
 

 

QUIZ afsluitende bijeenkomst Eerste H. Communie 

Verdeel de kinderen in twee groepen. Laat ze in twee rijen naast elkaar staan aan de ene 

zijde van de ruimte. Aan de andere zijde zet u een stoel met een bel erop. U stelt iedere 

groep om de beurt een vraag. Het kind dat vooraan staat mag over het antwoord overleggen 

met andere groepsgenoten. Het gaat erom wie het eerst bij de bel is en het goede antwoord 

kan geven. Houd op een bord of groot vel papier de stand van ieder groep bij. (antwoord 

meteen goed: 2 pt / bijna goed 1pt) 

1. Wat vertelt het allereerste verhaal in de Bijbel? (dat God alles heeft 

geschapen, Hij is de Schepper) 

2. In het begin was alles goed en vredig, hoe is dit verstoord? (door de 

ongehoorzaamheid van de eerste mensen) 

3. Met welk feest vieren we de geboorte van Jezus in Bethlehem? 

(Kerstmis) 

4. Hoe heten de vader en moeder van Jezus hier op aarde? (Jozef en Maria) 

5. Wie mogen er altijd bij Jezus komen, ook als Hij moe is? (de kinderen) 

6. Wat doet Jezus als de kinderen bij Hem komen?( Hij zegent, omarmt hen 

en legt hen de handen op) 

7. Door welk sacrament ben jij (als baby) opgenomen in Gods grote familie 

van de kerk / de christenen? (door het Doopsel) 

8. Wat heeft God tegen Jezus gezegd bij zijn Doop, en zegt Hij ook tegen 

ieder van ons? (Jij bent mijn geliefde kind) 

9. Wat zei de priester toen hij water over je hoofd goot? (...ik doop jou in de 

Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) 

10. Wat kreeg je bij je Doop als teken van Jezus, Licht van de wereld? 

(Doopkaars) 

11. In welk boek staan alle belangrijke verhalen over God en de mensen? (de 

Bijbel, Gods Woord) 

12. Jezus zegt dat het belangrijkste is om God en de naaste lief te hebben, 

met welk verhaal legt Hij dat uit? (het verhaal van de Barmhartige 

Samaritaan) 

13. Hoe heet onze kerk? 

14. Hoe heet onze pastoor? 

15. Hoe heet dat kleine mannetje dat in de boom klimt om Jezus goed te 

kunnen zien? (Zacheus) 



 

 

16. Hoe verandert Zacheus zijn leven als Jezus bij hem komt eten? (Hij geeft 

de helft van zijn bezit aan de armen) 

17. Wat doet de vader wanneer zijn weggelopen zoon weer thuiskomt? (Hij 

ontvangt hem vol liefde en geeft een groot feest) 

18. Wat zegt de zoon dan tegen zijn vader? (Vader, vergeef mij) 

19. Wat doet Jezus bij dat kleine meisje dat ziek op bed ligt? (Hij wekt haar 

tot leven) 

20. Hoe heet het mooie gouden kastje in de kerk waar we de H.Hosties 

bewaren? (Tabernakel) 

21. Wat doe je met het wijwater wanneer je de kerk binnenkomt? (een 

kruisteken maken ter herinnering aan ons Doopsel) 

22. Wat is Gods Grootste Geschenk aan ieder van ons? (Jezus in de Heilige 

Eucharistie) 

23. Wat doet Jezus met de twee Emmausgangers die naar huis liepen? (Hij 

legt hen de Schriften uit) 

24. Welk belangrijk gebed heeft Jezus ons geleerd? (het Onze Vader) 

25. Wat doet Jezus op de laatste avond voordat Hij gaat sterven met zijn 

apostelen? (Hij viert het Laatste Avondmaal) 

26.  Hoe heet de vrijdag waarop we gedenken dat Jezus aan het kruis is 

gestorven? (Goede Vrijdag) 

27. Wat gebeurde er op de derde dag na zijn dood? (Jezus werd weer levens, 

Hij stond op uit de dood, Hij verrees) 

28. Hoe heet het feest wanneer we vieren dat Jezus is verrezen? (Pasen) 

29.  Op welke dag ben je speciaal uitgenodigd om Jezus te komen ontmoeten 

in de kerk? (iedere zondag) 

30. Wat is de belangrijkste boodschap uit de Bijbel? (God houdt van jou zoals 

je bent!) 


