
1. Waar komt de wereld 

en alles wat bestaat 

vandaan? 

2. Waarom ben ik er? 

 3. Hoe weten we dat 

God bestaat? 

4. Kunnen we God 

herkennen? 

5. Kan ik in contact 

komen met God? 
6. In God geloven, 

hoe doe je dat? 

7. Kan iedereen geloven 

wat hij wil? 
8. Hoe wordt de kennis 

van God doorgegeven? 

9. Waarom zeggen 

sommige mensen:  

‘Ik kan niet in God ge-

loven!’ 

10. Wat is de Bijbel? 





11. Is alles wat in de 

Bijbel staat waar? 

12. Wat staat er in de 

Bijbel? 

13. Hoe gaat de  

geloofsbelijdenis? 
14. Wie is God? 

15. Wat kan God alle-

maal? Hoe machtig is 

Hij ? 

16. Hoe is de wereld 

ontstaan? 

17. Wat maakt de mens 

anders dan alle andere 

wezens die God gescha-

pen heeft? 

18. Waarom ben ik op 

de wereld? 

19. Waarom zeggen 

we Vader tegen God? 

20. Is God nog met 

ons en met zijn wereld 

begaan? 





21. Leidt God mijn leven? 22. Waarom is de wereld 

niet meer zo goed als God 

hem gemaakt heeft? 

23. Wie is Jezus Christus? 24. Wat betekent het 

woord ‘Christus’? 

 25. Is Jezus Christus 

werkelijk God? 

26. Wat betekent: 

‘Jezus Christus is de 

Heer?’ 

27. Zijn de Vader, Jezus 

Christus en de heilige 

Geest drie verschillende 

goden? 

28. Wie is Maria? 

29. Wat is in Nazaret 

gebeurd? 
30. Welke rol speelde 

Jozef? 





31. Wat is er in Betlehem 

gebeurd? 

32. Wie was Pontius 

Pilatus? 

33. Voor welk misdrijf 

werd Jezus aangeklaagd? 

34. Waarom heeft 

Jezus dit allemaal 

toegelaten? 

35. Had Jezus geen 

vrienden meer? 

36. Is Jezus echt aan 

het kruis gestorven?  

37. Waarom vieren we 

eigenlijk Pasen? 

38. Wat betekent 

‘verrijzenis’? 

39. Hoe kregen steeds 

meer mensen het nieuws 

van de verrijzenis te ho-

ren? 

40. Is er voor ons ook 

leven na de dood? 





41. Wat gebeurde er bij 

het afscheid van Jezus? 
42. Wat betekent 

‘opgevaren naar de he-

mel’? 

43. Waarom bleef Jezus 

niet voorgoed op de aar-

de? 

44. Zal onze wereld echt 

een keer ophouden te 

bestaan? 

45. Hoe zal Jezus Christus 

de levenden en de doden 

oordelen? 

46. Zal God een strenge 

rechter zijn? 

47. Wie is de heilige 

Geest? 

48. Hoe ziet de heilige 

Geest eruit? 

49. Hoe merk je dat de 

Heilige Geest er is? 
50. Wat betekent het 

woord ‘Kerk’? 





51. Hoe is deze gemeen-

schap van de Kerk ont-

staan? 

52. Wat betekent ‘naar 

de kerk gaan’? 

53. Wie horen er bij de 

Kerk? 
54. Waarom is de Kerk 

heilig? 

55. Hoe herken je een 

zonde? 

56. Wat doet zonde 

met ons? 

57. Hoe gaat God met 

zonde om? 

58. Wat gebeurt er met 

mij als ik dood ben? 

59. Hebben wij in de he-

mel geen lichaam meer? 

En zijn daar alleen maar 

oude mensen? 

60. Hoe is het in de 

hemel? 





61. Zijn we in de hemel zo 

gelukkig dat we niets 

meer te wensen hebben? 

62. Wie komt er in de 

hemel? 

63. Wat is de kortste 

samenvatting van het 

geloof? 

64. Wat zijn de  

sacramenten? 

65. Hoe wordt het 

doopsel bediend? 
66. Wat doet het 

doopsel met mij? 

67. Wie mag de doop 

bedienen? 

68. Waarom worden er 

baby’s gedoopt die 

daar zelf nog helemaal 

niet over kunnen be-

slissen? 

69. Wat is een peetouder? 70. Hoe gaat het 

vormsel in zijn werk? 





71. Wat doet het vormsel 

met je? 
72. Wie bedient het 

vormsel? 

73. Wat is een vormsel-

peetouder 
74. Wat is de eucharistie? 

75. Wat gebeurt er  

tijdens de heilige mis? 

76. Hoe wordt de heilige 

mis gevierd? 

77. Hoe komt Jezus in 

het brood en de wijn? 
78. Wat is de communie? 

79. Wat moet ik doen als 

de Heer van het heelal tot 

mij komt in de heilige 

mis? 

80. Waarom gaan 

christenen op zondag 

naar de mis? 





81. Wat is een zonde? 82. Wat heeft God eigen-

lijk met onze zonden te 

maken? 

83. Wat komt er alle-

maal kijk bij de biecht? 

84. Mag de priester 

verklikken wat hij in de 

biecht heeft gehoord? 

85.Wat doet de biecht 

met mij? 86.Waarom moet ik 

biechten bij een priester? 

87. Als ik iets zou willen 

doen wat niet mag, zon-

dig ik dan? 

88. Wat doet de zieken-

zalving met mij? 

89. Hoe wordt de zieken-

zalving toegediend? 

90. Wie dient de zieken-

zalving toe? 





91. Hoe vaak kan iemand 

de ziekenzalving ontvan-

gen? 

92.Wat gebeurt er bij het 

wijdingssacrament? 

93. Wat is een bisschop? 94. Wat is een paus? 

95. Wat zijn priesters? 96. Wie kan er priester 

worden? 

97. Wat is een diaken? 98. Waarom trouwen 

priesters en bisschoppen 

niet? 

99. Wat zijn religieuzen? 100. Kunnen vrouwen 

ook priester worden? 





101. Welke rol spelen 

vrouwen bij Jezus? 

102. Wat is er zo mooi 

aan de liefde tussen 

man en vrouw? 

103. Wat is trouwen? 104. Wat gebeurt er bij 

het huwelijk in de kerk? 

105. Wat gebeurt er 

door het huwelijkssacra-

ment met het echtpaar? 

106. Kunnen mannen 

ook met mannen trou-

wen of vrouwen met 

vrouwen? 

107. Hoe kan de liefde 

in het gezin groeien? 
108. Wat als man en 

vrouw uit elkaar gaan? 

109. Wat zijn sacramen-

talia en heilige tekenen 

en welke zijn er? 

110. Waarom maakt 

het God iets uit hoe ik 

leef? 





111. Welke geboden 

heeft God ons gegeven? 
112. Hoe luiden de tien 

geboden? 

113. Hoe merk ik of ik  

goed bezig ben of niet? 

114. Wat betekent: ‘Je 

mag geen andere goden 

naast mij hebben?’ 

115. Waartegen  

beschermt het eerste  

gebod? 

116. Wat betekent: ‘je 

mag de naam van de 

Heer, je God, niet zonder 

eerbied gebruiken’? 

117. Waartegen  

beschermt het tweede 

gebod? 

118. Wat betekent: 

‘Houd de dag van de 

Heer in ere?’ 

119. Waar komt de 

zondag vandaan? 

120. Waartegen  

beschermt het derde 

gebod ons? 





121. Hoe vier je als 

christen de zondag? 
122. Wat betekent: 

‘Eer je vader en je 

moeder’? 

123. Waartegen  

beschermt het vierde 

gebod? 

124. Wat betekent: ‘Je 

mag niet doden’? 

125. Wat beschermt 

het vijfde gebod? 

126. Wat betekent: ‘Je 

mag niet echtbreken?’ 

127. Waartegen  

beschermt het zesde 

gebod? 

128. Wat betekent: ‘Je 

mag niet stelen?’ 

129.  Waartegen  

beschermt het zevende 

gebod? 

130. Wat betekent ‘Je 

mag niet liegen?’ 





 
131. Waartegen  

beschermt het achtste 

gebod? 

132. Wat zijn leugens 

om bestwil? 

133. Wat betekent ‘Je 

mag niet begeren de 

vrouw van je naaste’ en 

‘Je mag niets willen heb-

ben wat van je naaste 

is’?  

134. Waartegen  

beschermen het negende 

en tiende gebod? 

135. Waarom bestaan 

de vijf geboden van de 

Kerk en hoe luiden ze? 

136. Wat zegt Jezus 

over geluk? 

137. Kunnen wij ook 

iets doen om mensen 

gelukkig te maken? 

138. Waarom bidden 

mensen? 

139. Wat is bidden? 140. Hoe kan ik God 

horen? 





141. Hoe kan ik met 

God praten? 
142. Wat betekent 

‘God aanbidden’? 

143. Hoort God onze 

gebeden? 

144. Moet ik ook bidden 

als ik geen zin heb? 

145. Hoe kan ik bidden? 
146. Hoe te bidden als 

ik opsta? 

147. Hoe kun je bidden 

voor het eten? 

148. Wat kan ik ‘s 

avonds bidden? 

149. Waarom bidden we 

het Onze Vader? 

150. Waarom bidden 

we tot Maria? 





151. Hoe gaat het 

‘Wees gegroet, Maria’? 

152. Hoe gaat de ‘Engel 

des Heren’? (Angelus) 

153. Wat is de rozenkrans? 

154. Hoe bid je de  

rozenkrans? 

155. Hoe luiden de gehei-

men van de rozenkrans? 
156. Wat zijn de psalmen? 

157. Hoe gaat zegenen? 

158. Waarom bidden we 

het ‘Eer aan de Vader’? 

159. Waarom eindigen 

we elke gebed met 

‘Amen’? 




