
Print de quiz uit en knip alle kaartjes los.

Leg alle kaartjes in stapeltjes per kleur. 

Draai om beurt een kaartje om. Wie het snelst het antwoord weet, krijgt een punt!
Gebruik indien nodig de tip. 

Speel je de quiz met kinderen van verschillende leeftijden? Gebruik dan GROEN voor
de jongste kinderen, GRIJS voor de wat ouderen, en BLAUW voor de oudsten. Speel je
de quiz met kinderen die het verhaal allemaal goed kennen? Tel dan 1 punt voor de
GROENE kaartjes, 2 punten voor de GRIJZE en 3 punten voor de BLAUWE kaartjes.
Helemaal moeilijk maken? Doe de quiz zonder de tips te gebruiken!

Ik sneed het oor af van de slaaf van de hogepriester.
Tip: Johannes 18:10

Ik ging naar het graf en zag dat de grote steen weggerold was.
Tip: Johannes 20:1

De WIE IS HET paasquiz!De WIE IS HET paasquiz!De WIE IS HET paasquiz!
Zo�werkt�het:

Toen Jezus aan het kruis hing, vroeg Hij of ik voor Zijn moeder wilde
zorgen. Tip: Johannes 19:26

Ik legde Jezus in mijn eigen graf. 
Tip: Markus 15:43-44

Ik was de hogepriester die Jezus wou doden.
Tip: Johannes 11:49

Ik zalfde Jezus' voeten met erg dure olie.
Tip: Johannes 12:1-8

Ze brachten Jezus bij mij om Hem te veroordelen, maar ik zag 
geen fout in Hem. Tip: Johannes 19:4



Ik verraadde Jezus voor 30 zilverstukken
Tip: Mattheus 26:14-15

Jezus zat op mijn rug toen Hij Jeruzalem binnenging
Tip: Mattheus 21:7

Ik ontkende 3x dat ik een vriend van Jezus was en toen kraaide 
de haan. Tip: Johannes 18:15-27

De mensen wilden dat ik vrijgelaten werd - en niet Jezus.
Tip: Mattheus 27:17

Ik werd naast Jezus gekruisigd.
Tip: Mattheus 27:38

Aan het graf vertelde ik de vrouwen dat ze niet bang moesten zijn, 
want Jezus leeft! Tip: Mattheus 28:5-6

In mijn Bijbelboek lees je de profetie dat de Messias in 
Bethlehem geboren zou worden. Tip: 33e bijbelboek

Een discipel sneed mijn oor af met een zwaard
Tip: Johannes 18:10

Samen met Jozef begroef ik Jezus.
Tip: Johannes 19:39

Ik zag Jezus op de weg naar Emmaüs.
Tip: Lucas 24:18

Ik droeg het kruis voor Jezus.
Tip: Lucas 23:26


