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PESACH Quiz WIE en HOEVEEL 
 

 
Wie ben ik?    

Ik verstop me altijd tijdens de seder maar de kinderen willen mij wel opsporen. 
Antwoord: de Afikoman 

 
Wie ben ik?    

Ik ben een van de hoofdpersonen in het verhaal van de Uittocht uit Egypte. 

Ik ben alles kwijt geraakt 
Antwoord: De Farao 

 
Wie ben ik?    

Ik ben een van de plagen en ik zeg kwaak 
Antwoord: een kikker (de tweede plaag) 

 
Wie ben ik? 

Ik ben met een hele zwerm soortgenoten, kan springen en vliegen, vreet 
alles kaal en ben een echte plaag. 

Antwoord: een sprinkhaan (de achtste plaag) 
 

Wie ben ik?    
Mijn naam staat helemaal niet in de hagada maar toch heb ik de hoofdrol in 

het verhaal van de Uittocht 

Antwoord: Mosjee 
 

Wie ben ik?    
Elk jaar staat op iedere sedertafel een glas wijn voor mij, maar ik drink hem 

pas op als het daar tijd voor is 
Antwoord: Eliahoe haNavi (de profeet Eliahoe) 

 
Wie ben ik?  (moeilijk)   

Dankzij mijn bloed gingen bij de tiende plaag de joodse eerstgeboren 
kinderen niet dood 

Antwoord:  het lammetje waarvan het bloed aan de deurpost werd gesmeerd 
 

Wie ben ik?    
Toen ik open ging was het joodse volk pas echt vrij 

Antwoord: Jam Soef (Rietzee of Schelfzee) 

 
Wie zijn wij? (moeilijk) 

Wij zorgden dat de joodse jongetjes toch werden geboren 
Antwoord: Poea en Sjifra (de vroedvrouwen) 

 
Wie zijn wij? (moeilijk) 

Wij zijn de 3 vrouwen van Mosjee 
Antwoord: moeder Jocheved, zus Mirjam, vrouw Tsipora 
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Of makkelijker een voor een:     Wie ben ik?    
Ik ben de zus van Mosjee 

Antwoord: Mirjam 
 

Wie ben ik?    
Ik ben de moeder van Mosjee 

Antwoord: Jocheved 
 

Wie ben ik?    

Ik ben de vrouw van Mosjee 
Antwoord: Tsipora 

 
Wie ben ik?    

Ik haalde Mosje als baby uit de Nijl 
Antwoord: (Batja,) de dochter van de Farao 

 
Wie zijn wij? (moeilijk) 

Wij zijn wijs, opstandig, gewoon en zonder vragen. 
Antwoord: de vier zonen 

  
Of (ook moeilijk) een voor een: Wie ben ik?  

 Ik ben kan het allemaal wel zelf vertellen. 
 Antwoord: de chacham – het wijze kind 

 

Wie ben ik?    
Ik ben opstandig, van mij hoeft het niet. 

Antwoord: de rasja,het  opstandige kind 
 

Wie ben ik?    
Ik vraag alleen maar: waarom doen we dat? 

Antwoord: de tam, het eenvoudige kind 
 

Wie ben ik?    
Ik kan geen enkele vraag verzinnen. 

Antwoord: de ‘sje’eeno jodeea lisj’ol, het kind  
      dat niet weet hoe of wat het moet vragen 

 
 

Wie (wat) ben ik? (moeilijk) 

Ik ben een plaaggeest, pikzwart en kan geen hand voor ogen zien. 
Antwoord: de duisternis (negende plaag) 

 
Wie (wat) ben ik? 

Ik ben van meel en water en kraak. 
Antwoord: een matse 
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Wie (wat) ben ik? (moeilijk) 

Ik sta meestal op 1 been en wacht op de profeet 
Antwoord: Eliahoe 

 
Wie (wat) ben ik? (moeilijk) 

Ik ben vrij nieuw op de sedertafel, heb water in me en herinner aan de zus 
van Mosjee 

Antwoord: het glas water voor Mirjam 

 
Wie (wat) ben ik? (moeilijk) 

Ik zorg dat je tranen in je ogen krijgt 
Antwoord: het bittere kruid, de maror 

 
Wie (wat) ben ik? (moeilijk) 

Ik kan op verschillende manieren worden gemaakt maar ik zie er altijd een 
beetje vies (bruin) uit. 

Antwoord: charoset 
 

Wie (wat) ben ik? (moeilijk) 
Ik draag vijf dingen en ben het middelpunt van de sedertafel. 

Antwoord: de sederschotel 

 

 
Hoeveel… 

…glazen wijn schenken wij op de seder in 
Antwoord: 4 

 
Hoeveel… 

…vragen stellen de kinderen 
Antwoord: 4 in het MaNisjtanna en daarna zoveel als ze willen 

 
Hoeveel…(moeilijk) 

…mannen gingen volgens de Tora met de Uittocht mee 
Antwoord: 600.000 

 
Hoeveel…(moeilijk) 

…jaar waren wij slaven in Egypte? 

Antwoord: 210 jaar 
 

Hoeveel… 
…plagen waren er waarin dieren voorkomen 

Antwoord: 5 (Kikkers,Insecten,Wilde dieren, Veepest, sprinkhanen) 
 

Hoeveel …. 
…plagen veroorzaakten jeuk bij de Egyptenaren 

Antwoord: 2 (insecten en huiduitslag) 
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Hoeveel …. 

…broers had Mosjee 
Antwoord: 1 Aharon 

 
Hoeveel… 

…dagen MOETEN wij matses eten 
Antwoord: 1 (alleen op de eerste avond MOET het (is het een mitswa), de 

andere dagen mag het natuurlijk ook) 

 
Hoeveel… 

…dagen duurt Pesach 
Antwoord: 7 in Israël en bij de liberaal-joodse gemeenten  

                en 8 bij de orthodoxe gemeenten 
 

Hoeveel… 
…dagen duurt het vanaf de tweede avond van Pesach tot het Sjavoeot is 

Antwoord: 50 (de Omertijd) 
 

Hoeveel… 
…dagen voor Pesach moet je beginnen met het bouwen van de loofhut 

Antwoord: Strikvraag! Op Pesach bouw je geen loofhut (soeka) dat doe je op 
soekot 

 

Hoeveel… 
   Matseballen krijg je in je soep 

Antwoord: zoveel als je lekker vindt, ieder antwoord is goed, 
 

Hoeveel… 
…keer dopen wij iets in op sederavond 

Antwoord: 2x (karpas in zout water en maror in charoset) 
 

Hoeveel… 
…over hoeveel dingen MOET je praten tijdens de seder 

Antwoord: 3. het botje (Pesach-offer in de Tempel), de Matsa en de Maror 
 

Hoeveel… 
…mannen zaten in Bnee Brak de hele nacht te leren 

Antwoord: 5 rabbijnen  (Eliëzer, Josjoea, Elazar, Akiva, Tarphon) 

 
Waarover…  

..gaat het verhaal van Pesach eigenlijk 
Antwoord: Over vrijheid 

 
Hoe…   

…zitten we eigenlijk aan de sedertafel  
Antwoord: wij leunen op onze linkerarm want wij zijn geen slaven meer 

 


