
Stap 2   H e       WaS  dat  ☺ k aa                                              lWeer ?  

 
1.  Waarom is Jezus belangrijk? 
 

  Omdat Jezus geboren is in het jaar nul. 
  Omdat Jezus onze Vader genoemd wordt. 

Omdat Jezus geboren is in Jeruzalem. 
  Omdat Jezus de dood heeft overwonnen. 

 
2.  Wat had het voor zin dat Jezus aan het kruis hing? 
 

  Om aan de mensen te laten zien dat er heel veel mensen lijden. 
  Om solidair te zijn met alle slachtoffers van zinloos geweld. 
  Om zijn leven te geven voor jou en alle mensen. 
  Om de mensen te laten voelen dat ze zonden doen. 

 
3.  Hoe vocht Jezus tegen het kwaad? 
 

  Door alle mensen die zonde doen aan het kruis te laten sterven. 
  Door de aarde opnieuw te maken. 
  Door haat door liefde te vervangen. 
  Door een nieuwe politieke beweging op te richten. 

 
4.  Wat gebeurt er in de Eucharistie? 
 

  Dan word je gevormd. 
  Dan vieren we de maaltijd van Jezus met zijn lichaam en bloed. 
  Dan wordt de zonde gevierd. 
  Dan geeft Jezus alle mensen een kruisteken. 

 
5.  Wat krijg je bij de communie? 
 

  Het lichaam van Christus. 
  Een stukje brood. 
  Een teken van vrede. 
  Een leuk feest. 

 
6.  Wat is de overeenkomst tussen Jezus en Harry Potter? 
 

  Ze moeten allebei doodgaan in het verhaal. 
  Ze overwinnen allebei het kwaad. 
  Ze komen allebei uit Engeland. 
  Ze kunnen allebei toveren. 



Stap 3   H e       WaS  dat  ☺ k aa                                              lWeer ?  

 
 
1.  Waneer ben je een watje? 
 

  Als je niet durft te roken. 
  Als je naar de kerk gaat. 

Als je niet durft te zeggen dat je in God gelooft. 
  Als je andere kinderen pest om hun godsdienst. 

 
2.  Wat is de overeenkomst tussen God en Sinterklaas? 
 

  Ze geven allebei cadeautjes. 
  Ze hebben allebei een baard. 
  Het zijn allebei sprookjes. 
  Veel  kinderen geloven er eerst in en daarna niet meer. 

 
3.  Hoeveel mensen horen er bij de katholieke Kerk ? 
 

  Meer dan 1.000.000.000 mensen. 
  Meer dan 1.000.000 mensen. 
  Ongeveer een derde van de Nederlanders. 
  Iets minder dan de helft van alle mensen op aarde. 

 
4.  Hoe kun je nou in God geloven? 
 

  Als je je vormsel doet, komt alles goed. 
  Daar kiezen papa en/of mama voor. 
  Daar moet je zelf duidelijk voor kiezen. 
  Dan moet je naar Keulen om naar de Paus te kijken. 

 
5.  Wat is een mysterie? 
 

  Een kind dat zeker weet dat God bestaat. 
  Geloven dat er méér is tussen hemel en aarde. 
  Allerlei paranormale dingen. 
  Iets wat je nooit helemaal kunt begrijpen en toch bestaat. 

 
6.  Wat geloven wij in de katholieke Kerk? 
 

  Wat meer dan een miljard mensen samen uitspreken in hun geloofsbelijdenis. 
  Wat mensen zelf uitkiezen en aannemelijk vinden. 
  Wat de heilige Geest iedereen diep in zichzelf laat voelen. 
  Wat er staat in de 15 artikelen van het geloof. 



Stap 4   H e       WaS  dat  ☺ k aa                                              lWeer ?  

 
1.  Door wie werd aan Maria aangekondigd dat Jezus geboren zou gaan worden? 
 

  Door de heilige Geest. 
  Door Jozef, met wie Maria verloofd was. 

Door een engel, Gabriel. 
  Maria kreeg een SMSje van de pastoor van Nazaret. 

 
2.  Toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan kwam de Heilige Geest op Hem neer uit 
de hemel. Hoe zag de Geest er uit? 
 

  Als een bliksemschicht. 
  Als een duif. 
  Als een ufo. 
  Als het vuur van God de Vader. 

 
3.  Wanneer zei Jezus van zichzelf: “De Geest van de Heer is over mij gekomen” ? 
 

  Bij zijn doop in de Jordaan. 
  Bij de profeet Jesaja. 
  In de tempel van Jeruzalem. 
  Toen Hij in de synagoge van Nazaret was. 

 
4.  Wat gebeurde er met Pinksteren? 
 

  Jezus kwam bij de leerlingen op bezoek. 
  De leerlingen kregen de Geest te pakken en begonnen in zichzelf te  geloven. 
  De leerlingen werden helemaal warm van de vurige tongen op hun hoofd. 
  De leerlingen kregen de Geest en begonnen in vreemde talen te praten. 

 
5.  Wat was er voor de leerlingen veranderd na Pinksteren? 
 

  Ze deden alles blij samen en konden wonderen doen. 
  Ze vertrouwden nu voortaan op hun eigen kracht. 
  Ze gingen naar de tempel om daar de eucharistie te vieren. 
  Ze geloofden van toen af in Jezus. 

 
6.  Hoe konden Petrus en Johannes een zieke genezen? 
 

  Door hun zilver en goud met hem te delen. 
  Door hem weer zelfvertrouwen te geven en zo te genezen. 
  Door de kracht van Jezus’ naam en Gods Geest. 
  Door hem aan te spreken in de taal van zijn geboortestreek. 



Stap 5   H e       WaS  dat  ☺ k aa                                              lWeer ?  

 
1.  Jezus belooft de Geest’. Hoe noemt Jezus de Geest ook wel? 
 

  Het sacrament 
  De Helper 

De inspiratie 
  Moeder Teresa 

 
2.  Wat zijn de ‘Gaven van de Geest’? 
 

  De Sacramenten 
  De verhalen van het evangelie 

Een aantal extra talenten als je gedoopt bent 
  De cadeautjes die je krijgt bij je Vormsel 

 
3.  Hoeveel ‘Gaven van de Geest’ zijn er? 
 

  Drie       Vier 
  Zeven      Twaalf 

 
4.  Wat is ‘de geest van sterkte’? 
 

  Weten waarvoor je staat. 
  Japanse gevechtstechniek. 
  Een goed uithoudingsvermogen. 
  Een macho-mentaliteit. 

 
5.  Wat is een ander woord voor: ‘de geest van ontzag’? 
 

  Angst      Geduld 
  Eerbied             Onpartijdigheid 

 
 
6.  Wat hebben de ‘Gaven van de Geest’ met het vormsel te maken? 
 

  Je kunt dan bidden. 
  Je snapt alles van God. 

Je  wordt er een beter mens door. 
  Er wordt in de viering gebeden dat je de gaven krijgt. 



 
 

Bij Stap 6 : Het voorbeeld van Maximilaan Kolbe 

 
Een voorbeeld van liefde was de heilige Maximilaan Maria Kolbe. Hij was een 
priester uit Polen, die vanwege zijn activiteiten voor de kerk in de Tweede 
Wereldoorlog door de Duitsers gevangen werd genomen en in het concentratiekamp 
Auschwitz terechtkwam. 
Het gebeurde in het concentratiekamp Auschwitz, in Polen, in juli 1941... Er was 
een wet: voor iedere vluchteling moesten tien onschuldigen sterven. Kampoverste 
Fritsch hield zich aan die wet, reken maar. De dag nadat er iemand gevlucht was, 
werden de gevangenen van blok 14 bij elkaar gezet.  
“Er is iemand gevlucht bij jullie”, brult Fritsch, “En we hebben hem niet meer 
gevonden! Daarom zullen er tien van jullie moeten 
sterven!”  
Een dodelijke angst gaat door de rij gevangenen.  
“Zal ik het zijn?”, denken ze allemaal.  
Willekeurig worden er tien aangewezen.  
“Ach, mijn arme vrouw en kinderen” huilt één van de 
aangewezen mannen. Hij denkt aan zijn gezin. Hij hoopt 
dat de Duitsers hem uit medelijden alsnog zullen sparen. 
Maar nee, zijn naam wordt gewoon opgeschreven: geen 
pardon. 
Maar dan komt er uit een van de rijen een gevangene naar 
voren. Zonder toestemming, zonder twijfel. Het is pater 
Maximiliaan Kolbe, 47 jaar oud.  
 
“Ik wil de dood ingaan, in plaats van deze man die 
huisvader is. Ik bid U: neem mijn aanbod aan”, zegt hij. 
“Wie ben je en wat is je beroep?”, vraagt de officier. 
“Ik ben katholiek priester”, antwoordt pater Kolbe 
rustig. 
“Aangenomen”, zegt de officier grijnzend, en hij schrapt de naam van de huisvader 
en zet pater Kolbe op de lijst van de tien. 
 

Ze brengen hem met de negen anderen naar de 
‘hongerbunker’. Daar zullen ze zonder eten 
moeten wachten op de dood...  
Drie weken later wordt de deur weer geopend. 
Er moet plaats komen voor een nieuwe lading 
gevangenen. Pater Kolbe leeft nog. Ze geven 
hem een dodelijke injectie om de dood te 
laten komen. Zijn gezicht straalt... 
Pater Maximilaan Kolbe sterft, op 14 augustus 
1941. Hij offerde zijn leven uit liefde voor 
een medemens... 
In 1983 werd Maximilaan Kolbe door Paus 
Johannes Paulus II heilig verklaard. 
 

 



Stap 6   H e       WaS  dat  ☺ k aa                                              lWeer ?  

 
1.  Wat is de belangrijkste vrucht van de Geest? 
 

  Geduld      Liefde 
Goedheid      Vertrouwen 

 
 
2.  Wat doet iemand die ‘vrede’ brengt? 
 

  Die bestrijdt alle vormen van geweld. 
  Die is het altijd met andere mensen eens. 
  Die laat andere mensen altijd tot hun recht komen. 
  Die vindt zijn eigen mening onbelangrijk. 

 
 
3.  Hoeveel vruchten van de Geest zijn er? 
 

  Zeven      Negen 
  Twaalf      Negentien 

 
 
4.  Wat leert Jezus ons over mensen die onze vijanden zijn? 
 

  Ze moeten rechtvaardig gestraft worden. 
  We moeten hen eerst op de rechterwang slaan en dan op de  linkerwang. 
  We moeten proberen de zaak uit te vechten. 
 We moeten van hen houden en voor ze bidden. 

 
 
5.  Waarom is zelfbeheersing belangrijk? 
 

  Omdat je inziet dat je anders andere mensen overlast bezorgt. 
  Omdat je anders zelf ook klappen krijgt. 
  Omdat je straf krijgt als je flipt waar anderen bij zijn. 
  Omdat God het ons heeft geleerd. 

 
 
6.  Wie zorgt er voor dat er een betere wereld ontstaat? 
 

  God die zijn Geest zendt en alles wordt anders. 
  Mensen als ze maar een beetje hun best doen. 
  Mensen die zich laten helpen door Gods Geest. 
  De regeringen en leiders van de wereld als ze leven in de Geest van Jezus. 

 



Stap 7   H e       WaS  dat  ☺ k aa                                              lWeer ?  

 
 
1. Hoeveel Sacramenten kennen we? 
 

  Drie       Zeven 
Twaalf      Honderd 

 
 
2. Welke Sacramenten kun je maar één keer ontvangen? 
 

  Doopsel en uitvaart. 
  Boete en Verzoening. 
  Alle sacramenten. 
  Doopsel, Vormsel, huwelijk en priesterwijding. 

 
 
3.  Wat heeft God met jouw vormsel te maken? 
 

  Helemaal niets. 
  Dat je voor doopsel en vormsel naar de kerk moet gaan. 
  Dat God alweer kiest voor jou. 
  Dat je niet in God hoeft te geloven om gevormd te worden. 

 
 
4.  Hoe werkt de Heilige Geest in de Sacramenten? 
 

  De Geest zit verstopt in het water, brood en wijn en in de olie. 
  De Geest zit in jou zelf en wordt wakker als je een sacrament ontvangt. 
  De Geest werkt in de tekenen als iemand die gewijd is bidt om de Geest. 
  De Geest werkt als je in de kerk zit en een goed gevoel hebt. 

 
 
5.  Wat is genade? 
 

  Als je wordt geslagen en ze ophouden met slaan. 
  Dat je mag delen in de Verlossing die Jezus de mensen geeft. 
  Dat God je geeft wat je Hem vraagt. 
  Dat je je Vormsel mag ontvangen als je nooit in de kerk komt. 

 



Stap 8   H e       WaS  dat  ☺ k aa                                              lWeer ?  

 
 
1.  Wat worden wij bij het Vormsel? 
 

  Kinderen van God.    Volwassen mensen 
Aardige kinderen    Gods vrienden 

 
2.  Wat kunnen we zeggen over de Geest, de Gave Gods? 

  Dat we na ons Vormsel alles van de Geest weten. 
  We weten iets van de Geest via allerlei symbolen. 
  Dat de Geest in olie zit. 
  We kunnen nog niets over Hem zeggen. 

 
 
3.  Wat is de beste omschrijving van een teken? 

  De verkeersborden en de verkeersregels. 
  De geloofsbelijdenis met de 7 artikelen van de Kerk . 
  Iets wat je wilt zeggen zonder woorden en wat iedereen snapt. 
  De liefde, het grootste gebod, zoals Jezus het heeft geleerd. 

 
 
4.  Wat is geen symbool van de Geest en het Vormsel? 

  Olie. 
  Water. 
  Vuur. 
  Wind. 

 
 
5.   Rood is symbool voor: 
 

  Rozen.      Liefde 
Stierengevechten    Cola 

 
 
6.  Wat heeft de duif met de Heilige Geest te maken? 
 

  De Geest vliegt, en dat kan een duif ook. 
  De Geest brengt vrede, en een duif ook. 
  De Geest brengt ons een boodschap, en dat kan een duif ook. 
  De Geest is graag bij de mensen, en duiven ook. 

 



Stap 9   H e       WaS  dat  ☺ k aa                                              lWeer ?  

 
  Wie is de ‘vormheer’? 

 
  De bisschop. 
  De pastoor. 
  Degene die komt vormen. 
  De vormeling als hij een jongen is. 

 
 

  Wat gebeurt er bij de handoplegging? 

  De vormheer legt de handen op het hoofd van de vormeling. 
  De vormheer strekt zijn handen uit en bidt om de de gaven van de Geest. 
  De vormelingen leggen hun handen op hun hoofd. 
  De ouders leggen de hand op de schouder van de vormeling. 

 
 

  Wat betekent het woord ‘vormen’ eigenlijk? 
  

  Dat God met je gaat kleien tot je de goede vorm hebt. 
  Dat je goed gevormd bent door de boekjes van dit project. 
  Dat je kracht krijgt en sterk wordt. 
  Dat je klaar bent om met zwaarden te vechten. 

 

  Wat is het  ‘zegel van de heilige Geest’? 
 

  De vormheer plakt een postzegel op je hoofd. 
  De Geest die bij je blijft, de Gave Gods. 
  Dat de Geest je zegent. 
  De zalving met olie. 
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