
Bijbelquiz
Seizoensopening ’16-’17

25 vragen
Maximaal 60 punten te 

verdienen



Bijbelse rekensommen
10 vragen

Per goed antwoord 3 
punten

(1 deel van het antwoord 
goed = 1 punt)



Aantal van “op wier voorhoofden Zijn naam en de naam Zijns 
Vaders geschreven stonden” (Openbaring 14:1)

:

Aantal hoofdstukken uit het boek Esther

Vraag 1



Aantal van “op wier voorhoofden Zijn naam en de naam Zijns 
Vaders geschreven stonden” (Openbaring 14:1) = 144.000

:

Aantal hoofdstukken uit het boek Esther = 10

Antwoord:  14.400

Antwoord vraag 1



Aantal bijbelboeken beginnend met de letter ‘J’

x

Aantal zilverlingen dat Judas kreeg voor het overleveren van 
de Here Jezus (Matteüs 26:16)

Vraag 2



Aantal bijbelboeken beginnend met de letter ‘J’ = 12  
(Jozua, Job, Jesaja, Jeremia, Joël, Jona, Johannes, Jakobus, 1 
Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas)

x

Aantal zilverlingen dat Judas kreeg voor het overleveren van 
de Here Jezus (Matteüs 26:16) = 30

Antwoord:  360

Antwoord vraag 2



Psalmnummer van de psalm met de tekst “Ik hef mijn ogen 
op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?”

+

“De tijd (aantal jaar) dat de Israëlieten in Egypte gewoond 
hadden” (Exodus 12:40) 

Vraag 3



Psalmnummer van de psalm met de tekst “Ik hef mijn ogen 
op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?” = 121

+

“De tijd (aantal jaar) dat de Israëlieten in Egypte gewoond 
hadden” (Exodus 12:40) = 430

Antwoord:  551

Antwoord vraag 3



Leeftijd van David toen hij koning werd (2 Samuël 5:1)

-

Aantal rondjes dat de Israëlieten in totaal rond Jericho 
gelopen hebben (Jozua 6:6-26)

Vraag 4



Leeftijd van David toen hij koning werd (2 Samuël 5:1) = 30

-

Aantal rondjes dat de Israëlieten in totaal rond Jericho 
gelopen hebben (Jozua 6:6-26) = 13

Antwoord:  17

Antwoord vraag 4



Aantal mannen die Kanaaän in gingen om het land te 
verspieden (Numeri 13)

x

De dag dat Loofhuttenfeest begint in de maand Tjisrie

Vraag 5



Aantal mannen die Kanaaän in gingen om het land te 
verspieden (Numeri 13) = 12

x

De dag dat Loofhuttenfeest begint in de maand Tjisrie = 15

Antwoord:  180

Antwoord vraag 5



Aantal dingen die genoemd worden bij ‘vrucht van de Geest’ 
(Galaten 5:22)

+

Aantal kinderen van Job (Job 1:2)

Vraag 6



Aantal dingen die genoemd worden bij ‘vrucht van de Geest’ 
(Galaten 5:22) = 9 
(liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing)

+

Aantal kinderen van Job (Job 1:2) = 10

Antwoord:  19

Antwoord vraag 6



Aantal weken “die bepaald zijn over uw volk en uw heilige 
stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te 
sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige 
gerechtigheid te brengen” (Daniël 9:24)

+

Aantal dagen dat “de wateren de overhand hadden over de 
aarde” ten tijde dat Noach in de ark zat (Genesis 7:24)

Vraag 7



Aantal weken “die bepaald zijn over uw volk en uw heilige 
stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, 
de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige 
gerechtigheid te brengen” (Daniël 9:24) = 70

+

Aantal dagen dat “de wateren de overhand hadden over de 
aarde” ten tijde dat Noach in de ark zat (Genesis 7:24) = 150

Antwoord:  220

Antwoord vraag 7



Hoofdstuk uit Genesis waarin de torenbouw van Babel 
beschreven wordt

-

Aantal dingen die genoemd worden in Romeinen 8:38-39 die 
ons NIET “kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus, onze Here.”

Vraag 8



Hoofdstuk uit Genesis waarin de torenbouw van Babel 
beschreven wordt = 11

-

Aantal dingen die genoemd worden in Romeinen 8:38-39 die 
ons NIET “kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus, onze Here.” = 10 
(dood, leven, engelen, machten, heden, toekomst, krachten, 
hoogte, diepte, enig ander schepsel)

Antwoord:  1

Antwoord vraag 8



Aantal boeken vóór het boek Prediker

x

Aantal geslachten van de Babylonische gevangenschap tot 
op Christus

Vraag 9



Aantal boeken vóór het boek Prediker = 20

x

Aantal geslachten van de Babylonische gevangenschap tot 
op Christus (Matteüs 1:17) = 14

Antwoord:  280

Antwoord vraag 9



Aantal manden met brokken brood die overbleven na de 
wonderbare spijziging (o.a. Marcus 6:43)

+

Aantal jaar dat de Israëlieten het manna gegeten hebben 
(Exodus 16:35)

Vraag 10



Aantal manden met brokken brood die overbleven na de 
wonderbare spijziging (o.a. Marcus 6:43) = 12

+

Aantal jaar dat de Israëlieten het manna gegeten hebben 
(Exodus 16:35) = 40

Antwoord:  52

Antwoord vraag 10



Het ontbrekende woord
In totaal 10 vragen

Per goed antwoord 2 
punten

Antwoord kan van alles 
zijn 

(naam, plaats, voorwerp, 
getal, enz.)



“Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn 
deel leden. En God heeft sommigen aangesteld in de 
gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede …?…, ten 
derde leraars.” 
– 1 Korinthiërs 12:28 

Vraag 11



“Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn 
deel leden. En God heeft sommigen aangesteld in de 
gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, 
ten derde leraars.” 
– 1 Korinthiërs 12:28 

Antwoord vraag 11



“Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God 
gericht oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk 
werk een bestemde tijd. Wat de mensenkinderen 
betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij 
eigenlijk …?… zijn.” 
– Prediker 3:18-19

Vraag 12



“Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God 
gericht oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk 
werk een bestemde tijd. Wat de mensenkinderen 
betreft, God wil hen schiften en laten zien, dat zij 
eigenlijk dieren zijn.” 
– Prediker 3:18-19

Antwoord vraag 12



“En …?… stond voor de vrouw, die baren zou, om, 
zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij 
baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle 
heidenen zal hoeden met een ijzeren staf.” 
– Openbaring 12:5 

Vraag 13



“En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, 
zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij 
baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle 
heidenen zal hoeden met een ijzeren staf.” 
– Openbaring 12:5 

Antwoord vraag 3



“Toen zeide Simson: indien gij (Filistijnen) zó doet, 
waarlijk, dan zal ik niet ophouden, vóórdat ik mij op u 
gewroken heb. En hij sloeg hun de …?… stuk: een 
zware slag.” 
– Richteren 15:7-8 

Vraag 14



“Toen zeide Simson: indien gij (Filistijnen) zó doet, 
waarlijk, dan zal ik niet ophouden, vóórdat ik mij op u 
gewroken heb. En hij sloeg hun de ruggegraat stuk: een 
zware slag.” 
– Richteren 15:7-8 

Antwoord vraag 14



“En toen Hij te Betanië was in het huis van Simon de 
melaatse, kwam, terwijl Hij aan tafel lag, een vrouw met 
een albasten kruik vol echte, kostbare …?…; en zij brak 
de albasten kruik en goot het over Zijn hoofd.”
– Marcus 14:3 

Vraag 15



“En toen Hij te Betanië was in het huis van Simon de 
melaatse, kwam, terwijl Hij aan tafel lag, een vrouw met 
een albasten kruik vol echte, kostbare nardusmirre; en 
zij brak de albasten kruik en goot het over Zijn hoofd.”
– Marcus 14:3 

Antwoord vraag 15



“Onderweg nu, in een nachtverblijf, kwam de HERE hem 
tegen en zocht hem te doden. Toen nam Sippora een 
stenen mes, besneed de voorhuid van haar zoon, raakte 
daarmee zijn voeten aan en zeide: Voorzeker, gij zijt mij 
een …?…” 
– Exodus 4:24-25 

Vraag 16



“Onderweg nu, in een nachtverblijf, kwam de HERE hem 
tegen en zocht hem te doden. Toen nam Sippora een 
stenen mes, besneed de voorhuid van haar zoon, raakte 
daarmee zijn voeten aan en zeide: Voorzeker, gij zijt mij 
een bloedbruidegom.” 
– Exodus 4:24-25 

Antwoord vraag 16



“Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en 
wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft 
liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als 
offergave en slachtoffer, Gode tot …?…”
– Efeze 5:1-2

Vraag 17



“Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en 
wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft 
liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als 
offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende 
reuk.”
– Efeze 5:1-2

Antwoord vraag 17



“En gij, …?…, al zijt gij klein onder de geslachten van 
Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn 
over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de 
dagen der eeuwigheid.”
– Micha 5:1

Vraag 18



“En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de 
geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een 
heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van 
ouds, van de dagen der eeuwigheid.”
– Micha 5:1

Antwoord vraag 18



“Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te 
doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat …?... zou 
komen, waarop de belofte sloeg.”
– Galaten 3:19

Vraag 19



“Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te 
doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou 
komen, waarop de belofte sloeg.”
– Galaten 3:19

Antwoord vraag 19



“Wie zich mengt in een twist die hem niet aangaat, is als 
iemand die een voorbijlopende …?... bij de oren grijpt.”
– Spreuken 26:17

Vraag 20



“Wie zich mengt in een twist die hem niet aangaat, is als 
iemand die een voorbijlopende hond bij de oren grijpt.”
– Spreuken 26:17

Antwoord vraag 20



Namen  

5 vragen 
Per goed antwoord 2 

punten
(1 deel van het antwoord 

goed = 0,5 punt)



Match de onderstaande namen:

A. Daniël 1.    Abednego

B. Chananja 2.    Sadrak

C. Misaël 3.    Mesak

D. Azarja 4.    Beltesassar

Vraag 21



Match de onderstaande namen:

A. Daniël  4.    Beltesassar

B. Chananja  2.    Sadrak

C. Misaël  3.    Mesak

D. Azarja  1.    Abednego

Antwoord vraag 21



In welke Bijbelboeken vinden we de volgende namen terug 
(in de tekst)?

A. Immanuël   2 bijbelboeken

B. Izebel   3 bijbelboeken

C. Lazarus   2 bijbelboeken

D. Lucas   3 bijbelboeken

Vraag 22



In welke Bijbelboeken vinden we de volgende namen terug 
(in de tekst)?

A. Immanuël  Jesaja en Mattheüs

B. Izebel  1 Koningen, 2 Koningen en Openbaring

C. Lazarus  Lucas en Johannes

D. Lucas  Kolossenzen, 2 Timoteüs en Filemon

Antwoord vraag 22



Verbind de namen met de juiste betekenis:

A. Noach 1.    Gelach; hij lacht

B. Isaak 2.    Rust

C. Kaïn 3.    Verwerving; aanwinst

D. Salomo 4.    Vreedzaam; vredig

Vraag 23



Verbind de namen met de juiste betekenis:

A. Noach  2.    Rust

B. Isaak  1.    Gelach; hij lacht

C. Kaïn  3.    Verwerving; aanwinst

D. Salomo  4.    Vreedzaam; vredig 

Antwoord vraag 23



Welke bergen horen bij onderstaande betekenissen?

A. Droog; verlatenheid; woestijn

B. Kleiaarde; slijk/modder

C. Wijngaard; gecultiveerde tuingrond

D. Voorzien zal de HEERE

Vraag 24



Welke bergen horen bij onderstaande betekenissen?

A. Droog; verlatenheid; woestijn  Horeb

B. Kleiaarde; slijk/modder  Sinaï 

C. Wijngaard; gecultiveerde tuingrond  Karmel

D. Voorzien zal de HEERE  Moria

Antwoord vraag 24



Welke 4 namen zijn hier weggelaten?

“Daarna verliet hij (Paulus) Athene en kwam te Korinthe. En 
hij vond daar een Jood, genaamd …A..., van geboorte uit …
B…, die juist uit Italië gekomen was met …C…, zijn vrouw, 
omdat …D… bevolen had, dat alle Joden Rome zouden 
verlaten. En omdat hij hetzelfde handwerk uitoefende, bleef 
hij (Paulus) bij hen, want zij waren tentenmakers van hun 
handwerk.” – Handelingen 18:1-3

Vraag 25



Welke 4 namen zijn hier weggelaten?

“Daarna verliet hij (Paulus) Athene en kwam te Korinthe. En 
hij vond daar een Jood, genaamd A. Aquila, van geboorte uit 
B. Pontus, die juist uit Italië gekomen was met C. Priscilla, zijn 
vrouw, omdat D. Claudius bevolen had, dat alle Joden Rome 
zouden verlaten. En omdat hij hetzelfde handwerk 
uitoefende, bleef hij (Paulus) bij hen, want zij waren 
tentenmakers van hun handwerk.” – Handelingen 18:1-3

Antwoord vraag 25



En de winnaar is…  
Het groepje dat als eerste 
de eindzin heeft gemaakt!

Per 2 punten krijgen jullie 1 
letter 

Kleine tip: de zin bestaat 
uit 7 woorden

Succes!
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