












Vraag 1 

• Wanneer wordt er in de Bijbel 

voor het eerst over koper 

gesproken? 



• Genesis 4:22 

• Zilla baarde Tubal-Kain, vader 

van alle koper- en ijzer 

bewerkers. 

 

















Vraag 2 

• Wie was de eerste koning van 

Jeruzalem? 



• Koning Adoni-Zedek  

 (Jozua 10:1) 

















Vraag 3 

• Het huidige Jeruzalem heeft 8 

poorten:  

 Noem er zoveel mogelijk. 

• Voor elke goede poort één 

punt.  

 



• Gouden of Oost poort   

• Damascus poort   

• Sions poort    

• Leeuwen of Stephanus poort  

• Jaffa poort   

• Mest of As poort  

• Herodes poort  

• Nieuwe poort 

 

 

 





















Vraag 4 

• Van welk woord is Golgota 

afgeleid? 

• En wat betekent het? 



• Gilgal – Golgoleth 

 

• Omwenteling 











Vraag 5 

• Wat is het Hebreeuwse woord 

voor Holocaust? 



• Shoah 







Vraag 6 

• Noem de 12 premiers van Israel 

vanaf 1948. 

• Voor elke premier één punt. 



• Ben Goerion   Moshe Sharett 

• Levi Eshkol   Golda Meïr 

• Yitzhak Rabin  Menachem Begin 

• Yitzhak Shamir  Shimon Peres 

• Benjamin Netanyahu Ehud Barak  

• Ariel Sharon   Ehud Olmert  

 



























Vraag 7 

• Wie leidde de aanval op 

Massada in 73 na Christus? 

• Welke groepering hield tot het 

laatst toe stand? 

• Waar komt hun naam in de 

Bijbel voor? 



• Lucius Flavius Silva 

• Zeloten 

• In de evangeliën:Naam van één 

van de discipelen: Simon de 

Zeloot 







Vraag 8 

• Hoe groot is het verschil 

tussen het hoogste punt op 

aarde en het laagste punt? 

 



• 8848 + 419 = 9267 m 

• Je mag er 3 meter naast zitten 

voor een goed antwoord 

 

 

 

















Vraag 9 

• Wat is de volledige naam van 

het andere Caesarea waar in de 

Bijbel over gesproken wordt? 

• In welke geschiedenis komt het 

voor? 



• Caesarea Filippi, Mattheus 16.  

 

• De Here Jezus vraagt daar: 

 ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben.’ 

 

   







































Vraag 10 

• Kapernaum ligt aan het meer. 

• In het gebied van welke 2 

stammen? 



• Zebulon en Nafthalie 













Vraag 11 

• Met welke landen was Israel in 

conflict tijdens de Jom Kipoer 

oorlog? 

• Welke gevolgen had dit voor 

Nederland? 



• Egypte en Syrië 

 

• De benzine ging op de bon. 

• Autoloze zondag. 









Vraag 12 

• De Jordaan is de bekendste 

rivier in Israel. 

• Welke 4 rivieren worden er in 

Genesis 2 al genoemd? 



• Pison 

• Gihon 

• Eufraat  

• Tigris 















































































Vraag 13 

• Wie waren de oorspronkelijke 

bewoners van Petra? 



• Nabateeërs  

























Vraag 14 

• Wat is de definitie van een 

woestijn? 

• Welke 5 type woestijnen zijn 

er? 



• Een woestijn is een gebied met 

minder dan 200 mm neerslag 

per jaar. 

• Rots 

• Grind 

• Zand 

• Leem of zout 

• IJs  



























Vraag 15 

• Welk eiland is dit? 



•GEEN IDEE!!!! 


