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1. Waarom gelooft u in God? (Fatma) 
 
2. Waarom zijn wij lammetjes van God en geen biggetjes? (Sandra) 
 
3. Als God voor vrede zorgt, waarom is er dan oorlog? (Melanie) 
 
4. Hoe heette Jezus van zijn achternaam? (Fiona) 
 
5. Is God ook goed voor gemene mensen? (Diana) 
 
6. Wat zou God eten in de hemel? 
 
7. Hoe kan God nou op een wolk naar de hemel? (Linda) 
 
8. Als je je niet aan de Tien Geboden houdt, kom je dan wel in de hemel? (Brenda) 
 
9. Mijn hond is dood, gaat hij naar de hemel? (Liselore) 
 
10. Wat moet je doen als je wilt geloven? 
 
11. Blijft God altijd bestaan ook als er kernraketten komen? (Natasja) 
 
12. Hoe praat God met je? (Marcel) 
 
13. Als er een kind geboren wordt en het gaat gelijk dood, hoe weet God dan of het 
goed of kwaad is? (Daniëlle) 
 
14. Waarom kun je God niet zien? (Pascal) 
 
15. Kun je de stem van God ook horen als je Hem haat? (Esther) 
 
16. Waarom heeft Jezus de hel gemaakt? (Mariska) 
 
17. Is de Duivel soms een slechte God? (Diana) 
 
18. Wie is Gods vrouw en hoeveel kinderen hebben ze? (Linda) 
 
19. Als ze een schaap of een lam offeren, vinden ze dat dan niet zielig? (Monique) 
 
20. Als je in God gelooft en je bent verbrand, kom je dan nog in de hemel? (Esther) 
 
21. Hoe hebben ze het woord Pinksteren op de wereld gekregen? (Helen) 
 
22. Hoe kun je met God praten, want er zullen veel mensen tegelijk met God praten. 
God zal geen duizend monden hebben.(Richard) 
 



23. Het is toch de schuld van Adam en Eva dat we in een wereld wonen van 
gevechten. Als zij niet van die vrucht hadden gegeten, dan leefden we nu in een wereld 
van goed. Dan hadden wij die nare dingen niet, want wij moeten ermee leven. 
 
24. Als je dood bent lig je toch beneden onder de grond en niet boven in de hemel? 
(Daniëlle) 
 
25. Wat moet ik doen als mijn opa dood is? Ik weet het niet. (Joke) 
 
26. Hoe is bidden ontstaan? Dat heb ik nooit gehoord. 
 
27. Waarom heeft God mijn zusje dood laten gaan? (Marian) 
 
28. Is er geen overbevolking in de hemel? (Mirjam) 
 
29. Welke taal spreekt God? Of kan Hij alle talen spreken? 
 
30. Kan God ook met planten en dieren praten? 
 
31. Stuurt God wel eens een engel of een messias naar de aarde in de gedaante van 
een plant of dier? 
 
32. Ik houd van planten en dieren. Houdt God daar ook van? 
 
33. Hoe kan het Paasfeest bestaan voordat Jezus was opgestaan? 
 
34. Waarom laat God mensen verdrinken als Hij toch goed is? (zondvloed) 
 
 


