Kwiskaartjes
over zieke mensen in de Bijbel
Hoe kun je ze gebruiken?
Je kunt er verschillende spellen mee spelen:
1. Je kunt er met het hele gezin een quiz mee doen. Gewoon met elkaar voor de
gezelligheid en leerzaamheid. Maar ook als spel met een winnaar. De
spelleider stelt aan elke speler om de beurt een vraag. Als je de vraag goed
hebt, mag je het kaartje hebben. Wie aan het einde het meeste kaartjes heeft,
heeft gewonnen.
2. Je kunt er met de gezinsleden die kunnen lezen een memory mee doen. Alle
vraagkaartjes en antwoordkaartjes leg je omgekeerd op tafel. Om de beurt
mag je twee kaartjes omdraaien: zoek de goede vraag bij het goede antwoord.
3. Je kunt ze gebruiken bij een spel als Kwistet of Ganzenbord of een ander
bordspel in plaats van een dobbelsteen. Bedenk dan van tevoren hoeveel
stappen je krijgt als je het goede antwoord geeft.
4. Je kunt er met jonge kinderen ook een ‘treinspel’ van maken. Leg alle
vraagkaartjes als een lange trein met wagonnen achter elkaar op de grond
(misschien kun je zelf nog wel meer vraagkaartjes maken…). Lees de vraag
voor en leg het goede antwoordkaartje erboven op als de kinderen het
antwoord weten. Als ze het antwoord niet weten, ga je naar de volgende
vraag. Ga zo door totdat alle wagonnen een antwoordkaart hebben gekregen.
5. En misschien kun je zelf nog wel een spel bedenken met een mooie naam…

Welke koning kreeg een stijve arm
die hij niet meer kon bewegen
omdat hij een profeet wilde
grijpen?

Jerobeam
(1 Koningen 13)

Hoe heette het badwater waar
de man die 38 jaar ziek was
lag te wachten op beweging
in het water?

Bethesda
(Johannes 5)

Hoe heette het badwater waar
de blinde man zich moest wassen
toen de Heere Jezus slijk aan zijn
ogen gestreken had?

Siloam
(Johannes 9)
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Wie maakte de koperen slang?

Hoe heette de zus van Mozes
die melaats werd?

Bij wie moest er een klomp vijgen
op zijn zweer gelegd worden?

Hoe heette de man
van wie al zijn kinderen stierven
en die zelf zweren kreeg?

Mozes
(Numeri 21)

Mirjam
(Numeri 12)

Hizkia
(2 Koningen 20)

Job

Wie legde een beeld in bed
om net te doen
alsof David ziek was?

Michal
(1 Samuël 19)

Welke profeet maakte de jongen
levend die eerst heel erge
hoofdpijn had?

Elisa
(2 Koningen 4)
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Hoe heette de broer van Martha en
Maria die ziek werd en stierf?

Wie was blind maar werd door de
Heere Jezus ziende gemaakt?

Hoe heet de vader van het meisje
dat door de Heere Jezus opgewekt
werd met de woorden:
Talitha Kumi!

Lazarus
(Johannes 11)

Bartimeüs
(Markus 10)

Jaïrus
(Markus 5)

Door wie werd de vader van Publius
-die met koorts op bed laggenezen?

Paulus
(Handelingen 28)

In welke stad woonde
de hoofdman over honderd
die een zieke knecht had?

Kapernaüm
(Mattheüs 8)

Wat zei de Heere Jezus
tegen de dove man
die Hij horende maakte?

Effatha!
(Markus 7)
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Wie z’n schoonmoeder
lag op bed met koorts
en werd door de Heere Jezus
gezond gemaakt?

Door wie werd Enéas
die 8 jaar op bed gelegen had
in de naam van Jezus
beter gemaakt?

Petrus
(Mattheüs 18)

Petrus
(Handelingen 9)

Uit welk land kwam Naäman
die melaats was en door Elisa
beter werd gemaakt?

Syrië
(2 Koningen 5)

Hoe heette de knecht van Elisa
die de ziekte kreeg
die bij Naäman weggenomen was?

Gehazi
(2 Koningen 5)

Wat was er met de man die bij de
deur van de tempel zat te bedelen
en die door Petrus en Johannes
gezond gemaakt werd?

Hij was kreupel
(Handelingen 3)

Wie ging er met een wierookvat
tussen het volk door toen God een
plaag had gegeven waaraan veel
mensen stierven?

Aäron
(Numeri 16)
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