
1 2

blijf op 1 been staan
tot je weer 

aan de beurt bent

wat is de betekenis
van de naam Jezus?



3 4

speel luchtgitaar zeg het Onze Vader

3 43 4



5

teken geblinddoekt 
een boom

6

in welke taal is 
het Nieuwe Testament, 
het tweede deel in de 

Bijbel, geschreven?



7 8

zeg 5x hardop:
“de whiskymixer

mixt de
whisky in de
whiskymixer”

Jongere kinderen
mogen dit zeggen: “de kat

krabt de krullen van de trap.”

noem 3 van de 10 
geboden



9 10

zeg de eerste 
5 woorden

die in je opkomen

noem 6 namen 
van bijbelse figuren



11 12

vertel een goede mop

vul aan, 
het verhaal 

uit het Oude Testament:
de ark van …



13 14

laat iemand een snor
op je bovenlip

tekenen

noem de namen 
van de 4 evangelisten



op welke dag 
hield God rust 

toen hij de aarde 
schiep?

15 16

ga 5 plaatsen vooruit;
als je het antwoord

niet weet,
ga je terug 

naar deze plaats



17 18

noem 3 dingen beginnend 
met de 1ste letter 

van je voor- 
of achternaam
in 5 seconden

als dat niet lukt,sla je een beurt over 
Jongere kinderen

mogen er langer over doen.

vul aan, het verhaal
uit het 

Nieuwe Testament:
5 broden en …



19 20

plaats een emmer
3 meter van je af
en gooi een bal 

in 1x erin 
of ga 2 plaatsen terug

op welk dier rijdt Jezus 
Jeruzalem binnen 

(we vieren dan palm-
zondag)?



21 22

loop hetzelfde aantal 
plaatsen vooruit 

als het aantal 
gegooide ogen

hoe wordt de laatste 
maaltijd genoemd 

van Jezus en 
zijn vrienden 
en wanneer 

gedenken we dat?



23 24

kies iemand 
die 3 plaatsen 
achteruit moet

wie verraadt Jezus
met een kus? 



25 26

je mag een snoepje 
pakken

hoeveel kruisen 
staan er op Golgotha?



27 28

je hebt geluk;
je mag verder naar 29

welke apostel zegt 3x
dat hij Jezus niet kent?



29 30

kies iemand
die 2 plaatsen
vooruit mag

wat vieren we 
met Pasen?

Als je (paas)eieren zegt, ga je 5 plaatsen terug. 



spring als een kikker
3 plaatsen terug

welke apostel 
kon niet geloven 

dat Jezus is opgestaan 
en wil eerst 

Zijn littekens zien en 
voelen?

31 32



33 34

daag iemand uit
voor blad steen

schaar; 
degene die wint, 

mag 1 plaats vooruit

hoeveel apostelen waren er? 
Zeg het niet hardop,

maar schrijf het op en 
controleer het 

bij de antwoorden. 
Als je antwoord fout is,
begin je weer bij 1.


