Aanleveren stukjes

Deze Bijbelquiz is bedoelt voor kinderen van de basisschool. Vragen zijn afwisselend van niveau en antwoorden moeten niet te letterlijk genomen worden…
1. In het begin werd de aarde gemaakt, op welke dag nam
God rust?
a. maandag
b. zaterdag
c. zondag
d. niet
2. De eerste mensen, Adam en Eva, woonden in een
prachtige tuin: De Hof van Eden. Hier ging het helemaal
verkeerd, want er praatte een beest tegen Eva en liet haar
slechte dingen doen. Welk dier was dat?
a. papegaai
b. worm
c. slang
d. salamander
3. Hoe heetten de kinderen van Adam en Eva, de eerste
mensen?
a. Jacob en Esau
b. Kaïn en Abel
c. Jozef en David
d. Douwe en Jannie
4. Hoe heette de moeder van Jezus?
a. Maria
b. Madonna
c. Magdalena
d. Mirjam
5. In welke plaats werd Jezus van Nazaret geboren en
waar?
a. in Nazaret, in een herberg
b. in Jeruzalem, in een tempel
c. in Bethlehem, in een kribbe
d. in Jordanië, bij een rivier
6. Jezus werd in de Bijbel ter dood veroordeeld door één
van zijn discipelen. Welke straf kreeg Jezus?
a. hij werd gekruisigd
b. hij werd onthoofd
c. hij werd dood gegooid met stenen
d. hij ging niet dood
7. Welke van deze koningen bestaat wel in de Bijbel?
a. koning David
b. koning Midas
c. koning Karel
d. koning Siloma
8. In welk gebied spelen de meeste Bijbelverhalen zich
af?
a. Amerika
b. Europa
c. Zuid?Afrika
d. Midden?Oosten
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9. David versloeg een reus, die heette…
a. Tassos
b. Samos
c. Milos
d. Goliat
10. Wat is Hemelvaart?
a. Noach ging naar de hemel in het ding dat hij heeft
gebouwd
b. Jezus ging met zijn moeder naar de hemel
c. Jezus ging op een wolk naar de hemel
d. De Heilige Geest werd geboren
11. Hoe heette de man met wie Ruth later trouwde?
a. Bias
b. Jelle
c. Boas
d. Gideon
12. Wie waren de eerste leerlingen van Jezus en hoeveel discipelen had Jezus?
a. Bassie en Adriaan, hij had 12 discipelen
b. Fillipus en Abraham, hij had 4 discipelen
c. Andreas en Jakobus, hij had geen discipelen
d. Petrus en Andreas, hij had 12 discipelen
13. De Israëlieten moesten vluchtten voor de boze koning in Egypte. Ze gingen door de woestijn. Hoeveel
jaar duurde dat?
a. 12 jaar
b. 7 jaar
c. 40 jaar
d. 25 jaar
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