
 

Zondag 7 februari 2021 

 
Alle vragen en opdrachten cirkelen rond het thema "WATER". Met de goede antwoorden kan 

er een code worden gekraakt, en die geeft informatie over wat er in de viering van 7 februari 

aan de orde zal zijn. 

Maak op een los vel papier een regel met 24 vakjes en schrijf in elk volgend vakje de 
uitkomst van je vraag. Dus het antwoord op vraag 1 komt in vakje 1. Etc. 

                        

Veel succes!! 

Vraag/vakje 1.Hoeveel dagen kan een mens zonder water (drinken)? 
Schrijf in het eerste vakje van de code de volledige naam waarvan je denkt dat die goed is. 

A. 1 dag   vul in bij vakje 1 : Mattheus 
B. 2 dagen  vul in bij vakje 1 : Lucas 
C. 3 dagen vul in bij vakje 1 : Johannes 
D. 4 dagen vul in bij vakje 1 : Marcus 

 

Vraag/vakje 2. Uit hoeveel % water bestaat het lichaam van een man? 
A. 34 %  Is dit het goede antwoord vul in bij vakje 2 : 8: 
B. 66 %  Is dit het goede antwoord vul in bij vakje 2 : 4: 
C. 48 %  Is dit het goede antwoord vul in bij vakje 2 : 6: 
D. 44 %  Is dit het goede antwoord vul in bij vakje 2 : 7: 

Vraag/vakje 3. Hoeveel dagen regende het in dit bijbel verhaal aan 1 stuk? 

 

 

A. 60 dagen   Vul in bij vakje 3 : 2- 
B. 40 dagen Vul in bij vakje 3 : 7- 
C. 100 dagen Vul in bij vakje 3 : 4- 
D. 150 dagen Vul in bij vakje 3 : 5- 



 

Vraag/vakje 4. Hoeveel liter water gebruikt men bij een normale douchebeurt? 
A. 38 liter  Vul in bij 4 : 12 
B. 48 liter  Vul in bij 4 :  9 
C. 62 liter  Vul in bij 4 : 14 
D. 24 liter  Vul in bij 4 : 10 

Vraag/vakje 5.Welk bijbel verhaal hoort bij dit plaatje? 

 
         

Vraag/vakje 6. Wat is de scheikundige naam van water? 
A.  HO2    Vul in : w 
B. H1O2    Vul in : h 
C.  H2O    Vul in : e 
D. H2O3    Vul in : o 

Vraag/vakje 7.Door welke zee liep Mozes? 

 

Vraag/vakje 8. Een kameel kan wel 130 liter water drinken. Hoeveel glazen zijn dat? 
A. 400    Vul in : b 
B. 450    Vul in : k 
C. 650    Vul in : r 
D. 595    Vul in : w 

Vraag/vakje 9. Wat betekent de uitdrukking “Het water staat me tot aan de lippen”? 
A. Ik verdrink bijna   Vul in : b 
B. Het wordt me teveel  Vul in : o 
C. Ik zwem in het diepe  Vul in : e 
D. Het regent pijpenstelen Vul in : w 

Vraag/vakje 10. Welk land heeft het beste kraanwater van de wereld? 
A. Frankrijk  Vul in : o 
B. Zweden   Vul in : f 
C. Duitsland  Vul in : e 
D. Nederland  Vul in : n 

A. Noach die te veel wijn dronk.  Vul in de letter : b 
B. Samaritaanse vrouw  Vul in de letter : e 
C. Laatste avond maal  Vul in de letter : w 
D. Bruiloft te Kana   Vul in de letter : d 

A. De Noordzee    Vul in : J 
B. De IJszee   Vul in : D 
C. De Rode zee   Vul in : B 
D. De Oostzee   Vul in : G 



Vraag/vakje 11. Ons drinkwater is heerlijk zoet maar waarom drinken we geen zout 
water? 

 

Vraag/vakje 12. De handen in onschuld wassen staat in de bijbel maar waar? 
A. Lucas  Vul in : o 
B. Marcus  Vul in : b 
C. Johannes  Vul in : j 
D. Mattheus  Vul in : a 

Vraag/vakje 13. Welke rivier stroomt er bij punt 12?  

 

Vraag/vakje 14. In welk Europees land wordt het mineraalwater Bar-le-Duc gewonnen? 
A. België  Vul in : b 
B. Frankrijk  Vul in : g 
C. Noorwegen  Vul in : j 
D. Nederland  Vul in : l 

A. Dan wordt je ziek  Vul in : v 
B. Dan krijg je kieuwen  Vul in : b 
C. Is best lekker   Vul in : j 
D. Dan eet je te veel zout Vul in : a 

A. Maas Vul in : l 
B. IJssel  Vul in : n 
C. Linge  Vul in : w 
D. Lek  Vul in : d 

 



Vraag/vakje 15. Wie is de Griekse God van de zee? 

 

Vraag/vakje 16. Hoeveel zwemdiploma’s kan je in Nederland halen? 
A.  48   Vul in : h 
B.  56   Vul in : v 
C.  23                             Vul in : g 
D. 32   Vul in : z 

Vraag/vakje 17. Hoe heet een waterplek in de woestijn? 

 

Vraag/vakje 18. Hoeveel procent % van de aarde bestaat uit water? 
A. 70%    Vul in : n 
B. 64%    Vul in : a 
C. 82%    Vul in : b 
D. 43%    Vul in : o 

Vraag/vakje 19. Mag je een fles met flessenpost in de Noordzee gooien? 
 

 

Vraag/vakje 20.Waar haalde Mozes in de Woestijn het water vandaan om met het volk 
van te drinken? 
A. Uit een rivier  Vul in : s 
B. Uit een cactus  Vul in : m 
C. Kokosnoten   Vul in : p 
D. Rots    Vul in : w 
 
 
 
 

A. Hercules Vul in : o 
B. Uranus  Vul in : a 
C. Poseidon Vul in : e 
D. Spinhx  Vul in : u 

A. Meer  Vul in : s 
B. Oase  Vul in : e 
C. Drinkplaats Vul in : k 
D. Plas  Vul in : f 

A. Natuurlijk  Vul in : a 
B. Denk het wel  Vul in : v 
C. Echt niet  Vul in : d 
D. Soms  Vul in : s 

 
 



Vraag/vakje 21. Wie riep Jezus toen hij langs het water liep? 

 

Vraag/vakje 22. Is de hoeveelheid water op de aarde de afgelopen 100 jaren veranderd? 
A. Meer geworden  Vul in : s 
B. Minder geworden  Vul in : r 
C. Geen idee   Vul in : k 
D. Gelijk gebleven  Vul in : t 

Vraag/vakje 23. Hoeveel dagen en nachten zat Jona in de walvis? 

    

Vraag/vakje 24. Waar wordt dagelijks het meeste drinkwater voor gebruikt? 
A. Toilet doorspoelen  Vul in : p 
B. Douchen   Vul in : r 
C. Eten en drinken  Vul in : t 
D. De was doen  Vul in : m 
 

Mocht je de watercode niet kunnen lezen dan heb je één of meerdere vragen 
niet goed beantwoordt. 

1. 
Pak nu een vel papier en schrijf in het midden van het vel het woord “Genade”. 
Zet om dit woord heen al jouw gedachten, associaties, gevoelens die je bij dit 
woord hebt. Heb je het spel gespeeld met een groepje, maak deze opdracht 
even alleen en bespreek daarna wat een ieder heeft opgeschreven. Voor 
ouders met kinderen is dit een mooie kans om dit moeilijke maar mooie woord 
proberen uit te leggen en er over te vertellen. 

A. Simon en Andreas  Vul in : a 
B. Johannes en Lucas  Vul in : b 
C. Mattheus en Jakobus Vul in : i 
D. Thomas en Simon  Vul in : v 

A. 3  Vul in : e 
B. 4  Vul in : o 
C. 2  Vul in : r 
D. 1  Vul in : p 

 



2. 
Lever dit vel papier in voor donderdag 4 februari bij Eline van Iperen,  
G.P. Duuringlaan 2, dan ontvang je in ruil daarvoor een kleine verrassing!!! 

 


