
debijbel.nl/bijbelbasics

In de Bijbel kun je veel ontdekken over oorlog, maar nog meer over  

vrede.  Als je deze quiz gemaakt hebt, weet jij daar alles van! En als je de  

letters of cijfers van de goede antwoorden achter elkaar zet, ontdek je  

een bijzondere bijbeltekst.

Werkblad (8-12 jaar) - De grote vredequiz

Een koning die vrede brengt
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Welke woorden ontbreken er in dit 
bijbelvers uit Spreuken 17:1? Je kunt beter 
een stuk … hebben en vrede, dan … en ruzie.
a.  kaas & een gebraden varken

u.  droog brood & een groot feestmaal

o.  honingkoek & een huis vol vrienden

Paulus zegt dat mensen die zich laten leiden 
door de heilige Geest, heel anders leven dan 
andere mensen. Hoe herken je deze goede 
mensen? Ze zijn blij en leven in vrede, en … 
m.  ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar.

h.  ze bidden veel en danken God ook steeds.

t.  ze spreken heel goed Grieks.

De profeet Jesaja droomt over een tijd van vrede. Wat zal er 
volgens hem dan gebeuren?
t.   Alle kinderen spelen met elkaar, en iedereen mag meedoen.

n.   Alle mensen zorgen voor elkaar en zeggen aardige dingen.

e.   Wolven spelen met lammetjes, en een klein kind kan op de 

wilde dieren passen.

Wat zeggen de engelen tegen de herders nadat 
ze over de geboorte van Jezus verteld hebben?
14.   ‘Vergeten jullie niet om het goud, de wierook 

en de mirre mee te nemen?’

6.   ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op 

aarde voor de mensen van wie God houdt.’

150.   ‘Wij zorgen wel voor jullie schapen. Amen.’

Hoe worden mensen die vrede sluiten, 
genoemd volgens Jezus?
r.   kinderen van God

n.   zijn leerlingen

e.   profeten

k.   broers en zussen

Toen koning Salomo regeerde, was het lange tijd vrede. 
Daarom konden de mensen:
o.  E indelijk hun huis weer opknappen.

a.   hun geld verdienen door te handelen met andere landen.

i.   rustig in hun wijngaard en onder hun vijgenboom zitten.

e.   de hele dag in de tempel zijn om God te danken.

Van welke stad betekent de 
naam: stad van de vrede?
J.  Rome

M.  Nazaret

G.  Betlehem

N.  Jeruzalem

3. 

De profeet Jesaja zegt dat er een dag 
zal komen dat er overal vrede zal zijn. 
Wat gebeurt er dan volgens hem met de 
zwaarden en speren?
7.   Alle wapens worden opgeruimd in een 

grote grot bij Jeruzalem.

26.   Er wordt van de wapens gereedschap 

gemaakt om op het land te werken.

10.   Door een wonder verdwijnen alle 

wapens.
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Welke schrijver begint veel  
van zijn brieven zo: ‘Ik wens  
jullie toe dat God, onze Vader, en de 
Heer Jezus Christus goed voor jullie 
zijn en jullie vrede geven.’
5.  David

21.  Lucas

24.  Paulus

OPLOSSING:


