
ANTWOORDEN OP DE VRAGEN IN HET GANZENBORDSPEL

VRAAG 2
Jezus betekent God redt

VRAAG 4
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

VRAAG 6
Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. 
Niet het Grieks wat tegenwoordig in Griekenland wordt gesproken. 

VRAAG 8
De 10 geboden vrij vertaald voor kinderen:
1.  Je bent een schepsel van God, Hij heeft je gemaakt,
 hou het meest van Hem.
 God houdt ook heel veel van jou, en wil je Vader zijn.
 Probeer te doen wat Hij van je vraagt.
 Er zijn veel leuke dingen in ons leven:
 Bijvoorbeeld vakanties, t.v. computers, muziek, sport.
 Ook moeten we naar school, en grote mensen moeten naar het werk. Als we 
 er maar aan denken dat God op de eerste plaats komt. Niks mag God in de 
 weg staan.
2.  Wanneer je de naam van God gebruikt, dan mag dat niet zomaar, of als  vloek.
 Gebruik de naam van God met eerbied.
3.  We hebben het altijd zo druk overal mee.
 1 dag in de week doen we het rustig aan, de zondag.
	 We	maken	van	de	zondag	een	fijne	dag,	waarin	we	leuke	dingen	doen,	maar	
 ook tijd om aan God te denken.
4.  Wees lief en zacht voor je vader en moeder, maar ook voor de andere
 mensen om je heen.
 Als je zelf lief bent voor anderen zullen anderen dat ook voor jou zijn.
5.  Als je erg boos bent kun je erge dingen doen of zeggen.
 Probeer je woede te bedwingen, want je kunt er veel door stuk maken.
6.  Als we van iemand houden, en gaan trouwen, dan moeten we elkaar trouw  blijven.
 En niet degene van wie we houden ongelukkig maken, door verliefd te 
 worden op een ander.

https://dekenaatgenk.be/wp-content/uploads/2020/03/ganzenbordspel.pdf


7.  Wij mogen niks afpakken of stelen van andere mensen, geen geld of andere 
 dingen.
8.  Wees eerlijk, lieg niet, en vertel geen slechte dingen over andere mensen.
9.  Wees trouw aan de mensen van wie je houdt.
10.  Wees blij en gelukkig met wat je hebt, of wie je bent.
 Als je tevreden bent dan hoeft je ook niet jaloers te zijn
 op andere mensen en kinderen.
Bron: kinderwoorddienst.nl 

VRAAG 10
Er zijn zoveel namen mogelijk; kijk maar eens in de Bijbel. 

VRAAG 12
de ark van Noach
God had Noach de opdracht gegeven om een ark (enorm grote boot) met drie ver-
diepingen. Noach bouwde er jaren aan. Toen de ark klaar was, moest Noach samen 
met zijn vrouw en vier zonen en hun vrouwen de ark binnen. Noach moest ook alle 
dieren meenemen; van sommige dieren twee (een mannetje en een vrouwtje), van 
sommige zeven en alle vogelsoorten. Noach werd uitgelachen door anderen; waar-
om was een ark nodig als er geen water in de buurt was, vroegen de mensen zich 
af. Maar Noach deed alles wat God hem vroeg. God liet een watervloed komen, 
maar de boot was waterdicht. 40 Dagen en 40 nachten bleef het regenen. Toen liet 
God het heel hard waaien en het water zakte. Vijf maanden later kwam de ark op 
een bergtop terecht en bleef daar. Noach zond een paar maal een raaf erop uit om 
te kijken of het land al droog was. De raaf vond geen plek om neer te strijken en 
kwam terug. Vervolgens werd een duif er op uit gestuurd. De tweede maal kwam de 
duif	met	een	olfijblad	terug.	De	derde	maal	bleef	de	duif	weg	en	zo	wist	Noach,	dat	
hij samen met zijn gezin en alle dieren uit de ark kon stappen. Ze waren langer dan 
een jaar in de ark gebleven. 

VRAAG 14
de vier namen van de evangelisten zijn: 
Marcus, wordt vaak afgebeeld als een leeuw 
Lucas, als een stier 
Johannes, als een adelaar
Matteüs, als een engel, de enige met een ‘menselijk’ gedaante 

VRAAG 16
God hield rust op de Sabbat, de zevende dag, de zondag 

VRAAG 18
Vijf broden en twee vissen: de vermenigvuldiging van de broden
Er waren veel mensen naar Jezus gekomen om hem te horen spreken. Er was niet 
voldoende eten voor iedereen; alleen vijf broden en twee vissen. De apostelen stel-
den voor om de mensen weg te sturen om eten te kopen/halen. Jezus antwoordde 
dat dat niet nodig was. Hij nam het brood, brak dat in stukken en gaf de apostelen 
de opracht ditzelfde te doen en zo iedereen van eten te voorzien. Er was meer dan 
voldoende eten voor iedereen. 
Het gaat erom in dit verhaal, dat er genoeg is voor iedereen als je maar wilt delen. 



VRAAG 20
Jezus reed op een ezel Jeruzalem binnen en werd toegezwaaid met palmtakken. 
Mensen hadden palmtakken voor hem neergelegd als een rode loper en riepen “Hosanna”. 

VRAAG 22
Het Laatste Avondmaal, voordat Jezus de volgende dag wordt verraden. 
Dit wordt gevierd op Witte Donderdag. Jezus heeft toen ook de voeten van de apos-
telen gewassen. 

VRAAG 24
Apostel Judas Iskariot – niet te verwarren met Judas Taddeüs, een andere apostel – 
verraadde Jezus met een kus. 
Judas had zich door de hogepriesters in Jeruzalem laten verleiden om Jezus aan hen 
over te leveren. Naderhand kreeg Judas spijt. Hij wilde het geld teruggeven en zei 
dat hij een onschuldige had uitgeleverd. De hogepriester wilden het geld niet terug. 

VRAAG 26
Er staan drie kruisen op de berg Golgotha. 
Aan de rechterkant van Jezus was Zoathon aan het kruis genageld, aan de linker-
kant Chammatha.

VRAAG 28
Apostel Petrus had Jezus trouw beloofd. Jezus vertelde Petrus dat hij hem driemaal 
zou verloochenen, voordat de haan zou kraaien. 

VRAAG 30
Met Pasen vieren we wederopstanding van Jezus. Nadat Jezus aan het kruis was 
gestorven, werd hij in een graf gelegd, waar een zware steen voor werd gelegd. Op 
de derde dag was de steen verplaatst en het graf leeg. 

VRAAG 32
Apostel Thomas, de ongelovige Thomas, wilde eerst zien (en voelen) en dan pas ge-
loven. 

VRAAG 34
Er waren twaalf apostelen:
Andreas (broer van Simon Petrus)
Bartolomeüs
Filippus
Jakobus (zoon van Alfeüs)
Jakobus de Meerdere (zoon van Zebedeüs, met zijn broer bijgenaamd Boanerges, 
“zonen van de donder”)
Johannes (zoon van Zebedeüs, met zijn broer bijgenaamd Boanerges, “zonen van de 
donder”)
Judas Taddeüs (ook wel Judas Lebbeüs genoemd, broer van Jakobus de Rechtvaardige)
Matteüs (ook wel Levi genoemd)
Mattias (nam na de hemelvaart de plaats in van Judas Iskariot)
Simon Petrus (Petrus is een vertaling van zijn bijnaam Kefas)
Simon (met vaak als toevoeging “de Zeloot” of “de IJveraar”)
Thomas


