
PROBLEEMOPLOSSING

1. Jou motor ry van die pad af tydens ‘n verdonkering gedurende die tweede 
wêreldoorlog.  Dit beland in ‘n klein meer, maar kom gelukkig tot stilstand op die 
eiland in die middel van die meer.  Jy kan nie swem nie, jy is alleen en die motor sit vas 
op die eiland.  Hoe bereik jy die wal sonder om te veel te sukkel?

Antwoord: nr 1

2. Jy is vasgekeer in ‘n vensterlose vertrek, daar is niemand in die omtrek nie, die deur is 
gesluit en die sleutel is in die ander kant van die slot.  Die kamer is so te sê leeg; daar 
is net ‘n haarnaald, ‘n leë glasfles en ‘n koerant wat in die hoek lê. Hoe kan jy daar 
uitkom sonder om die vertrek te beskadig?

Antwoord:  nr 2

3. Jy is vasgekeer op ‘n woestyn eiland en gaan dood van die dors.  Die son skyn helder 
en daar is geen vars water of moontlikheid van reën nie.  Jy kan ook nie die seewater 
drink nie.  Jy ontdek ‘n lendlam houttrommel met ‘n tennisraket, ‘n boek, ‘n pan, ‘n 
afgeblaasde voetbal, twee leë wynbottels, die binneband van ‘n fietswiel, en ‘n 
sakhorlosie.  Hoe kry jy iets om te drink?

Antwoord: nr 3



KRETIEWE DENKE:

Dink aan soveel moontlik dinge waarvoor die volgende gebruik kan word:

Hard gekookte eier

Skuifspeld 

Sleutel

Foelie

Lee glasbottel

Ballon

Blaar

Lipstiffie

Draadhanger

Snippermandjie
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BYBELSE VASVRA:

1. VRAAG:  Watter 2 manne in die Bybel se verskoning was dat hulle nie goed kan praat nie?

TIP:  Jerm 1:6  en  Ex 4:10

ANTWOORD: 

2. VRAAG:  wie was die eerste profeet in die Bybel?

TIP:  Gen 20:7

ANTWOORD:  

3. VRAAG:  WATTER GETAL WAS  BAIE PROMINENT IN MOSES SE LEWE EN HOEKOM?

TIP:  Hand 7: 23 / 30 / 36 

ANTWOORD:  

1.
2.
3.

4. VRAAG:  Wie het die eerste klere in die Bybel gemaak en waarvan was dit gemaak?

TIP:  Gen 3:21

ANTWOORD:  

5. VRAAG:  Hoe het Petrus die tempelbelasting betaal?

TIP:  Matt 17: 27

ANTWOORD:  

6. VRAAG:  Genesis  en Johannes se eerste woorde is dieselfde.... wat is dit?

ANTWOORD:  

7. VRAAG:  As jy nie wil arm word nie, wat moet jy dit NIE doen nie

TIP:  Spr 20:13

ANTWOORD:  

8. VRAAG:  Wie se asem in die Bybel het sleg geruik?

TIP:  Job 19:17

ANTWOORD:  



9. VRAAG:  In Rig 12:6 lees ons van ’n woord wat as jy dit nie reg kon uitspreek nie jy doodgemaak is – wat                     
                       is die woord?

ANTWOORD:  

10. VRAAG:  Noem 2 dinge wat NIE met die Israeliete gebeur het terwyl hulle in die woestyn was nie.

TIP:  Deut 8:4

ANTWOORD:  1. 
                          2.

11. VRAAG:  Ons lees 2 keer in die Bybel van iemand wat in ’n mandjie gesit is – wie was hulle?

TIP:  Ex 2:1-4  en  Hand 9:25

ANTWOORD:  

12. VRAAG:  wie het die eerste keer brood in die Bybel vermeerder?

TIP:  2 Kon 4:42-44

ANTWOORD:  



CRIME SCENES: 1

1. Oor watter Bybelfiguur gaan die crime 
scene?

2. Hoekom sê julle so, waar pas die 
bewysstukke in die verhaal in?

1. Die appel:  

2. Die slang:  

3. Leuens:

3. Wat was die ‘crime’ gewees?

CRIME SCENES: 2

1. Oor watter Bybelfiguur gaan die crime 
scene?

2. Hoekom sê julle so, waar pas die 
bewysstukke in die verhaal in?

1. Die gekleurde kleed:  

2. Die geld:   

3. Die maan en die sterre:  

3. Wat was die ‘crime’ gewees?

CRIME SCENES: 3

1. Oor watter Bybelfiguur gaan die crime 
scene?

2. Hoekom sê julle so, waar pas die 
bewysstukke in die verhaal in?

1. Die tou:  

2. Die skêr:  

3. Die hare:

 
3. Wat was die ‘crime’ gewees?



RAAI DIE SMAAK:

Die volgende bestandele word in bakkies op ‘n tafel neergesit, en al die groeplede word geblinddoek.  Elke 
groeplid hoef net aan een item te proe en vir die leier te sê wat dit is, die leier skryf dan elkeen se antwoord by 
die nommer op die blaai neer en gee dit vir die toesighouer in die vertrek om te sien of dit reg is.  Indien al die 
antwoorde reg is, kry die groep hulle volgende leiedraad. 
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