
Draai met de Pim-pam-pet schijf een letter en stel de bijbehorende vraag. 
 
Vragen voor de volwassenen: 
 
A. Hoe geef je de ander echte aandacht? 
B. Hoe heet het eerste gedeelte van de Bijbel waar alle doorvertelde 

verhalen van Israël in staan? 
C. Wat vertellen Christenen aan elkaar en anderen door? 
D. Dona Nobis Pacem, geef vrede, hoe zou je dit aan anderen door kunnen 

geven? 
E. Hoe laat je jezelf echt zien? 
F. Hoe kunnen we in deze tijd een verhaal doorvertellen? 
G. Welke boodschap kwam de engel Gabriël doorvertellen? 
H. Wat is voor jou “heil” / “heelwording”? 
I. Wat betekent “inkeer” voor jou? 
J. Waarom wordt Jezus ook wel als de tweede Jozua beschouwd? 
J. Wat zie je van jezelf terug in je kinderen?/Ziet God zichzelf in ons? 
K. Wat zou je graag veranderd willen zien in de kerk? 
L. Een lang leven of een leven door de Liefde? 
M. Hoeveel waarde hecht jij aan jouw eigen mening? 
N. Waar zeg je absoluut “nee” tegen? 
O. Wat is jouw grootste obsessie? 
P. Wat geeft jou groot plezier? 
Q. Met een Q kunnen we geen vraag verzinnen, draai nog een keer. 
R. Wat ervaar jij in dit leven als roeping? 
S. Waarvan voel jij je wel eens slaaf? 
T. Waaraan besteed jij te weinig tijd? 
U. Wat zou de kerk moeten uitbannen? 
V. Hoe leef jij je kinderen voor in geloof? 
W. Wat is voor jou een belangrijke opvoedwaarde? 
X. De X is een letter van niks, geef maar een antwoord op een zelfverzonnen 

vraag 
Y. Wat vind jij een ijzersterk bijbelverhaal? 
Z. Wat is op dit moment jouw zorg? 
  



Vragen voor de kinderen: 
 
A.  Als je met iemand praat, hoe laat de ander dan merken dat je echt 

luistert? 
B. Weet jij met welk verhaal de bijbel begint? 
C. Weet jij wat een Christen is? Ken jij Christenen? 
D. Waarom gaat het vandaag over doorvertellen? 
E. Stel, iemand vertelt jou iets. Hoe weet je dat het echt (waar) is? 
F. Kun je ook een film gebruiken om een bijbelverhaal door te vertellen? 
G. Bij Maria kwam een boodschapper van God. Weet jij hoe die heet? 
H. Stel je voor. Iemand vertelt een verhaal aan ons allebei. En we moeten het 

allebei doorvertellen. Hoe denk je dat dat gaat? Vertellen we het allebei op 
dezelfde manier? Waarom wel/niet. 

I. Waarom komt niet iedereen naar de kerk (volgens jou)? 
J. Vertel jij wel eens een bijbelverhaal door? 
K. Is er iets dat jij wil veranderen in de kerk? 
L. De mensen die in de bijbel lezen, naar de kerk gaan, horen heel veel 

vertellen over de liefde. Heb elkaar lief, heb jezelf lief. Waaraan kun jij 
merken dat die mensen dat weten, dat gehoord hebben? 

M. Als je een bijbelverhaal doorvertelt, Mag je er zelf iets bij verzinnen? Of 
Mag je het een beetje anders vertellen? 

N. Zijn er bijbelverhalen die je liever niet hoort of doorvertelt? 
O. Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan. Hoe zou jij dat doorvertellen 

aan iemand die nog nooit van Jezus heeft gehoord? 
P. Wanneer geloof je een verhaal eerder, als je de persoon kent, of geloof je 

eerder een verhaal van een onbekende?- 
Q. Ken jij iemand uit de bijbel met een naam die begint met een Q? (keizer of 

zo) 
R. Heb je wel eens een verhaal gehoord dat “rammelde”?  
S. Hoe zou het zijn om een slaaf te zijn? 
T. Kun je een bijbelverhaal doorvertellen als je met iemand praat die een 

andere taal spreekt dan jij? 
U. Wat valt je het meeste op bij het verhaal dat vanmorgen werd doorvertelt? 
V. Wie vind jij een goede verteller? 
W. Wat vind je van deze kerkdienst? 
X. De X is een letter van niks, geef maar een antwoord op een zelfverzonnen 

vraag 
Y. Wat vind jij een ijzersterk bijbelverhaal? 
Z. Welk verhaal zou je zeker doorvertellen? 
 


