
Instructie Kahoot quiz #durftegetuigen 

Ter introductie van de catecheseles over #durftegetuigen is een Kahoot quiz beschikbaar. Het 

makkelijkste is om de quiz te spelen voordat de lesbrief is uitgedeeld. De quiz is bedoeld om het 

thema te introduceren en alvast meer beeld te krijgen van de context van de catechisanten.  

Instructie: 

• Zorg dat een laptop of computer aangesloten is op een beamer (of dat de catechisanten het 

computerscherm kunnen lezen). 

• Ga naar de website: https://create.kahoot.it/auth/login. 

• Vul in bij username: kahoot@gzb.nl. 

• Vul bij password in: Gzb2021. 

• Klink in de linkerkolom bij Basic Free op ‘Continue for free’. 

• Klink in de rechterkolom onder ‘My Kahoots’ op #durftegetuigen.  

• Klik in de linkerkolom op de groene knop ‘Play’. 

• Klik op de groene knop ‘Teach’. 

• Kies een vorm die het meeste aanspreekt. ‘Klassiek’ is het meest gebruikelijk, hierbij melden 

alle catechisanten zich individueel aan en krijgen ze een eigen score voor de gegeven 

antwoorden. 

• Laat de catechisanten op hun telefoon naar www.kahoot.it gaan (of hun Kahoot! app openen) 

• Laat de catechisanten hun spel-PIN invoeren en een naam kiezen. 

• Klik rechts op ‘start’ en speel met de catechisanten de quiz. 

• Per vraag hebben de catechisanten 20 seconden de tijd om antwoord te geven. 

• Voor een goed antwoord én voor de snelheid van het beantwoorden krijgen de catechisanten 

punten. 

• Voor vraag 1 en 5 kunnen de catechisanten geen punten halen, deze vragen zijn ter 

inventarisatie voor de catecheet bedoeld (je weet gelijk meer over de situatie van de 

catechisanten) en kunnen eventueel gelijk op het moment zelf gebruikt worden om bij de 

catechisanten op door te vragen. Vertel vooraf dat er bij die vragen geen punten te krijgen 

zijn, dat geeft de catechisanten meer tijd om rustig over hun antwoord na te denken. 

• Het is altijd leuk om een prijsje achter de hand te hebben voor de winnaar! 

 

Op de volgende pagina zijn de vragen en antwoorden van de Kahoot quiz weergegeven. 
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Kahoot quiz  

 

1. Bij #durftegetuigen denk ik: 

o Dat vind ik ongemakkelijk 

o Zou ik graag willen! 

o Ja, maar hoe dan? 

o Eerst moet ik zelf weten of ik wel geloof 

 

2. Wat is geen definitie van getuigen? 

o Een verklaring afleggen 

o Uiten 

o Prediken 

o Achterhouden 

 

3. In welk Bijbelboek staat: '‘Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heere.’' 

o Brief aan Timotheüs 

o Evangelie van Mattheüs 

o Prediker 

o Openbaring van Johannes 

 

4. Het christendom wereldwijd... 

o Neemt af 

o Groeit 

o Blijft gelijk 

o Weten we niet 

 

5. In mijn eigen omgeving… 

o Kennen de meeste mensen God nog niet 

o Kennen best veel mensen God nog niet 

o Kennen een paar mensen God nog niet 

o Is iedereen christen 

 

6. Sijmen en Annelies den Hartog zijn uitgezonden naar Noordoost-Thailand, hoeveel mensen 

zijn daar christen? 

o 1 op de 10.000 

o 1 op de 1.000 

o 1 op de 100 

o 1 op de 10 

  



7. 'Dabar' (campingevangelisatie van de IZB) is Hebreeuws voor: 

o Bekering 

o Geloven 

o Woord en daad 

o Verkondigen 

 

8. De eerste uitzending van de GZB in 1913 was naar: 

o Indonesië 

o Peru 

o Kenia 

o Libanon 

 

9. #Durftegetuigen geldt voor de eerste zendingswerker doordat: 

o Hij meer dan 50 jaar in Indonesië over God heeft verteld 

o Hij vanwege het zendingswerk vermoord is 

o Het verboden was om in Indonesië christen te zijn 

o Hij erg zeeziek was, maar toch per boot naar Indonesië is gegaan 

 

10. De GZB heeft op dit moment zendingswerkers uitgezonden naar: 

o Alle werelddelen 

o Latijns-Amerika, Afrika, Midden-Oosten en Azië 

o Latijns-Amerika, Afrika en Azië 

o Latijns-Amerika, Afrika, Midden-Oosten, Europa en Azië 

 

11. In het 'grote zendingsbevel' uit Mattheüs 28 staat: 

o Wees niet bevreesd; ga heen 

o Ga dan heen, onderwijs al de volken 

o Zalig zijn zij die Zijn geboden doen 

o Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden 

 

 

 


