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Quiz  
130  vragen met illustraties bij het Paasverhaal 

o o.a. voor op het digibord. 

o blauw: makkelijke vragen, zwarte letters: moeilijke vragen. 

o De antwoorden staan op blz. 9, de kinderen kunnen ook zelf de antwoorden zoeken in de 

tekstgedeeltes uit de Bijbel. 

 

o blz. 2 -  Algemene vragen over Pasen 

o blz. 2 -  Intocht in Jeruzalem 

o blz. 3 -  De Paasmaaltijd 

o blz. 4 -  In de tuin van Getsemane en gevangenneming 

o blz. 5 -  Verhoor en veroordeling van Jezus 

o blz. 6 -  Jezus aan het kruis  

o blz. 7 -  Jezus is opgestaan, Hij leeft! 

o blz. 8 -  Verschijning aan de discipelen en de Emmaüsgangers 

o blz. 9 -  130  vragen & antwoorden. 

         

Spelidee  
Quiz vragen, de eerste letters van de antwoorden maken een zin.  

 

o blz. 13 -  Vragen, de eerste letters van de antwoorden vormen een zin over Pasen. 

o blz. 16 -  Werkblad met rooster -  Schrijf de antwoorden in het rooster. Van boven naar 

beneden vormen de eerste letters een zin.  

o Te gebruiken als groepsactiviteit: vergroot evt. het werkblad, de kinderen schrijven om 

de beurt een antwoord in het rooster.   

o Bij de quiz schrijft ieder kind de antwoorden in het rooster van zijn werkblad. 

 

Werkbladen 
De eerste letters van de antwoorden maken de volgende zinnen: 

 

o blz. 17 - Jezus leeft voor jou en mij  

o blz. 18 - Jezus leeft, Hij is opgestaan 

o blz. 19 - Jezus is sterker dan de dood 

o blz. 20 - Jezus gaf Zijn leven voor ons 
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Algemene vragen over Pasen

1. Jezus draagt de straf voor onze …..  Jes.53:5, 1 Kor 15:3, Kol 1:14 

2. Ander woord voor fouten. 

3.     Jezus is in onze plaats gestorven, Hij wil onze fouten …… Jes.53:5, 1 Kor 15:3, Kol 1:14 

4. Wat belooft Jezus aan iedereen die in Hem gelooft? …… leven - Joh.3:16 

5. Wat is de betekenis van de naam Christus? 

6. Wat betekent de naam: Jezus? Mat1:21 

7. Welke naam betekent: God met ons? Mat.1:23 

8. Hebreeuwse naam voor Christus. 

9. Ander woord voor Redder.  

10. Ander woord voor Verlosser.  

11. Jezus overwint de dood, daarom heet Hij ook de ….. 

12. Weet je dat je waardevol bent? Jezus gaf voor jou Zijn ….. Gal.1:4 

13. Jezus gaf zijn leven voor jou en mij, er is geen grotere …..  als Hij.  

14. Jezus sterft in jouw plaats, en Hij geeft jou wat je niet hebt verdiend. Dat is …  Ef.1:7 

 

Intocht in Jeruzalem – Math. 21:1-11, Marc. 11:1-10, Luc. 19:28-40, Joh.12:12-19 

 

1. Op welk dier rijdt Jezus Jeruzalem binnen?  

2. Waar zwaaien de mensen mee als Jezus op een ezel Jeruzalem binnen rijdt?  

3. Wat leggen de mensen voor Jezus neer?  

4. Welk woord roepen de mensen als Jezus op een ezel Jeruzalem binnen rijdt?  

5. Wat roepen de mensen als Jezus op een ezel Jeruzalem binnen rijdt?  

          Gezegend is Hij die komt in de naam van de …… 

6. Van wie wordt Jezus de koning genoemd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=1+Kor+15
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Kol+1
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=1+Kor+15
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Kol+1
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De paasmaaltijd en de voetwassing - Marc.14:12-25, Luc.22:7-38, Joh.13:1-20 

 

1. Hoe wordt de laatste maaltijd genoemd van Jezus en zijn vrienden?  Laatste …..  

2. Twee vrienden volgen een man die hen de weg wijst naar de eetzaal Wat draagt hij? 

3. Welke twee discipelen maken de maaltijd klaar?   

4. Wat wast Jezus bij zijn vrienden?  

5. Wie wil niet dat Jezus zijn voeten wast?  

6. Bij het avondmaal breekt Jezus het …..  

7. Welk dier wordt er geslacht en gegeten op het paasfeest?  

8. Ander woord voor Pasen.  

9. Pascha of Pesach is een ander woord voor.….. 

10. Waar denkt het Joodse volk aan als ze het Paasfeest - Pascha vieren?  

11. Als Jezus het brood breekt zegt Hij: Dit is het teken van Mijn ……… dat voor jullie ge-

broken wordt.  

12. Bij het avondmaal zegt Jezus: De  … is het teken van Mijn bloed 

13. Jezus zegt: De wijn is het teken van Mijn …….  

14. Bij het avondmaal zegt Jezus: Het  …… is het teken van mijn lichaam 

15. Waar denk je aan als je het avondmaal viert?  
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De tuin van Getsemane  
Mat. 26:36-46, Marc.14:32-42, Luc.22:39-46, 

Gevangenneming  
Mat.26:47-59, Marc.14:43-52, Luc.22:47-53, Joh.18:3-11 

 

1 Wie verraadt Jezus met een kus?  

2 Hoe verraadt Judas zijn Meester?  

3 Eerste naam van Petrus. 

4 Hoe wordt Jezus ook wel genoemd door  

Zijn discipelen? Ander woord voor leraar. 

5 Wat doet Jezus in de hof van Getsemane?  

6 Tot wie bidt Jezus in de donkere tuin? Zijn  

hemelse  …….  

7 Wie nemen Jezus gevangen?  

8 Wat doen de drie discipelen die met Jezus mee mogen gaan om te bidden en te waken?  

9 Waarmee slaat Petrus het rechteroor van de soldaat Malchus af? 

10 Petrus slaat het oor van de soldaat af. Wat doet Jezus? Hij ………. het oor. 

11 Bij wie slaat Petrus het rechteroor af?   

12 Wat is de naam van de tuin waar Jezus bidt?  

13 Welke bomen staan er in de hof van Getsemane?  

14 Jezus vraagt aan zijn Vader: Als U het wilt, neem dan deze ……… van Mij weg.  

15 Er verschijnt een engel, wat geeft hij Jezus?  

16 Wat geeft licht in het donker en hebben de soldaten bij zich als ze Jezus gevangen nemen? 

17 Wat zit er in de zak die Judas krijgt als hij Jezus verraadt? Dertig zilveren …….. 

18 2e naam van Judas ………. 

19 Joodse woord voor meester. 

 
www.bijbelidee.nl 
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Verhoor en veroordeling van Jezus 
 

Mat.26:69-27:32, Marc.14:53-15:21, Luc.22:54-23:33, 

Joh.18:27-19:16 

 

 

1 Welke discipel zegt drie keer dat hij Jezus 

niet kent?  

2 Petrus zegt drie keer: Ik ken Jezus niet! 

Dan hoor je het geluid van een ……… 

3 Petrus ontkent dat hij Jezus kent, hoe 

noem je dat? 

4 Wat zetten de soldaten Jezus op Zijn 

hoofd?  

5 Waar brengen ze Jezus naar toe als hij gevangen is genomen? Het huis van de ….. 

6 Hoe heet de hogepriester? 

7 Wat vertellen de valse getuigen over Jezus?  

8 Hoe heet de koning van Galilea? 

9 Wat doet Jezus als Herodes Hem beschuldigt? Hij geeft geen …… 

10 Hoe heet de Romeinse stadhouder, die zijn handen wast in onschuld? 

11 Pilatus vraagt: Wie moet ik vrij laten, Jezus of Barabbas? De mensen roepen: Laat  

Barabbas … 

12 Wie wordt er vrij gelaten in de plaats van Jezus?  

13 Wat doen de soldaten om bij Jezus?  

14 De soldaten doen Jezus een scharlaken mantel om, welke kleur is dat?  

15 De soldaten plagen Jezus en maken Hem belachelijk, hoe noem je dat?  

16 De soldaten slaan Jezus met een zweep, hoe noem je dat?  

17 Jezus wordt door de soldaten gegeseld op zijn….  

18 Ander woord voor wonden 

19 In Jesaja 53:5 staat: Door de wonden/striemen die Jezus kreeg, ontvangen wij nu ………. 

20 Jezus draagt de straf voor onze zonden. 

Waarmee wast Hij ons schoon en reinigt 

Hij ons? Met Zijn ….. Ef.1:7, 1Joh.1:7 

21 Hoe heet de straf die Jezus krijgt. 

22 Wie moet het kruis voor Jezus dragen?  

 

            
www.bijbelidee.nl 
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Jezus aan het kruis 
Mat. 27:33-66, Marc.15:22-41, 

Luc.  23:33-49, Joh.19:16-42 

 

 

1. Jezus moet sterven aan een …….   

2. Hoeveel kruisen staan er op Golgotha? 

3. Waarmee hangen de soldaten Jezus aan het kruis? Of: Ander woord voor nagels.  

4. Wie hangen er aan de andere twee kruisen?  

5. Hoe heet de heuvel waar Jezus werd gekruisigd?  

6. Hoe wordt de heuvel Golgotha ook wel genoemd?  

7. Wat staat er op het bordje boven het kruis: Dit is de ….. van de Joden 

8. Welke discipel staat met de moeder van Jezus bij het kruis?  

9. Wie staat er naast Johannes bij het kruis? Jezus’  …..  

10. Wat belooft Jezus aan de ene moordenaar aan het kruis? Heden zul je met Mij in het … 

zijn.  

11. Wat zegt Jezus als Hij aan het kruis hangt? Vader ….. het hun, want ze weten niet wat 

ze doen.  

12. Welk woord ontbreekt? Jezus roept aan het kruis: Eli Eli ….. sabachtani.  

13. Wat betekenen de woorden Eli Eli lama sabachtani? 

14. Wat doen de soldaten bij het kruis om de kleren van Jezus te verdelen? Ze …… 

15. Waarmee krijgt Jezus drinken als Hij dorst heeft aan het kruis?  

16. Wat zegt Jezus vlak voordat Hij sterft? Het is ……..  

17. Wat zijn de laatste woorden van Jezus? Vader, in Uw handen beveel ik Mijn ….. 

18.     Als Jezus sterft, zegt de hoofdman: Werkelijk, deze Mens was Gods …. 

19.     Wat gebeurt er boven Jeruzalem als Jezus aan het kruis hangt? Het wordt…..  

20. Wat scheurt er in de tempel doormidden op het moment dat Jezus sterft?  

21. Van wie is het graf waarin Jezus wordt begraven?  

22. Wie houden de wacht bij het graf?  

 
                          www.bijbelidee.nl 
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Jezus is opgestaan, Hij leeft! Mat.28:1:10, Marc.16:1-11, Luc.24:1-12, Joh.20:1-18 

 

1 Na hoeveel dagen staat Jezus op uit het graf?  

2 Het graf van Jezus ligt in een mooie……  

3 Wat rolt de engel weg voor het graf?   

4 Wie zitten er in het graf als Jezus is opgestaan?  

5 Wat ligt er in het lege graf?  

6 Wat zeggen de engelen tegen de vrouwen? Jezus is hier niet, Hij is …..  

7 Wie ziet Jezus als eerste, nadat Hij is opgestaan uit de dood?   

8 Jezus staat na drie dagen op uit de…….  

9 De Sabbat is de Joodse …….. dag.  

10 Het lichaam van Jezus wordt in een … graf begraven.   

11 Wat gebeurt er met de aarde als Jezus opstaat uit de dood? Er komt een  …..  

12 Wat hebben de vrouwen bij zich als ze naar het graf van Jezus gaan?  

13 Wat is de 2e naam van Maria  

14 Maria zegt: Rabboeni, dat betekent: Mijn …..   

15 Ander woord voor discipel. 

16 Ander woord voor kruiden. 

17 Aan hoeveel discipelen vertellen de vrouwen dat Jezus is opgestaan uit de dood?  

 

        www.bijbelidee.nl 
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Verschijning aan  

de discipelen 
 

Marc.16:12-18, Luc.24:13-49, 

Joh.20:19-31 

 

 

1. Wat zegt Jezus als 

Hij verschijnt in het 

huis van Zijn vrien-

den?  Ontvang Mijn 

…… 

2. Welke vriend is er niet bij als Jezus  voor de eerste keer verschijnt bij Zijn discipelen, 

wie kan niet geloven dat Jezus is opgestaan?  

3. Wat toont Jezus aan Zijn leerlingen?  

4. Waar zien de vrienden de littekens van Jezus?  

5. Wat zegt Jezus tegen Tomas als Hij opnieuw aan zijn vrienden verschijnt? Wees niet 

ongelovig maar …..  

6. Jezus zegt tegen Tomas: Omdat je Mij gezien hebt geloof je. Gelukkig zijn de mensen 

die Mij niet zien en toch …..  

7. Wat belooft Jezus aan Zijn vrienden, om hen te helpen? Heilige ….  

8. Andere naam voor de Heilige Geest.  

9. Jezus verschijnt aan twee vrienden,  ze zijn onderweg naar het plaatsje …..  

10. Jezus legt uit aan de Emmaüsgangers waarom Hij moest …… 

11. Hoeveel dagen na Pasen gaat Jezus naar de hemel?  

12. In welke stad wachten de discipelen op de Heilige Geest? 

13. Op welk feest komt de Heilige Geest wonen in de discipelen?  

14. Hoeveel dagen zitten er tussen hemelvaart en Pinksteren?  

15. Welke taak krijgen 

de discipelen als Je-

zus naar de hemel 

gaat? Om over Jezus 

te …… 

16. Wat doen de disci-

pelen als ze de 

kracht van de Heili-

ge Geest ontvan-

gen?  

 

            www.bijbelidee.nl 
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Vragen & antwoorden  

 
Algemene vragen over Pasen   - Jes.53:5, 1 Kor 15:3, Kol 1:14, , Joh.3:16, Mat.1:23, Gal.1:4 

 

1 Jezus draagt de straf voor onze …..  fouten  

2  Ander woord voor fouten: zonden 

3 Jezus is in onze plaats gestorven, Hij wil onze fouten …… vergeven 

4 Wat belooft Jezus aan iedereen die in Hem gelooft? …….. (eeuwig) leven  

5 Wat is de betekenis van de naam Christus: Gezalfde  

6 Wat betekent de naam: Jezus? God redt 

7 Welke naam betekent: God met ons? Immanuël 

8 Hebreeuwse naam voor Christus: Messias 

9 Ander woord voor Redder: Verlosser  

10 Ander woord voor Verlosser: Redder  

11 Jezus overwint de dood, daarom heet Hij ook de…….. overwinnaar 

12 Weet je dat je waardevol bent? Jezus gaf voor jou Zijn ….. leven 

13 Jezus gaf zijn leven voor jou en mij, er is geen grotere …..  als Hij. vriend 

14 Jezus sterft in jouw plaats, en Hij geeft jou wat je niet hebt verdiend. genade 

 

Intocht in Jeruzalem   - Math. 21:1-11, Marc. 11:1-10, Luc. 19:28-40, Joh.12:12-19 

 

1 Op welk dier rijdt Jezus Jeruzalem binnen? ezel 

2 Waar zwaaien de mensen mee als Jezus op een ezel Jeruzalem binnen rijdt? palmtakken. 

3 Wat leggen de mensen voor Jezus neer? kleren 

4 Welk woord roepen de mensen als Jezus op een ezel Jeruzalem binnen rijdt? Hosanna 

5 Wat roepen de mensen als Jezus op een ezel Jeruzalem binnen rijdt?  

Gezegend is Hij die komt in de naam van de ….. Heer 

6 Van wie wordt Jezus de koning genoemd? Israël 

 

De paasmaaltijd en de voetwassing   - Marc.14:12-25, Luc.22:7-38, Joh.13:1-20 

 
1 Hoe wordt de laatste maaltijd genoemd van Jezus en zijn vrienden?  Laatste ….. avondmaal 

2 Welke 2 discipelen maken de maaltijd klaar? Petrus en Johannes 

3 Twee vrienden volgen een man die hen de weg wijst naar de eetzaal Wat draagt hij? 

Een kruik met water 

4 Wat wast Jezus bij zijn vrienden? voeten 

5 Wie wil niet dat Jezus zijn voeten wast? Petrus 

6 Bij het avondmaal breekt Jezus het ….. brood 

7 Welk dier wordt er geslacht op het paasfeest? lam  

7 Ander woord voor Pasen: Pascha, Pesach  

8 Pascha is een ander woord voor: Pasen 

9 Als Jezus het brood breekt zegt Hij: Dit is het teken van Mijn ……… dat voor jullie gebroken wordt.  

lichaam.  

10 Bij het avondmaal zegt Jezus: De  ……. is het teken van Mijn bloed. wijn 

11 Jezus zegt: de wijn is het teken van Mijn ……. bloed 

12 Bij het avondmaal zegt Jezus: Het  …… is het teken van mijn lichaam. brood 

13 Waar denk je aan als je het avondmaal viert? Aan het lijden en sterven van Jezus, wat Hij voor jou 

heeft gedaan 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=1+Kor+15
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Kol+1
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De tuin van Getsemane  -  Mat. 26:36-46, Marc.14:32-42, Luc.22:39-46, 

Gevangenneming             -  Mat.26:47-59, Marc.14:43-52, Luc.22:47-53, Joh.18:3-11 

 

1 Wie verraadt Jezus met een kus? Judas 

2 Hoe verraadt Judas zijn Meester? kus 

3 Eerste naam van Petrus: Simon 

4 Hoe wordt Jezus ook wel genoemd door Zijn     discipelen? Meester 

5 Wat doet Jezus in de hof van Gethsemane? bidden 

6 Tot wie bidt Jezus in de donkere tuin? Zijn hemelse  ……. Vader  

7 Wie nemen Jezus gevangen? soldaten 

8 Wat doen de drie discipelen die met Jezus mee mogen gaan om te bidden en te waken? slapen 

9 Wat slaat Petrus met zijn zwaard van een soldaat af.  oor 

10 Waarmee slaat Petrus het rechteroor van de soldaat Malchus af? zwaard 

11 Petrus slaat het oor van de soldaat eraf. Wat doet Jezus? Hij geneest het oor 

12 Bij wie slaat Petrus het rechteroor af?  Malchus  

13 Wat is de naam van de tuin waar Jezus bidt? Getsemane 

14 Welke bomen staan er in de hof van Getsemane? olijfbomen 

15 Jezus vraagt aan zijn Vader: Als U het wilt, neem dan deze ……… van Mij weg. (drink)beker 

16 Er verschijnt een engel, wat geeft hij Jezus? kracht 

17 Wat geeft licht in het donker en hebben de soldaten bij zich als ze Jezus gevangen nemen? fakkels  

18 Wat zit er in de zak die Judas krijgt als hij Jezus verraadt? Dertig zilveren …… munten 

19 2
e
 naam van Judas; Iskariot 

20 Joodse woord voor meester: Rabbi 

 

Verhoor van Jezus  -  Mat.26:69-27:32, Marc.14:53-15:21, Luc.22:54-23:33, Joh.18:27-19:16 

 
1 Welke discipel zegt drie keer dat hij Jezus niet kent? Petrus 

2 Petrus zegt drie keer: Ik ken Jezus niet! Dan hoor je het geluid van een …. haan 

3 Petrus ontkent dat hij Jezus kent, hoe noem je dat? verloochening 

4 Wat zetten de soldaten Jezus op Zijn hoofd? doornenkroon 

5 Waar brengen ze Jezus naar toe als hij gevangen is genomen? Het huis van de …… hogepriester 

6 Hoe heet de hogepriester? Kajafas 

7 Wat vertellen de valse getuigen  over Jezus? leugens 

8 Hoe heet de koning van Galilea? Herodes 

9 Wat doet Jezus als Herodes Hem beschuldigt? Hij geeft geen …… antwoord 

10 Hoe heet de Romeinse stadhouder, die zijn handen wast in onschuld? Pilatus 

11 Pilatus vraagt: Wie moet ik vrij laten, Jezus of Barabbas? De mensen roepen: Laat Barabbas … los 

12 Wie wordt er vrij gelaten in de plaats van Jezus? Barabbas 

13 Wat doen de soldaten om bij Jezus? mantel 

14 De soldaten doen Jezus een scharlaken mantel om, welke kleur is dat? rood 

15 De soldaten plagen Jezus en maken Hem belachelijk, hoe noem je dat? spotten 

16 De soldaten slaan Jezus met een zweep, hoe noem je dat? geselen 

17 Jezus wordt door de soldaten gegeseld op zijn…. rug 

18 Ander woord voor wonden. striemen 

19 In Jesaja 53:5 staat: Dankzij de wonden/striemen die Jezus kreeg, is er voor ons ………. genezing 

20 Jezus draagt de straf voor onze zonden. Waarmee wast Hij ons schoon en reinigt Hij ons? Met Zijn ….. 

bloed - Ef.1:7, 1Joh.:7 

21 Hoe heet de straf die Jezus krijgt: kruisiging  

22 Wie moet het kruis voor Jezus dragen? Simon van Cyrene 
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Jezus aan het kruis  -  Mat. 27:33-66, Marc.15:22-41, Luc.  23:33-49, Joh.19:16-42 

 
1 Jezus moet sterven aan een ….. kruis 

2 Hoeveel kruisen staan er op Golgotha? drie 

3 Waarmee hangen de soldaten Jezus aan het kruis? Of: Ander woord voor nagels: spijkers  

4 Wie hangen er aan de andere twee kruisen? misdadigers, moordenaars 

5 Hoe heet de heuvel waar Jezus werd gekruisigd? Golgotha 

6 Hoe wordt de heuvel Golgotha ook wel genoemd? schedelplaats 

7 Wat staat er op het bordje boven het kruis: Dit is de ….. (koning) van de Joden 

8 Welke discipel staat met de moeder van Jezus bij het kruis? Johannes 

9 Wie staat er naast Johannes bij het kruis? Jezus’ ….. moeder 

10 Wat belooft Jezus aan de ene moordenaar aan het kruis? Heden zul je met Mij in het …… zijn. paradijs 

11 Wat zegt Jezus als Hij aan het kruis hangt? Vader ….. het hun (vergeef) want ze weten niet wat ze doen. 

12 Welk woord ontbreekt? Jezus roept aan het kruis: Eli Eli ….. sabachtani. lama 

13 Wat betekenen de woorden Eli Eli lama Sabachtani? Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 

14 Wat doen de soldaten bij het kruis om de kleren van Jezus te verdelen? Ze … dobbelen 

15 Waarmee krijgt Jezus drinken als Hij dorst heeft aan het kruis? stok met een spons 

16 Wat zegt Jezus vlak voordat Hij sterft? Het is …….. volbracht 

17 Wat zijn de laatste woorden van Jezus? Vader, in Uw handen beveel ik Mijn Geest 

18 Als Jezus sterft, zegt de hoofdman: Werkelijk, deze Mens was Gods …. Zoon 

19 Wat gebeurt er boven Jeruzulam als Jezus aan het kruis hangt? Het wordt….. donker 

20 Wat scheurt er in de tempel doormidden op het moment dat Jezus sterft? gordijn 

21 Van wie is het graf waarin Jezus wordt begraven? Jozef van Arimathea 

22 Wie houden de wacht bij het graf? soldaten 

 

Jezus is opgestaan, Hij leeft!    
Mat. 27:33-66, Marc.15:22-41,Luc.  23:33-49, Joh.19:16-42 

 

1 Na hoeveel dagen staat Jezus op uit het graf? drie 

2 Het graf van Jezus ligt in een mooie  .… tuin  

3 Wat rolt de engel weg voor het graf? steen 

4 Wie zitten er in het graf als Jezus is opgestaan? engelen 

5 Wat ligt er in het lege graf? doeken  

6 Wat zeggen de engelen tegen de vrouwen? Jezus is hier niet, Hij is ….. opgestaan/ opgewekt 

7 Wie ziet Jezus als eerste Jezus, nadat Hij is opgestaan uit de dood? Maria  

8 Jezus staat na drie dagen op uit de …. dood 

9 De Sabbat is de Joodse …….. dag. rust 

10 Het lichaam van Jezus wordt in een … graf begraven. rots 

11 Wat gebeurt er met de aarde als Jezus opstaat uit de dood?  

Er komt een ……….. aardbeving 

12 Wat hebben de vrouwen bij zich als ze naar het graf van Jezus gaan? kruiden 

13 Wat is de 2
e
 naam van Maria? Magdalena 

14 Maria zegt: Rabboeni, dat betekent: Mijn ….. Meester   

15 Ander woord voor discipel. leerling 

16 Ander woord voor kruiden: specerijen ( of deze vraag omdraaien) 

17 Aan hoeveel discipelen vertellen de vrouwen dat Jezus is opgestaan uit de dood? elf 
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Verschijning aan de discipelen & de Emmaüsgangers- Marc.16:12-18, Luc.24:13-49, Joh.20:19-31 

 
1 Wat zegt Jezus als Hij in het huis van Zijn vrienden verschijnt?  Ontvang Mijn  .… vrede  

2 Welke vriend is er niet bij en kan niet geloven dat Jezus is opgestaan? Tomas 

3 Wat toont Jezus aan Zijn leerlingen? littekens 

4 Waar zien de vrienden de littekens van Jezus? zij  en handen 

5 Wat zegt Jezus tegen Tomas als hij opnieuw aan zijn vrienden verschijnt?  Wees niet ongelovig maar ….. 

gelovig 

6 Jezus zegt tegen Tomas: Omdat je Mij gezien hebt geloof je. Gelukkig zijn de mensen die Mij niet zien en 

toch ….. geloven 

7 Wat belooft Jezus aan Zijn vrienden, om hen te helpen? Heilige …. Geest  

8 Andere naam voor de Heilige Geest. Trooster, Helper 

9 Jezus verschijnt aan twee vrienden, ze zijn onderweg naar het plaatsje ….. Emmaüs  

10 Jezus legt uit aan de Emmaüs gangers waarom Hij moest ….. lijden 

11 Hoeveel dagen na Pasen gaat Jezus naar de hemel? veertig 

12 In welke stad wachten de discipelen op de Heilige Geest? Jeruzalem 

13 Op welk feest komt de Heilige Geest in de discipelen? Pinksterfeest 

14 Hoeveel dagen zitten er tussen hemelvaart en Pinksteren wordt? tien 

15 Welke taak krijgen de discipelen als Jezus naar de hemel gaat? Om over Jezus te …. vertellen 

16 Wat doen de discipelen als ze de kracht van de Heilige Geest ontvangen? Ze vertellen over Jezus en 

genezen zieken in de naam van Jezus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           www.bijbelidee.nl 

http://www.bijbelidee.nl/


13 
 

Quizvragen met spelidee & werkbladen 
 

o De eerste letters van de goede antwoorden maken een nieuwe zin. (rode letters) Schrijf de antwoorden in 

het rooster van het werkblad, en je leest van boven naar beneden een mooie zin over Pasen. 

o Speel je de quiz in 2 groepen? Kies 2 verschillende zinnen, en stel per groep de bijbehorende vragen. Schrijf 

de antwoorden op 2 roosters, voor elke groep een rooster. Welke groep weet de meeste antwoorden en 

heeft als eerste zijn zin gevonden?  

 

1  Jezus leeft voor jou en mij  

 

Judas  Welke vriend verraadt Jezus met een kus? 

Ezel  Op welk dier rijdt Jezus Jeruzalem binnen? 

Zonden   Jezus sterft voor onze fouten. Welk woord wordt in de Bijbel genoemd voor fouten? 

U  Vroeger sprak je iemand aan met ‘gij.’ Wat zeggen we nu voor woord? 

Spijkers  Waarmee hangen de soldaten Jezus aan het kruis? 

 

Lam Welk dier wordt er geslacht en gegeten op het paasfeest?  

Eeuwig  Wat belooft Jezus aan iedereen die in Hem gelooft? …….. leven. 

Engelen   Wie zitten er in het graf als Jezus is opgestaan?  

Fakkels  Wat geeft licht in het donker en hebben de soldaten bij zich als ze Jezus gevangen nemen? 

Thomas  Wie kan niet geloven dat Jezus is opgestaan en wil eerst Zijn littekens zien en voelen? 

 

Vrede   Wat zegt Jezus als Hij na zijn opstanding verschijnt in het huis van Zijn vrienden?  Ik geef je 

……  

Opgewekt Ander woord voor opgestaan. 

Oor  Wat slaat Petrus van de soldaat Malchus af? 

Redder  Ander woord voor Verlosser. 

 

Jerzualem Jezus sterft aan een kruis op een heuvel bij de stad ……… 

Olijfbomen Welke bomen staan er in de hof van Getsemane? 

U  Jezus wordt gegeseld op zijn … Schrijf de middelste letter op van dit woord. 

 

Elf  Aan hoeveel discipelen vertellen de vrouwen dat Jezus is opgestaan uit de dood?  

Nazareth Jezus wordt ook wel genoemd naar de plaats waar Hij is opgegroeid. Jezus van ………  

 

Maria  Wie ziet als eerste in de graftuin dat Jezus is opgestaan? (Of: Wat is haar 2
e
 naam – Magdalena) 

Iskariot  Wat is de 2
e
 naam van Judas? 

Johannes  Welke discipel staat met de moeder van Jezus bij het kruis? 
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2 Jezus leeft, Hij is opgestaan  

 

Jeruzalem            In welke stad zwaaien de mensen met palmtakken en roepen ze: Hosanna? 

Ezel   Op welk dier rijdt Jezus Jeruzalem binnen? 

Zwaard  Waarmee slaat Petrus het rechteroor van de soldaat Malchus? 

U   Ander woord voor ‘gij’. 

Steen   Wat rolt de engel weg van het graf? 

 

Levende  Wat zegt de engel in het graf? Waarom zoek je de ……… bij de doden?  

Eli   Wat zegt Jezus aan het kruis? … lama sabachtani 

Emmaüs   Jezus verschijnt na Zijn opstanding aan twee vrienden, ze zijn onderweg naar ..….. 

Fakkels   Wat geeft licht in het donker en hebben de soldaten bij zich als ze Jezus gevangen nemen? 

Tuinman  Het graf is leeg, Maria is verdrietig, wie denkt ze dat ze ziet in de tuin? 

 

Hosanna - Heer Wat roepen de mensen bij de intocht? …… Gezegend is Hij die komt in de naam van de ….. 

IJ   Wat drinken Jezus en zijn vrienden bij het laatste avondmaal? 2
e
 letter van  . . . 

 

Iskariot   Wat is de tweede naam van Judas? 

Soldaten   Wie nemen Jezus gevangen? 

 

Overwinnaar  Jezus is sterker dan de dood, Hij heeft de dood overwonnen, daarom is Hij ……. 

Pasen   Hoe heet het feest dat we vieren omdat Jezus is opgestaan? 

Golgotha   Hoe heet de heuvel waarop het kruis van Jezus staat? 

Emmaüs   Jezus verschijnt na zijn opstanding aan twee vrienden, naar welke plaats lopen ze? 

Simon   Eerste naam van Petrus. 

Tomas    Welke vriend is er niet bij als Jezus verschijnt, hij kan niet geloven dat Jezus is opgestaan? 

Arrestatie  Ander woord voor gevangenneming. 

Avondmaal  Hoe heet de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden, het laatste……. 

Nazareth  In welke plaats groeit Jezus op? Jezus wordt ook wel genoemd: Jezus 

van ………. 

 

3 Jezus is sterker dan de dood 

 

Judas  Wie verraadt Jezus met een kus? 

Eeuwig   Wat belooft Jezus aan iedereen die in Hem gelooft? ……..  leven  

Zonden   Jezus draagt in onze plaats de straf, Hij is gestorven voor onze ….. 

U   Ander woord voor ‘gij’ 

Sanhedrin   Hoe heet de Joodse raad van de farizeeërs en Schriftgeleerden? 

 

Israël   De mensen roepen bij de intocht dat Jezus de koning is van …… 

Speer  Wat steekt de soldaat in de zij van Jezus, wanneer Hij is gestorven  

aan het kruis? 

 

Steen  Wat rolt de engel weg voor het graf?  
Tafel  Petrus en Johannes maken de maaltijd klaar voor het Pesachfeest. Ze dekken de …… 

Elf   Aan hoeveel discipelen vertellen de vrouwen dat Jezus is opgestaan uit de dood?  

Redder   Ander woord voor Verlosser. 

Koning   Op het bord boven het kruis staat: Dit is Jezus, de ………. van de Joden. 

Echt  Ook Tomas mag zien dat Jezus leeft, het is werkelijk waar! Ander woord voor werkelijk. 

Redt   Wat betekent de naam Jezus? God …… 
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Duisternis  Wat gebeurt er buiten als Jezus aan het kruis hangt? Er komt ……. 

Aardbeving  Wat gebeurt er met de aarde als Jezus opstaat uit de dood? Er komt een  …….  

Nieuwe   Jezus leeft, en door Zijn opstanding geeft Hij aan ieder die in Hem gelooft een …… start 

 

Dood   Jezus is opgestaan uit de …… 

Engelen   Wie zitten er in het graf?  

 

Dobbelen   Wat doen de soldaten bij het kruis om de kleren van Jezus te verdelen?  

Olijfbomen   Welke bomen staan er in de hof van Getsemane?  

Overwinnaar  Jezus overwint de dood, daarom heet Hij ook de……..  

Drie   Hoeveel kruisen staan er op Golgotha?  

 

4 Jezus gaf zijn leven voor ons 

 

Joden     Op het bord boven het kruis staat: Dit is Jezus, de koning van de ….. 

Egypte  Waar denkt het Joodse volk aan als ze Pesach – het Paasfeest - vieren? Uittocht uit ….. 

Zoon  Als Jezus sterft, zegt de hoofdman: Werkelijk, deze Mens was Gods …. 

U      Jezus wordt gegeseld op zijn . . .  Wat is de middelste letter? 

Striemen    Ander woord voor wonden 

 

Genade   Jezus sterft in jouw plaats, en Hij geeft jou wat je niet hebt verdiend. Dat is …… 

Arimathea Van wie is de tuin waarin Jezus wordt begraven? Jozef van ………… 

Fakkels   Wat geeft licht in het donker en hebben de soldaten bij zich als ze Jezus gevangen nemen?  

 

Zij  Waar zien de vrienden de littekens van Jezus? In Zijn handen en Zijn … 

IJzersterk       De liefde van Jezus is heel sterk, onverwoestbaar, dat noem je ……….  

Nieuw  Door de dood en opstanding maakt Jezus een ……. begin. 

 

Lam   Welk dier wordt er geslacht en gegeten op het paasfeest?  

Elf  Aan hoeveel discipelen vertellen de vrouwen dat Jezus is opgestaan uit de dood?  

Vrouwen Wie lopen er op de Paasmorgen naar het graf? Enkele….. 

Engelen  Wie zitten er in het graf?  

Nacht      Als Jezus sterft wordt het op het middaguur zo donker als de …… 

 

Vrede Wat zegt Jezus als Hij na zijn opstanding in het huis van Zijn vrienden verschijnt? Ik geef je  .…  

Opgewekt      Ander woord voor opgestaan.  

Opstanding Hoe noem je het dat Jezus is opgewekt uit de dood? 

Redder  Ander woord voor Verlosser. 

 

Oor  Wat slaat Petrus van de soldaat Malchus af? 

Nazareth In welke plaats groeide Jezus op?  Hoe wordt Jezus ook wel genoemd? Jezus van ………. 

Specerijen Ander woord voor kruiden. 
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  Schrijf de antwoorden in de vakjes. Klaar? Welke zin lees je in de blauwe balk van boven naar beneden? 
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Schrijf de antwoorden in het rooster. Klaar? In de blauwe balk lees je van boven naar beneden 

een mooie zin over Pasen. 

 

1 Welke vriend verraadt Jezus met een kus? 

2 Op welk dier rijdt Jezus Jeruzalem binnen? 

3 Jezus sterft voor onze fouten. Welk woord wordt in de Bijbel gebruikt voor fouten? 

4 Vroeger sprak je iemand aan met ‘gij.’ Wat zeggen we nu voor woord? 

5 Waarmee hangen de soldaten Jezus aan het kruis? 

6 Welk dier wordt er geslacht en gegeten op het paasfeest?  

7 Wat belooft Jezus aan iedereen die in Hem gelooft? …….. leven. 

8 Wie zitten er in het graf als Jezus is opgestaan?  

9 Wat geeft licht in het donker en hebben de soldaten bij zich als ze Jezus gevangen nemen?  

10 Wie kan niet geloven dat Jezus is opgestaan, en wie wil eerst Zijn littekens zien en voelen? 

11 Wat zegt Jezus als Hij plotseling in het huis van Zijn vrienden verschijnt? Ontvang Mijn  .…  

12 Ander woord voor opgestaan. 

13 Wat slaat Petrus van de soldaat Malchus af? 

14 Ander woord voor Verlosser. 

15 Jezus sterft aan een kruis op een heuvel bij de stad …… 

16 Welke bomen staan er in de hof van Getsemane? 

17 Jezus wordt gegeseld op zijn … Schrijf de middelste letter  van 

dit woord op. 

18 Aan hoeveel discipelen vertellen de vrouwen dat Jezus is  

opgestaan uit de dood?  

19 In welke plaats  groeit Jezus op?  

20 Wie ziet als eerste in de graftuin dat Jezus is opgestaan? 

21 Wat is de 2
e
 naam van Judas? 

22 Welke discipel staat met de moeder van Jezus bij het kruis?  
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Schrijf de antwoorden in het rooster. Klaar? Je leest in de groene balk van boven naar beneden een 

mooie zin over Pasen. 

 

1 In welke stad roepen de mensen voor Jezus: Hosanna? 

2 Op welk dier rijdt Jezus Jeruzalem binnen? 

3 Waarmee slaat Petrus het rechteroor van de soldaat Malchus? 

4 Ander woord voor ‘gij’. 

5 Wat rolt de engel weg van het graf? 

6 Wat zegt de engel in het graf? Waarom zoek je de ……… bij de doden?  

7 Wat zegt Jezus aan het kruis? . . .  lama sabachtani 

8 Jezus verschijnt na Zijn opstanding aan twee vrienden, ze zijn onderweg naar….. 

9 Wat geeft licht in het donker en hebben de soldaten bij zich als ze Jezus gevangen nemen?  

10 Het graf is leeg, Maria is verdrietig, wie denkt ze dat ze ziet in de tuin? 

11 Wat roepen de mensen bij de intocht? Gezegend is Hij die komt in de naam van de ….  

12 Wat drinken Jezus en zijn vrienden bij het laatste avondmaal? 2
e
 letter van . . . 

13 Wat is de tweede naam van Judas? 

14 Wie nemen Jezus gevangen? 

15 Jezus is sterker dan de dood, Hij heeft de dood overwonnen, daarom is Hij ……. 

16 Waarmee zwaaien de mensen als Jezus op een ezel Jeruzalem binnen rijdt? 

17 Hoe heet de heuvel waarop het kruis van Jezus staat? 

18 Jezus verschijnt na zijn opstanding aan twee vrienden, naar welke plaats lopen ze? 

19 Eerste naam van Petrus. 

20 Welke discipel kan niet geloven dat Jezus is opgestaan? 

21 Ander woord voor gevangenneming. 

22 Hoe heet de laatste maaltijd van Jezus met Zijn vrienden,    

het laatste …….  

23 In welke plaats groeit Jezus op? Hoe wordt Jezus ook wel 

genoemd? Jezus van …... 

24  

         www.bijbelidee.nl 

         De letters van de antwoorden zijn omgedraaid: 



19 
 

Schrijf de antwoorden in het rooster. 

Klaar? In de groene balk lees je van boven  

naar beneden een mooie zin over Pasen.  

 

 

1 Wie verraadt Jezus met een kus? 

2 Wat belooft Jezus aan iedereen die in Hem gelooft? …….. leven. 

3 Jezus draagt in onze plaats de straf, Hij is gestorven voor onze ….. 

4 Ander woord voor ‘gij.’ 

5 Hoe heet de Joodse raad van de farizeeërs en schriftgeleerden? 

6 De mensen roepen bij de intocht dat Jezus de koning is van …… 

7 Wat steekt de soldaat in de zij van Jezus, wanneer Hij is gestorven aan het kruis? 

8 Wat rolt de engel weg voor het graf?   
9 Petrus en Johannes maken de maaltijd klaar voor het Pesachfeest. Ze dekken de …… 

10 Aan hoeveel discipelen vertellen de vrouwen dat Jezus is opgestaan uit de dood?  

11 Ander woord voor Verlosser. 

12 Op het bord boven het kruis staat: Dit is Jezus, de ………. van de Joden. 

13 Ook Tomas mag zien dat Jezus leeft, het is werkelijk waar! Ander woord voor werkelijk. 

14 Wat betekent de naam Jezus? God …… 

15 Wat gebeurt er buiten als Jezus aan het kruis hangt? Er komt …… 

16 Wat gebeurt er met de aarde als Jezus opstaat uit de dood? Er komt een  ..…..  

17 Jezus leeft en door Zijn opstanding geeft Hij aan ieder die gelooft een …… start 

18 Jezus is opgestaan uit de …… 

19 Wie zitten er in het graf?  

20 Wat doen de soldaten bij het kruis om de kleren van Jezus te verdelen?  

21 Welke bomen staan er in de hof van Getsemane?  

22 Jezus overwint de dood, daarom heet Hij ook de ……..  

23 Hoeveel kruisen staan er op Golgotha?  
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Schrijf de antwoorden in het rooster. Klaar? 

In de gele balk lees je van boven naar beneden een zin over Pasen.   

 

 

1    Op het bord boven het kruis staat: Dit is Jezus, de koning van de ….. 

2 Waar denkt het Joodse volk aan als ze het Pascha – Paasfeest  vieren? Uittocht uit ….. 

3 Als Jezus sterft, zegt de hoofdman: Werkelijk, deze Mens was Gods …. 

4 Jezus wordt gegeseld op zijn . . .  Wat is de middelste letter? 

5 Ander woord voor wonden 

6 Jezus sterft in jouw plaats, en Hij geeft jou wat je niet hebt verdiend. Dat is …… 

7 Van wie is de tuin waarin Jezus wordt begraven? Jozef van ………… 

8 Wat geeft licht in het donker en hebben de soldaten bij zich als ze Jezus gevangen nemen?  

9 Waar zien de vrienden de littekens van Jezus? In Zijn handen en Zijn … 

10 De liefde van Jezus is heel sterk, onverwoestbaar, dat noem je ……….  

11 Door de dood en opstanding maakt Jezus een ……. begin. 

12 Welk dier wordt er geslacht en gegeten op het paasfeest?  

13 Aan hoeveel discipelen vertellen de vrouwen dat Jezus is opgestaan uit de dood?  

14 Wie lopen er op de Paasmorgen naar het graf? Enkele….. 

15 Wie zitten er in het graf als Jezus is opgestaan?  

16 Als Jezus sterft wordt het midden op de dag zo donker als de …… 

17 Wat zegt Jezus als Hij na zijn opstanding in het huis van Zijn vrienden verschijnt? Ik geef je  .…  

18 Ander woord voor opgestaan.  

19 Hoe noem je het dat Jezus is opgewekt uit de dood? 

20 Ander woord voor Verlosser. 

21 Wat slaat Petrus van de soldaat Malchus af?   

22 In welke plaats groeit Jezus op? Hoe wordt Jezus genoemd? Jezus van …… 

23 Ander woord voor kruiden 

 

De antwoorden staan doorelkaar:  

Nazareth, vrede, engelen, elf, opstanding, vrouwen, Joden, zoon, zij, genade, ijzersterk, nacht, lam, 

redder, u, Egypte striemen, nieuw, , oor, engelen, specerijen, opgewekt, fakkels.                       


