
Voor je begint…

Autisme, geloof en kerk: dat is vaak een ingewikkelde combinatie. 

Autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS vormen samen de autismespectrum- 
stoornissen (ASS). Mensen met ASS verwerken informatie op een andere manier. Ze hebben 
moeite om zintuigelijke prikkels te verwerken tot een samenhangend geheel. Dit heeft gevolgen 
voor de manier waarop ze denken en waarnemen, en op hun gedrag. 

Maar hoe geef je mensen met ASS toch een fijne plek in de kerk? Hoe praat je met hen over 
geloof op een manier die aansluit bij hun manier van denken? 

Om hierbij te helpen hebben we dit Vragenspel Geloof & Autisme ontwikkeld. Je kunt dit 
gebruiken in je kring, bijbelstudiegroep of op catechisaties. 

Voordat je start hebben we nog een paar tips: 

• Mensen met ASS hechten meestal veel waarde aan helderheid en structuur. Maak daarom 
vooraf  duidelijke afspraken. Hoe lang gaat het spel duren, welke categorieën ga je 
behandelen, behandel je de vragen willekeurig of op volgorde? 

• De categorieën zijn opgebouwd van luchtig naar steeds meer verdiepend. 

• Houd de gespreksgroep klein. Een grote groep mensen zorgt voor veel prikkels en informatie, 
waardoor mensen met ASS de informatie moeilijker kunnen verwerken en sneller afhaken. 
Daarbij is een rustige, prikkelarme omgeving de beste plek om het gesprek te voeren. 

• Omdat de informatieverwerking bij mensen met ASS anders verloopt, hebben ze soms meer 
tijd nodig om een antwoord te formuleren. Geef mensen hierin de ruimte. 

• Mensen met autisme hebben moeite met abstracte begrippen en beeldspraak. Nu staat de 
Bijbel hier natuurlijk vol mee. Denk aan termen als: wedergeboorte, verzoening, Jezus woont in 
je hart of Jezus is de weg. Sommige mensen met ASS zullen zich bij het laatste afvragen of je 
ook over Jezus kunt lopen. Probeer daarom in de gesprekken dit soort taalgebruik te 
vermijden. 

• In tegenstelling tot beeldspraak kunnen mensen met ASS feiten wel erg waarderen. Daarom 
hebben we aan het vragenspel ook een kennisquiz toegevoegd met leuke feitelijke vragen 
over de Bijbel. 

• De informatieverwerking bij autisme is meer gericht op details dan op context. Hierdoor 
hebben mensen met ASS vaak moeite met samenhangend denken. Bijbelverhalen en preken 
zijn voor hen moeilijk te verbinden met hun eigen leven. De vragen uit het spel zijn daarom vrij 
gesloten. Om het gesprek verder te helpen kun je eventueel gebruikmaken van de 
vervolgvragen op het kaartje. 

• Geen mens is hetzelfde, ook mensen met autisme niet. De bovengenoemde tips zullen 
daarom niet voor iedereen gelden. Neem de tijd om mensen te leren kennen en vraag wat 
iemand nodig heeft. 

*De informatie uit deze instructie is afkomstig uit: Schaap-Jonker H., van den Berg F. (2016). Autisme, geloof en kerk: 
een moeizame combinatie? Onderweg (2) p. 8-10



3. Jezus genas een man bij Bethesda. 
Hoelang was deze man al ziek?

A. 30 jaar
B. 10 jaar
C. 26 jaar
D. 38 jaar

4. Met welk lichamelijk ongemak  werden 
de inwoners van Asdod, Gat en Ekron
geconfronteerd omdat de ark in hun stad
aanwezig was?

A. Zweren 
B. Ontstoken ogen 
C. Brandplekken 
D. Aambeien

1. Hoeveel wijzen kwamen uit 
het oosten?

A. 3
B. 2
C. 1
D. Onbekend

2. Wat vieren joden tijdens het
Loofhuttenfeest?

A. Ontvangen van de Thora op de berg Sinaï
B. Herinnering aan veertig jaar zwerven door  
     de woestijn
C. Dankbaarheid voor de oogst
D. Wisseling van de seizoenen

5. Hoeveel mensen zaten in de 
ark van Noach?

A. 5
B. 10
C. 6
D. 8

6 .Met hoeveel kilo graan kwam Ruth
thuis toen ze voor de eerste keer
koren ging rapen op het land van Boaz?

A. 1 kilo
B. 1 schepel
C. 1 efa
D. 1 omer

7. Wie van de volgende
oudvaders  is het oudste 
geworden?
A. Abraham
B. Isaäk
C. Jakob
D. Jozef

8. Hoe heette de vader
van Abraham?

A. Haran
B. Laban 
C. Terach
D. Nahor

9. Wie is de oudste mens van
wie de leeftijd in de Bijbel
wordt vermeld?
A. Adam
B. Seth
C. Abraham
D. Methusalem

10. Wie was de eerste koning 
van het tienstammenrijk?

A. Jerobeam
B. Rechabeam
C. Nadab
D. Achas

Kennisquiz



13. Voor welk voedsel verkocht Ezau 
zijn eerstgeboorterecht aan zijn 
jongere broer Jakob?

A. Brood en vis
B. Lamsvlees
C. Rozijnenkoeken
D. Linzensoep

14. Wat waren de wijzen uit
het oosten?

A. Koningen
B. Ministers / raadgevers
C. Koopmannen
D. Astrologen / magiërs

11. In twee Bijbelboeken wordt 
het woord ‘God’ niet genoemd. 
Welke zijn dat?

A. Ester en Hooglied
B. Ester en Spreuken
C. Spreuken en Hooglied
D. Job en Numeri

12. Welke profeet deed ijzer op 
water drijven:

A. Jesaja
B. Elia
C. Elisa
D. Amos

15. Welke twee Bijbelboeken
beschrijven de geboorte
van Jezus?
A. Marcus en Johannes
B. Marcus en Lukas
C. Lukas en Johannes
D. Mattheüs en Lukas

16. Het eerste woord in
de Bijbel is...

A. In
B. Het
C. God
D. De

17. Het laatste woord in de 
Bijbel is...

A. Allen
B. Amen
C. Jezus
D. Hemel

18. Hoeveel boeken heeft het 
Nieuwe Testament?

A. 26
B. 23
C. 27
D. 33

19. Welke profeet noemt de 
Verlosser, wiens komst 
hij aankondigt, ‘Vredevorst’?
A. Jesaja
B. Jeremia
C. Daniël
D. Zacharia

20. Hoeveel boeken zijn er 
in de Bijbel?

A. 120
B. 42
C. 66
D. 100

Kennisquiz



Wat zou je doen met 
1000 euro?

Wat is je favoriete boek? Wat zijn je hobby’s?

Wat is je ideale vakantiedag?

Wat is je favoriete film?

Wat is je favoriete seizoen? Welke eigenschappen 
vind je belangrijk bij vrienden?

Wat zou je aan jezelf 
willen veranderen?

Waar kan je het beste
door ontspannen?

Wat is je lievelingseten?

Kennismaking



Wat is je favoriete schrijver?

Wat zou je graag eens willen doen,
maar heb je nog nooit gedaan?

Waar kan je boos om worden?

Wat vind je leuk aan jezelf?

Wat heeft je de afgelopen 
maand verdrietig gemaakt?

Waar heb je een hekel aan?

Waar ben je goed in? Waar word je blij van?

Waar heb je voor het
laatst om gelachen?

Wat is je favoriete stad?

Kennismaking



Ga je na de dienst koffiedrinken?

Vervolgvragen:
Wanneer wel? 
Wanneer niet?

Wat vind je van de lengte 
van de preek?

Wie is je favoriete 
dominee of voorganger?

Vervolgvraag: 
Waarom?

Zit je op een vaste plek?

Vervolgvraag:
Waar zit je het liefst?

Geeft de liturgie voor jou
structuur aan de kerkdienst?

Vervolgvragen:
Waarom wel? 
Waarom niet?

Voel je je wel eens 
eenzaam in de kerk?

Vervolgvraag:
Bij ja, wanneer?

Voel je je wel eens 
onbegrepen in de kerk?

Vervolgvraag:
Bij ja, wanneer?

Heb je vrienden in de kerk? Hoe vaak ga je naar de kerk?

Hebben ze bij jou in de kerk 
aandacht voor je autisme?

Vervolgvraagen:
Bij ja, hoe dan? Bij nee, wat
zouden ze kunnen doen?

Kerkvragen



Heb je tips voor de dominee
of voorganger om de preek voor
jou begrijpelijker te maken?

Welk talent kan jij inzetten 
voor jouw kerk?

Zijn er dingen die je zou 
willen veranderen  aan de kerkdienst
zodat het voor jou prettiger is?

Welk lied of psalm zing jij graag?

Vervolgvraag:
Wat vind je mooi aan dat 
lied of die psalm?

Heb je tips voor voorgangers, 
jeugdleiders en kerkelijk werkers 
over hoe zij kunnen omgaan met 
mensen met autisme?

Hoe kunnen gemeenteleden in 
een kring of Bijbelstudiegroep 
rekening houden met mensen 
met autisme?

Zit je in een kring, groeigroep of 
Bijbelstudiegroep?

Vervolgvragen:
Waarom wel? 
Waarom niet?

Kerkvragen



Welk wonder dat Jezus heeft 
gedaan had je in het echt 
willen zien?

Vervolgvraag:
Waarom?

Welke gebeurtenis uit de Bijbel
had je willen meemaken?

Vervolgvraag:
Waarom?

Wie is je favoriete 
persoon uit de Bijbel?

Vervolgvraag:
Wat spreekt je aan 
bij deze persoon?

Wat is je favoriete 
Bijbelverhaal?

Vervolgvraag:
Waarom?

Wat vond je als kind een 
lastig Bijbelverhaal om 
te begrijpen?

Vervolgvraag:
Wat vond je lastig
te begrijpen?

Zijn er nu nog verhalen 
of teksten uit de Bijbel die je
lastig vindt om te begrijpen?

Vervolgvraag:
Wat vind je lastig 
te begrijpen?

Hoe vaak lees je in de Bijbel? Praat je met anderen over
de Bijbel?

Geloof je dat alles wat in de 
Bijbel staat echt gebeurd is?

Vervolgvraag:
Bij nee, wat geloof
je niet?

Welke discipel vind je het 
meest interessant?

Vervolgvraag:
Wat spreekt je aan bij 
deze persoon?

Bijbelvragen



Is God iemand op wie je altijd 
kan rekenen?

Vervolgvraag:
Bij nee, wanneer niet? 

Wanneer voel je je dichtbij God?

Vervolgvraag:
Waarom?

Wat merk je van het bestaan 
van God?

Zou God dingen in je leven 
kunnen veranderen?

Vervolgvragen:
Bij ja, wat dan? Bij nee, 
waarom niet?

Jezus noemde God Vader,
noem jij God ook vader?

Vervolgvragen:
Waarom wel,
waarom niet?

Waar is volgens jou de hemel?

Hoe belangrijk is geloven 
voor jou?

Kan je met God praten 
over je zorgen?

Kan je met God praten 
over je zorgen?

Vervolgvragen:
Bij nee, waarom niet?
Bij ja, welke zorgen 
leg je Hem voor?

Wat vind je moeilijk 
aan geloven?

Vervolgvraag:
Waarom?

Geloofsvragen



Praat je met anderen 
over je geloof?

Vervolgvraag:
Vind je dat moeilijk?

Twijfel je wel eens aan je geloof?

Vervolgvraag:
Bij ja, waar 
twijfel je aan?

Betekent de opstanding van 
Jezus iets voor jou persoonlijk?

Vervolgvragen:
Bij ja, wat dan? Bij nee, 
waarom niet?

Vind je dat een christen elke 
dag moet bidden?

Vervolgvragen
Waarom wel? 
Waarom niet?

Hoe zien anderen aan jou 
dat je christen bent?

Geloofsvragen



Antwoorden Kennisquiz

1.  D Mattheüs 2:1-12 
2.  B
3.  D  Johannes 5:1-18 (5)
4.  A 1 Samuel 5:9
5.  D
6.  C Ruth 2:17
7.  B  Isaäk (180) Abraham (175) Jakob (147)
8.  C  Genesis 11:26,27
9.  D  Genesis 5:27 (969 jaar)
10. A 1 Koningen 12:20
11.  A
12. C 2 Koningen 6:1-7
13 D Genesis 25:19-34
14 D Mattheüs 2: 1-12
15 D
16 A
17 B
18 C
19 A Jesaja 9:5
20 C


