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VOORAF

◘ Volgende elementen moeten klaarstaan:
- Credenstafel  met  pateen,  kelk  (inclusief  palla  en  kelkdoekje),

ampullen met water en wijn, corporale.
- Een aantal attributen voor een intredeprocessie: kruisjes, kaarsen,...
- Een  aantal  sets  outfits  voor  misdienaar  en  voor  een  priester

(albe-stola-kazuifel).
- Per  groep  een  ballon  gevuld  met  helium  (of  alternatief)  dat  ze

buiten de lucht in kunnen laten.
◘ Elke groepje ontvangt een bundeltje en een pen. De powerpoint vormt

de  leidraad.  Eerst  worden  alle  vragen  geprojecteerd,  daarna  alle
antwoorden per vraag. 
DE ANTWOORDEN DUS NIET MEEDELEN NA ELKE VRAAG!

◘ De  groepjes  zoeken  naar  een  groepsnaam  zodat  er  al  een  eerste
groepsoverleg ontstaat.

Vraag 1
/2,5

Noteer hier de nummers in de juiste volgorde:  
…………………………………………………………………………………………………
……………………….

Het groepje ontvangt 1 punt per juiste positie in de volgorde van de 5 
pausen.
De juiste volgorde is: 
2. Johannes XXIII
3. Johannes Paulus I
5. Johannes Paulus II
4. Benedictus XVI
1. Franciscus

0,5 punt per juist antwoord

Vraag 2
/1

Onze bisschop van Hasselt heet:  
…………………………………………………………………………………………………
……………………….

Indien het groepje PATRICK HOOGMARTENS hebben weten aan te duiden, 
krijgen ze 2 punten.

Vraag 3
/4,5

Noteer hier de nummers in de volgorde van de posities (van hoog naar 
laag):  
…………………………………………………………………………………………………
……………………….
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Het groepje ontvangt 0,5 punt per juiste positie in de volgorde van de 
posities in de kerkelijke hiërarchie. De kerkelijke hiërarchie (in volgorde):
4. Paus
2. Kardinaal
3. Aartsbisschop
5. Bisschop
6. Deken
8. Pastoor
9. Kapelaan
7. Diaken
1. Misdienaar

Vraag 4
/7

1. Tabernakel
2. Altaar
3. Ambo
4. Credenstafel
5. Zitplaatsen
6. Godslampje
7. Wierookstandaard

Per juist antwoord krijgt elk groepje 0,5 punt.

Vraag 5
/1

Als gelovige, wordt je voor het eerst besprenkeld met wijwater tijdens het 
doopsel.

Bij juist antwoord krijgt elk groepje 2 punten.

Vraag 6
/4

Omcirkel de nummer van de taken:
1.  Bidden tot God
2.  Orgel spelen
3.  God danken
4.  Luisteren naar het woord van God
5.  Preken (= uitleg van het woord van God)
6.  Het Evangelie lezen
7.  De kelk en de hostieschaal naar het altaar brengen

Vraag 7
/4

Noteer hier de nummers van elke tijd in volgorde:  
…………………………………………………………………………………………………
……………………….
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Het  groepje  ontvangt  0,5  punt  per  juiste  positie  in  de  volgorde  van  de
onderdelen van het kerkelijk jaar. De juiste volgorde:
1. Christus Koning
5. Advent
2. Kersttijd
4. Tijd door het jaar
1. 40dagentijd
6. Goede Week
3. Paastijd
4. Tijd door het jaar

Vraag 8
/5

De dagen van zondag tot zondag:
1. Palmzondag
2. Witte Donderdag
3. Goede Vrijdag
4. Stille Zaterdag
5. Pasen

Het groepje ontvangt 1 punt per juiste positie in de volgorde van de dagen.

Vraag 9
/2

De twee vastendagen zijn:  
1. Hemelvaart
2.  Witte Donderdag
3.  OLV ten hemelopstijging
4.  Aswoensdag
5.  Goede Vrijdag
6.  Stille Zaterdag

Vraag 10
/1

De dag waarover sprake: Witte Donderdag

Volgens  de  legende  van  de  paasklokken  vertrekken  de  klokken  op  Witte
Donderdag naar Rome en komen met Pasen (tijdens de Paaswake) terug met
de paaseieren. 

Twee punten indien correct.

Vraag 11
/1

De dag waarover sprake:
1. Pinksteren
2.  Kerstmis
3.  Goede Vrijdag
4.  OLH hemelvaart
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Indien correct ontvangen ze de 1 punt.

Vraag 12
/9

Top drie van de mooiste intredeprocessies:

1. …………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………

De groepjes maken zelf een top drie. Uiteindelijk krijgen ze per positie in elk 
ander groepje een score. (bvb. per keer dat ze op de eerste plaats staan bij 
een groepje, krijgen ze 3 punten, op de tweede plaats levert 2 punten op en 
op de derde plaats slechts 1 punt. De uiteindelijke score op 9 verloopt dan 
als volgt:

- Het groepje met de meeste punten  9/9
- Het groepje op de tweede plaats  6/9
- Het groepje op de derde plaats  3/9
* ALS er groepjes zijn die een gedeelde plaats hebben, verdienen ze 
beiden de bijhorende score.

Vraag 13
/3

De winnaar van de kleedopdracht: verdient 3 punten

En op de tweede plaats: verdient 2 punten

De punten worden gehaald door wedstrijden. Elk groepje strijdt eerst per 
twee (indien oneven ook één groep van drie). De winnaars daarvan strijden 
ook per twee (of drie). Tot er uiteindelijk een finale is.

Vraag 14
/7

 Pinksteren: rood
 Advent: paars
 Veertigdagentijd: paars
 Kerstmis: wit
 Pasen: wit
 Palmzondag: rood
 De zesde zondag door het jaar: groen

Per juist antwoord verdienen ze 1 punt.

Vraag 15
/5

Vijf handelingen en betekenis:
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Enkele houdingen (+ betekenis) zijn
-  rechtstaan: eerbied en oplettendheid
-  knielen: aanbidding
-  handen vouwen: gebedshouding
-  zitten: rust en luisteren
-  buigen: eer bewijzen

Per juist antwoord krijgen ze 1 punt. De quizmaster zal bepalen of andere 
antwoorden ook juist zijn.

Vraag 16
/2

Reden 1: 
…………………………………………………………………………………………………
……….

Reden 2: 
…………………………………………………………………………………………………
……….

Men ontvangt een punt per goede reden. Het filmpje maakt duidelijk dat in 
een kerk volgende elementen belangrijk zijn om goed tot gebed te komen:

-  Stilte
-  Eerbied
-  Respect
-  Gebed
- of een antwoord dat door de quizmaster goedgekeurd kan worden.

Vraag 17
/2

De lantaarn of kaars op een lange stok die door misdienaars gedragen 
wordt, noemt een flambouw.

2 punten bij juist antwoord.

Vraag 18
/4

De 4 evangelisten zijn
1. Johannes
2. Marcus
3. Matteus
4. Lucas

1 punt per juist antwoord.

Vraag 19
/7

1) Ciborie 2) Kelkdoekje 3) Palla
4) Pateen 5) Ampullen 6) Kelk
7) Corporale

Misdienaarsdag QUIZMASTER Pagina 6 van 9



Het kan nuttig zijn de onderdelen ook eens in het echt te tonen, vooral de 
verschillende elementen op de kelk. Per juist antwoord ontvangen ze 0,5 
punt.

Vraag 20
/5

De groepjes moeten nu de elementen op de credenstafel aanreiken aan de 
quizmaster die achter het altaar gaat staan. Ze verdienen 1 punt per 
element tot ze een verkeerd element aanreiken. Aantal juiste elementen 
aangereikt (max. 5):

NAAM GROEPJE SCORE op 
5

Vraag 21
/1

De betekenis: Respect tonen / een (laatste) eer betuigen

Indien correct antwoord, ontvangen ze 1 punt. 
De voorbeden die elk groepje neerschrijft, zouden gebruikt kunnen worden in
een  eventuele  viering  naderhand.  Of  men kan  ze  even  laten vernoemen
alvorens ze de lucht in te laten en op deze manier een klein gebedsmoment
inrichten.

Vraag 22
/3

Mogelijke redenen tot luiden:
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 de eucharistieviering gaat beginnen
 de eucharistieviering is gedaan
 er is iemand gestorven
 om de tijd aan te geven
 om het Angelusgebed te begeleiden om 12u ‘s middags
 tijdens het ‘Eer aan God’ in de viering van Witte Donderdag en in

de Paaswake
 …

Eén punt per juist antwoord.

Vraag 23
/2

De belletjes en de gong worden geluid tijdens het eucharistisch gebed (als
de priester brood en wijn in de lucht steekt).

Twee punten bij juist antwoord.

Vraag 24
/10

1. De bereiding van de gaven door de
priester

a) Het brood en de wijn worden
geheiligd. De bel of de gong klinkt.

2. “Heilig, heilig, heilig! De Heer, de
God der hemelse machten.”

b) Alle mensen bidden samen hét
gebed dat Jezus ons (zijn leerlingen)

zelf geleerd heeft.
3. “Stort uw Geest uit over deze

gaven, zodat zij voor ons worden tot
Lichaam en Bloed van Uw

veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.”

c) Net als de engelen in een visioen
van de profeet Jesaja, zingen wij de

Heer dit lied toe.

4. “Neem en eet hiervan gij allen ..
(…)... Neem deze beker en drinkt hier

allen uit…” 

d) Wij ontvangen het Lichaam van
Christus en nemen Hem zo op in ons

hart.
5. “Verkondigen wij het mysterie van

het geloof: Heer Jezus, wij
verkondigen…”

e) De priester bereidt al de gaven die
de misdienaars Hem toereiken voor

op de consecratie.
6. Bidden voor de paus, onze

bisschop, alle priesters en religieuzen
en alle overledenen.

f) We geven elkaar na dit woord een
teken van vrede en vriendschap door

middel van een handdruk.
7. Het Onze Vader g) De priester bidt zodat de Heilige

Geest in de gaven van brood en wijn
neerdaalt.

8. “De vrede van de Heer zij altijd
met u!”

h) Wij verkondigen tot Jezus ooit zal
terugkomen, dat Hij  stierf aan het

kruis, maar dat Hij verrezen is!
9.  “Heer ik ben niet waardig dat Gij

tot mij komt, maar…”
i) We bidden voor allen die net als

onze tot de grote familie, de
katholieke Kerk, behoren.

10. De communie j) Deze woorden werden gesproken
door de honderdman toen Jezus naar
diens huis wilde gaan om zijn knecht

te genezen.. Daarna zei hij: “Maar één
enkel woord van U is voldoende en
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mijn knecht is genezen.”

De juiste betekenis per onderdeel:
1. Bereiding van de gaven ◊ E
2. Heilig, heilig, heilig ◊ C
3.  “Stort uw Geest uit over deze gaven..” ◊ G
4.  Consecratie ◊ A
5.  “Verkondigen wij het mysterie..” ◊ H
6.  Bidden voor bisschop, paus,.. ◊ I
7.  Onze Vader ◊ B
8.  Vredesgebed ◊ F
9. “Heer ik ben niet waardig dat Gij..” ◊ J
10.  Communie ◊ D

Eén punt per juiste combinatie!

Vraag 25
/3

We hebben het uiteraard over : TARCISIUS

Drie punten indien correct.

PUNTENTELLING

De punten van elk groepje worden geteld. Dit kan op verschillende manieren:
- De quizmaster telt alle bundels na.
- De groepjes tellen zelf en de quizmaster controleert.
- De groepjes wisselen de bundels uit en tellen na voor elkaar.

 De totaal te behalen score bedraagt 100. 
De groepjes noteren hun score op de eerste pagina’s van de bundels.
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