Quiz
Uitleg
Het is de bedoeling dat er groepen worden maken.
De 60 vragen zijn in 5 categorieën verdeeld:
• Calvijn;
• Maarten Luther;
• Vaderlandse geschiedenis;
• Vragen door heel de bijbel heen;
• Welke bijbels naam hoort niet in het rijtje.
Om de beurt mag een groep een categorie kiezen waar ze een vraag uit willen.
Heb je als groep de vraag niet goed beantwoord is je beurt voorbij en gaat de vraag weer terug
op de stapel zodat een andere groep de vraag goed kan beantwoorden.
Heeft de groep de vraag wel goed beantwoord, dan krijgt deze groep een punt.
Voor elke vraag krijg je als groep 30 seconden bedenktijd, waarna je het antwoord hardop
moet zeggen.
De groep die de meeste vragen goed heeft, heeft gewonnen.
Vragen en antwoorden
Antwoord
Calvijn
In welk jaar werd Calvijn geboren?
1509
Op twaalfjarige leeftijd werd Calvijn tot … Kapelaan
benoemd?
Op welke universiteit ging Calvijn studeren
De universiteit te Orleans
nadat hij Parijs had verlaten?
Calvijn was enige tijd te gast op een kasteel
Hertogin Renata Ferrara
in Italië. Hoe heette de hertogin die op dat
kasteel woonde?
Op zijn doorreis naar Bazel overnachte
Willem Farel
Calvijn in Genève wie ontmoete hij daar die
avond?
In 1538 verlaten Farel, Calvijn en nog een Ze zijn verbannen
andere protestantse leraar Genève. Waarom
gaan ze weg uit Genève?
Calvijn was in Bazel aangekomen, maar hij
In Straatsburg
bleef daar echter niet lang. Er was een
vluchtelingengemeente die Calvijn vroegen
om hen toe wilde komen. In welke plaats
bevond deze vluchtelinggemeente zich?
Hoe heten de vrouw waarmee Calvijn
Idelette van Buren
trouwde?
In welk jaar stierf Calvijns rouw?
In 1549
Vraag

In welk jaar werd het pausdom afgeschaft?
In 1559 werd er een hogeschool voor
studenten die predikant wilde worden
opgericht. Wie was de rector van deze
nieuwe hogeschool?
In welk jaar stierf Calvijn?

In 1535
Theodorus Beza

In 1564

Luther
In welk jaar werd Maarten Luther geboren?
In het jaar 1483
In welke plaats werd Maarten Luther
Eisleben
geboren?
Welke belofte legde Luther af toen hij in een Dat hij monnik zou worden in het klooster
zwaar onweer terecht kwam?
In welk jaar promoveerde Luther als doctor
In het jaar 1512
in de theologie?
Waar bracht Luther de 95 stellingen aan?
Slotkapel in Wittenberg
Wat was de naam van de man die om Luther Frederik de Wijze
te beschermen een voorgewende overval op
Luther deed?
Welk boek vertaalde Luther in het Duits in
Het nieuwe testament
het jaar dat hij in de Wartburg verbleef?
Met wie trouwde Luther?
Katharina von Bora
Toen Luther trouwde nam hij afscheid van
Het monnikenbestaan
het….?
In welk jaar verscheen de eerste volledige
In 1534
Bijbel in het Duits?
In welk jaar stierf Luther?
In 1546
Waar werd Luther begraven?
In de slotkerk van Wittenberg
Vaderlandse geschiedenis (goed of fout)
De Batavieren leefden in de Middeleeuwen.
Fout
Na de volksverhuizing woonden er in ons
Fout
land geen mensen meer.
Utrecht is al heel oud.
Goed
Het valkhof te Nijmegen is al heel oud.
Goed
De Noormannen waren bang voor Karel de
Goed
Grote.
De kruistochten ging naar Turkije.
Fout
Eens was er een kinderkruistocht.
Goed
Jacoba van Beieren was koningin.
Fout
Karel V is in Brussel geboren.
Fout
Karel V was Heer der Nederlanden.
Goed
In 1648 eindigde de 80 jarige oorlog.
Goed
Willem van Oranje is in 1586 vermoord.
Fout
Vragen door de hele Bijbel heen
“Alleenlijk roerden zich haar lippen, maar
Hanna
haar stem werd niet gehoord; daarom hield
Eli haar voor dronken.” Wat is de naam van

de vrouw om wie het hier gaat?
”En de HEERE zeide tot hem: „Dit is het
land, dat Ik Abraham. Izak en Jacob
gezworen hebt, zeggende: Aan uw zaad zal
Ik het geven! Ik heb u met uw ogen doen
zien, maar gij zult daarheen niet overgaan.”
Tegen wie zij de HEERE dit?
“En hij zeide tot hen: „Spijze ging uit van de
eter, en zoetigheid ging uit van de sterke. En
zij konden dat raadsel in drie dagen niet
verklaren.” Wie was het die dit raadsel gaf
aan zijn dertig metgezellen?
In welk bijbelboek en in welk hoofdstuk staat
de gelijkenis van de verloren zoon? (Geen
bijbel gebruiken als naslagwerk)
“Spreek, want Uw knecht hoort.” Wat is de
naam van de jongen die dit zij toen God hem
riep?
“Gij komt tot mij met een zwaard en een
spies en met een schild; maar ik kom tot u in
den Naam van den Heere der Heirscharen,
den God der slagorden van Israël, Dien gij
gehoond hebt.” Hoe heette de man die dit
zei?
Te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo
in een droom des nachts en God zeide:
„Begeer wat Ik u geven zal.’ Wat vroeg
Salomo aan de Heere?
Welke twee verspieders zeiden dat het volk
Israël wel het land Kanaän in zou kunnen
nemen?
Wie was de man die de dag van zijn geboorte
vervloekte?
Welke twee bekende boetpsalmen staan er in
het boek der Psalmen?
Welke psalmen worden er het meest bij de
doop gezongen?
“Uw volk is mijn volk en uw God is mijn
God” Welke vrouw zij dit tegen haar
schoonmoeder?
In welk bijbelboek en welk hoofdstuk staat
de ‘Bergrede’?
In welk bijbelboek en welk hoofdstuk staat
de kruisiging van de Heere Jezus?

Mozes

Simson

Lukas 15

Samuel

David

Wijsheid

Jozua en Kaleb

Job
Psalm 31 en 51
Psalm 134 en 105
Ruth

Lukas 5
Matth 27, Lukas 23 of Johannes 19

Namen uit de Bijbel (Welke naam past niet in het rijtje?)
David – Salomo – Izak
Izak
Jonathan – Saulus – Mefiboseth
Saulus
Dan – Jozef – David
David

Dina – Paulus – Silas
Ezau – Daniël – Jacob
Farao – Samuel – Eli
Abel – Babel – Eva
Isaï – Jacob – David
Zacharias – Paulus – Johannes
Thomas – Jacobus – Eliza
Noach – Lamech – Sem
Boaz – Elia – Ruth
Paulus – Silas - Saul

Dina
Daniël
Farao
Babel
Jacob
Paulus
Eliza
Lamech
Elia
Saul

