Kwis met God, een Bijbelse kwis !



Dag iedereen 

Alles OK met jullie?  Wij hadden jullie graag ontmoet, maar we 
zullen nog een beetje moeten wachten,….  

Zoals jullie wel weten moeten we nog even vechten tegen een 
virusje …. 

Maar niet getreurd,  …

Nieuwsgierig naar wie wij zijn,…    



Wij zijn Els, Werner & Hilde  
… en we gaan samen met jullie op weg naar het H.Vormsel
2021 



Welke opdracht hebben we voor jullie? 

• Lees de vragen zeeeeeeeeeeeer aandachtig. 

• Zorg dat je De Bijbel bij de hand hebt! 

• Schrijf je antwoorden alvast op! 

• Te moeilijk?  Neen hoor, jullie ouders weten vast raad en 
kunnen jullie zeker helpen 



Start…  



1/ Wat betekent het 
woord ‘Bijbel’?

2/ Wanneer werd 
de Bijbel 
geschreven?

3/ Uit welke twee 
delen bestaat ons 
geloofsboek de 
Bijbel?   



4/ Kan je deze 
Bijbelse personages 
ook plaatsen in het 
juiste Bijbelboek? 



5/ Welk 
Bijbelverhaal 
vertelt deze 
tekening?  



6/ Omdat de farao het 
volk van Israël niet 
toestond om uit Egypte 
te vertrekken, zond 
God tien rampen 
(“plagen”) over het 
land. Daarover lees je 
meer in het bijbelse
boek “Exodus” (het 
boek van de 
“Uittocht”).
Ken je twee van die 
rampen? 



7/ Overal in onze 
samenleving vind je 
regeltjes die je 
zeggen wat je moet 
en niet mag doen. 
Ook de gelovigen 
hebben dergelijke 
regeltjes. We 
noemen ze de “Tien 
geboden”. 
Wat is het achtste 
gebod !



8/ Wie zijn de vier 
evangelisten?  



9/Met welke 
woorden begint het 
evangelie van 
Johannes? 



10/Hoeveel discipelen had Jezus ? 11 Jezus wordt gezien als de 
"Messias". Maar wat betekent 
dat woord eigenlijk?



12/ Weet jij 
over welke 
Bijbelse 
personages 
deze emoji’s
gaan?



13/ Los deze rebus 
op ! 



14/Wat gebeurde er 
precies op 
Pinksteren? 



15/ Telkens als de 
haan in onze tuin 
kraait, denk ik aan 
het verhaal van één 
van Jezus’ beste 
vrienden, die hem tot 
drie maal toe 
verraadde. Wie was 
hij? Zijn naam komt 
uit het Grieks en 
betekent “rots”.



16/ Wat deed Jezus 
met zijn vriend 
Lazarus?



17/Vanwaar komt 
die eucharistie? 
Weet je ook 
wanneer dat precies 
gebeurde?



18/ Welk voedsel 
aten de Israëlieten 
toen ze 40 jaar door 
de woestijn trokken?



19/Met welk dier 
wordt Jezus vaak 
vergeleken?



20 a

20 b 

20 c 

20 Herken je deze heiligen?  



21/Match de 
afbeeldingen 
van de 
kruisen met 
hun 
benamingen! 



22/ Wie was het, 
die Jezus probeerde 
te verleiden in de 
woestijn?



23/ Jezus moest een 
berg op, tijdens zijn 
kruistocht. Welke 
berg was dat?



Alle antwoorden gevonden??

Klik op deze link! Voeg je antwoorden toe en verstuur ze.  Wij 
verwachten jullie antwoorden ten laatste op 30/11/2020 ! 

Lukt deze link niet, dan vind je hier ook het Word document.  
Vul het in, sla je document op en verstuur het voor 
30/11/2020 naar  catechesesa@proximus.be

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__tl5PktUNTYyU1JCRVNQUE9SRkEyWTVYNks0RkE1Ri4u
https://1drv.ms/w/s!AgMD6CJGOhbXgQNOl4o0Z5BaUvae?e=ZN4B1O
mailto:catechesesa@proximus.be


Tot de volgende keer ! 
Een nieuwe opdracht mogen jullie 
verwachten op 11 december 2020!  


