
 Bijbelquizen   © Bijbelverhalen.nl 

Zet een kruisje in het juiste vak of vul in het formulier het juiste nummer in. 

  

2 Bijbelquiz nr. 1 Van Adam tot Abraham 

4 Bijbelquiz nr. 2 De aartsvaders 

6 Bijbelquiz nr. 3 In Egypte 

8 Bijbelquiz nr. 4 Naar Kanaän 

10 Bijbelquiz nr. 5 Richteren 

12 Bijbelquiz nr. 6 Ruth 

14 Bijbelquiz nr. 7 Samuël 

16 Bijbelquiz nr. 8 Psalm 23 

18 Bijbelquiz nr. 9 Spreuken                                     (69 vragen) 

23 Bijbelquiz nr. 10 Uit het evangelie van Mattheüs      (50 vragen) 

26 Bijbelquiz nr. 11 Uit het boek Openbaring               (52 vragen) 

30 Bijbelquiz nr. 12 Het Onze Vader 

32 Bijbelquiz nr. 13 Bijbelboeken 

34 Bijbelquiz Beroepen – getallen – welke plaats 

36 Koningsquiz 36 vragen 

37 Bijbelquiz 20 vragen (zonder antwoorden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bijbelquiz nr. 1   -  Van Adam tot Abraham 
  
1. Het verhaal over de schepping lezen we in het bijbelboek ....... 

Numeri Genesis Leviticus 

2.  Op de 1e dag schiep God ..... 

de mens het licht de planten 

3.  Op de 2e dag kwam er scheiding tussen ....... 

zee en lucht zee en land licht en duisternis 

4.  God rustte op de ....... 

5e dag 6e dag 7e dag 

5.  De Here God plantte een hof in ..... 

Eden Aden Sinear 

6.  Mocht men eten van de boom der kennis van goed en kwaad ? 

Ja Nee Soms 

7.  De eerste mensen op aarde heten ....... 

Abram en Saraï Jozef en Maria Adam en Eva 

8.  Twee van hun kinderen heten ....... 

Jakob en Esau Kaïn en Abel Jozef en Benjamin 

9.  Kaïn werd boos en vermoordde  ....... 

zijn vader zijn moeder zijn broer 

10.  Vroeger leefden de mensen ......... 

heel lang erg kort erg gelukkig 

11.  Metuselach werd ...... 

69 jaar 96 jaar 969 jaar 

12.  God besloot de aarde te verdelgen vanwege ..... 

de overbevolking het vele geweld het voedseltekort 

13.  Noach was onder zijn tijdgenoten een ...... 

vriendelijk mens onberispelijk mens godsdienstig mens 

14.  God zei tegen hem: ......... 

Bouw een grote kerk. Bouw een grote ark. Bouw een grote gevangenis. 

15.  Hoeveel mensen willen meevaren in de ark ? 

400 mensen 200 mensen Alleen Noach en zijn gezin. 

16.  Het regent ontzettend. Hoe lang ? 

7 dagen 40 dagen 6 weken 

17.  Hoelang is Noach in de ark ? 

12 weken 1 jaar 7 maanden 

18.  God sluit met Noach een verbond met als teken ......... 

Een standbeeld een gedenknaald een regenboog 

19.  De wereldbevolking is ontstaan uit ....... 

Abraham, Isaak en Jakob Sem, Cham en Jafet Mozes, Aaron en Mirjam 

20.  Vroeger spraken alle mensen ...... 

Engels Hebreeuws dezelfde taal 

21.  In het land Sinear bouwde men een stad met ......... 

veel parken veel flats een zeer hoge toren 

22.  De top van die toren moest reiken tot ........ 

de wolken de hemel grote hoogte 

23.  Ze stopten met bouwen, want ......... 

Het bouwmateriaal raakte op. men had er geen zin meer in. er gebeurde iets met hun taal. 

24.  De stad waar dit gebeurde heette ........ 

Babbel Babel Bijbel 

25.  Het woord Babel betekent: ........ 

grote stad grote toren spraakverwarring 

  

  



  

  

  

 
Invullen van Bijbelquiz nr. 1   -  Van Adam tot Abraham 
  

1 - 6 - 11 - 16 - 21 - 

2 - 7 - 12 - 17 - 22 - 

3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 

4 - 9 - 14 - 19 - 24 - 

5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 

  

  

  

  
  

Oplossing van Bijbelquiz nr. 1   -  Van Adam tot Abraham 
  

1 – 2 6 – 2 11 – 3 16 – 2 21 – 3 

2 – 2 7 – 3 12 – 2 17 – 2 22 – 2 

3 – 1 8 – 2 13 – 2 18 – 3 23 – 3 

4 – 3 9 – 3 14 – 2 19 – 2 24 – 2 

5 – 1 10 – 1 15 – 3 20 – 3 25 – 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijbelquiz nr. 2   -  De aartsvaders 

  
1. Waar is Abram geboren ? 

Kanaän Egypte Ur der Chaldeeën 

2. Hoe heette de vader van Abram ? 

Noach Lot Terach 

3. Waarom ging Abram naar Kanaän ? 

Daar was werk genoeg. God vroeg het aan hem. Er woonde al familie van hem. 

4. Hoe heette de vrouw van Abram ? 

Rebekka Rachel Saraï 

5. Waarom gingen Abram en Sarai naar Egypte ? 

Er was hongersnood in Kanaän. Ze gingen met vakantie. Daar was veel geld te verdienen. 

6. Met wie krijgt Abram in Egypte moeilijkheden ? 

met zijn knechten. met de Farao. met zijn neef Lot. 

7. Ze gaan terug naar Kanaän. Waar gaat Lot wonen ? 

In de Jordaanstreek. aan de kust in het gebergte. 

8. Iemand brengt Abram bericht. Hij zegt: ................ 

Het gaat goed met Lot. Lot is gestorven. Lot is gevangen genomen. 

9. Abram heeft geen kinderen. Aan wie vertelt hij zijn zorgen ? 

aan God. aan de buren. aan de familie. 

10. God zegt tegen Abram: ................. 

Er komt wel een oplossing. Je nageslacht zal groot zijn. Laat de mensen maar praten. 

11. Saraï blijft onvruchtbaar. Wie wordt Abrams 2e vrouw ? 

Hagar Rachel Zilpa 

12. Abram en Hagar krijgen een zoon. Ze noemen hem ......... 

Lot Isaak Ismaël 

13. Abram en Saraï krijgen een nieuwe naam. Welke namen ? 

Ibram en Sora Abraham en Sara Aram en Soraja 

14. God gaat de mensen in Sodom verdelgen. Wat doet Abraham ? 

Hij bidt voor die mensen. Hij waarschuwt die mensen. Het kan hem niets schelen. 

15. Abraham en Sara krijgen eindelijk een zoon. Abraham is dan ...... 

80 jaar. 90 jaar. 100 jaar. 

16. Waar moet Abraham Isaak offeren ? 

op de berg Sinaï. op de berg Karmel. op de berg Moria. 

17. Door het nageslacht van Abraham zullen alle volken ............ 

in Europa gezegend worden. op aarde gezegend worden. in Afrika gezegend worden. 

18. Isaak trouwt met ......... 

Rebekka Rachel Bilha 

19.  20 jaar later wordt er een tweeling geboren. 

Kaïn en Abel Ruben en Simeon Esau en Jakob 

20. Esau verkoopt aan Jakob .......... 

300 schapen. het eerstgeboorterecht. 150 kamelen. 

21. Jakob steelt van Esau ........ 

een kameelzadel. de vaderlijke zegen. 20 schapen. 

22. Jakob vlucht naar Haran. Daar woont ............ 

Noach Laban Abimelek 

23. Onderweg heeft Jakob een droom. Waar ? 

in Betel. in Hebron. in Jeruzalem. 

24. Jakob trouwt met 4 vrouwen en krijgt ......... 

10 zonen. 12 zonen. 14 zonen. 

25. Jakob keert terug naar Kanaän. Hij krijgt een andere naam.  Welke ? 

Efraïm Gideon Israël 

  

  

  



  

  

Invullen van Bijbelquiz nr. 2   -  De aartsvaders 
  

1 - 6 - 11 - 16 - 21 - 

2 - 7 - 12 - 17 - 22 - 

3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 

4 - 9 - 14 - 19 - 24 - 

5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 

  

  

  

  

  

Oplossing van Bijbelquiz nr. 2   -  De aartsvaders 

  

1 – 3 6 – 2 11 – 1 16 – 3 21 – 2 

2 – 3 7 – 1 12 – 3 17 – 2 22 – 2 

3 – 2 8 – 3 13 – 2 18 – 1 23 – 1 

4 – 3 9 – 1 14 – 1 19 – 3 24 – 2 

5 – 1 10 – 2 15 – 3 20 – 2 25 – 3 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijbelquiz nr. 3   -  In Egypte 

  
1. Hoe heette de oudste zoon van Jakob ? 

Issakar Ruben Zebulon 

2. De zonen van Rachel heten: 

Ruben en Simeon Levi en Juda Jozef en Benjamin 

3. Jozef droomt over ........... 

buigende korenschoven vleesetende koeien de bakker en de schenker 

4. Hoeveel broers heeft Jozef ? 

tien elf twaalf 

5. Kooplieden brengen Jozef naar ........ 

Kanaän Griekenland Egypte 

6. Jozef wordt verkocht aan ....... 

Potifar Farao  Jetro 

7. De Here zegent Jozef. Alles wat hij onderneemt ........ 

mislukt gelukt valt tegen 

8. Jozef komt in de gevangenis. Waarom ? 

Hij heeft gestolen Hij is vals beschuldigd. Hij heeft iemand vermoord. 

9. In de gevangenis legt Jozef de dromen uit van ...... 

de Farao de directeur de bakker en de schenker 

10. De Farao heeft gedroomd over ....... 

koeien en korenhalmen. zon,maan en sterren. piramiden. 

11. Er komen jaren van ............ 

ziekte-gezondheid oorlog-vrede overvloed-hongersnood 

12. Jozef wordt ........ 

directeur van een graanbedrijf. onderkoning van Egypte. gevangenis-directeur. 

13. Jozef trouwt met Asnat. Hun twee zonen heten ...... 

Jakob en Esau Mozes en Aäron Efraïm en Manasse 

14. De broers van Jozef reizen naar Egypte. Waarom ? 

Ze gaan er heen met vakantie. Ze gaan er koren kopen. Ze willen Jozef terugkopen. 

15. Er komen grote moeilijkheden door ...... 

een zilveren beker. niet betaalde rekeningen. taalproblemen. 

16. De hele familie van Jakob gaat wonen in ...... 

Raämses Pitom Gosen 

17. De Israëlieten worden Hebreeën genoemd. Die naam betekent ...... 

zij die komen van de overzijde. zij die komen uit een ver land. zij die komen uit het buitenland. 

18. De Hebreeën worden slaven. Ze moeten voorraadsteden bouwen. 

Pitom en Raämses Raämses en Sukkot Pitom en Gosen 

19. Mozes,een Hebreeuwse prins wil de Israëlieten helpen. 

Dat bevalt hem goed. Hij moet vluchten. Hij wordt gekozen als leider. 

20. In de woestijn heeft hij een ontmoeting met God ....... 

bij de berg Horeb. bij de berg Sinaï. bij de Schelfzee. 

21. Mozes keert terug naar Egypte. Hij wordt de leider van het volk Israël. 

Het volk koos hem uit. De Farao wees hem aan. God stelde hem aan. 

22. Mozes en Aäron gaan naar de Farao en zeggen: ............ 

Wilt u toestemming geven om te 
mogen vertrekken ? 

Laat Israël vertrekken. Laten we onderhandelen. 

23. De Farao weigert. Er komen dan ........ 

10 rampen. 12 rampen. 14 rampen. 

24. Wanneer mogen de Israëlieten vertrekken ? 

na 3 dagen lang geen zonlicht. na de sprinkhanenplaag. als de eerstgeborenen dood zijn. 

25. De Israëlieten gaan droogvoets door de Schelfzee. 

Het Egyptische leger keert terug. Het Egyptische leger kijkt toe. Het Egyptische leger verdrinkt. 

  

  

  

  



Invullen van Bijbelquiz nr. 3   -  In Egypte 
  

1 - 6 - 11 - 16 - 21 - 

2 - 7 - 12 - 17 - 22 - 

3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 

4 - 9 - 14 - 19 - 24 - 

5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 

  

  

  

  

  

Oplossing van Bijbelquiz nr. 3   -  In Egype 

  

1 – 2 6 – 1 11 – 3 16 – 3 21 – 3 

2 – 3 7 – 2 12 – 2 17 – 1 22 – 2 

3 – 1 8 – 2 13 – 3 18 – 1 23 – 1 

4 – 2 9 – 3 14 – 2 19 – 2 24 – 3 

5 – 3 10 – 1 15 – 1 20 – 2 25 – 3 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijbelquiz  nr. 4   -  Naar Kanaän 

  
 1. Wie verlost het volk Israël uit Egypte ?  

Mozes Aäron God 

 2. Naar welk land vertrekken ze ?  

Kanaän .Israël Jordanië 

3. Het water in de woestijn Sur is .........  

lauw zout bitter 

4. Mozes werpt er iets in.  

ijzer .hout chloor 

5. God zorgt voor eten.  Hij geeft de Israëlieten .........  

manna aardappelen melk 

6. In Rafidim krijgt men water uit ............  

een grot een bron een rots 

7. 3 maanden na het vertrek uit Egypte kom men bij .......  

de Jordaan de berg Sinaï de berg Nebo 

8. Op de berg Sinaï geeft God aan Mozes ...........  

de 10 WOORDEN de 12 WOORDEN de 40 WOORDEN 

9. Het zijn ................ hoe men moet leven.  

wetten aanwijzingen verplichtingen 

10. Mozes moet een draagbare tempel laten maken.  

een TABERNAKEL een ARK een KERKTENT 

11. Deze uitneembare tent met gouden wanden heeft ........  

2 kamers 3 kamers 4 kamers 

12. De achterste kamer heet ................  

Het HEILIGE het HEILIGE der HEILIGE de VOORHOF 

13. Tussen het HEILIGE en het HEILIGE der HEILIGE is ..............  

een houten wand het VOORHANGSEL  
('n gordijn) 

een schuifwand 

14. In het HEILIGE der HEILIGE staat .........  

de gouden KANDELAAR de ARK het REUKOFFER-ALTAAR 

15. Het VERZOENDEKSEL op de ARK is gemaakt van .........  

zilver koper goud 

16. De ruimte tussen de tabernakel en de omheing heet ...........  

Het plein de VOORHOF de tuin 

17. Wie moeten de priesters helpen ?  Alle mannen uit de familie van .....  

Ruben Levi Benjamin 

18. Er is veel verzet tegen de leiding van Mozes en Aäron. De rebellen .......  

worden gestraft sterven worden verjaagd 

19. Vanuit Kades stuurt Mozes spionnen naar Kanaän.  

tien spionnen twaalf spionnen veertien spionnen 

20. Ze keren veilig terug.  

Twee spionnen hebben goed 
nieuws. 

Allen hebben goed nieuws. Iedereen is tevreden. 

21. De verovering van Kanaän gebeurt velen jaren later.  

De woestijnreis duurde  2 jaar. De woestijnreis duurde 12 jaar. De woestijnreis duurde 40 jaar. 

22. Wie sterven in de woestijn ?  

Alle mannen boven de 20 jaar. Alle mannen boven de 40 jaar. Alle mannen boven de 60 jaar. 

23. Wie van de mannen boven 20 jaar komen wél in Kanaän ?  

Mozes en Aäron Jozua en Kaleb alle Levieten 

24. Op welke berg sterft Mozes ?  

Op de berg Sinaï Op de berg Hor Op de berg Nebo 

25. Wie wordt de opvolger van Mozes ?  

Kaleb Jozua Elia 

  

  

  



  

Invullen van Bijbelquiz nr. 4   -  Naar Kanaän 
  

1 - 6 - 11 - 16 - 21 - 

2 - 7 - 12 - 17 - 22 - 

3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 

4 - 9 - 14 - 19 - 24 - 

5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 

  

  

  

  

  

Oplossing van Bijbelquiz nr. 4   -  Naar Kanaän 
  

1 – 3 6 – 3 11 – 1 16 – 2 21 – 3 

2 – 1 7 – 2 12 – 2 17 – 2 22 – 1 

3 – 3 8 – 1 13 – 2 18 – 2 23 – 2 

4 – 2 9 – 2 14 – 2 19 – 1 24 – 3 

5 – 1 10 – 1 15 – 3 20 – 1 25 – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijbelquiz  nr. 5   -    Richteren 
1. Het volk Israël vertrok uit Egypte. Wanneer komen ze in Kanaän ?  

zeven jaar later één jaar later veertig jaar later 

2. Waar sloeg Mozes op de rots ?  

te Kades te Mara te Elim 

3. Mozes en Aäron mogen het land Kanaän niet binnen.  

Ze waren te oud. Ze waren ongehoorzaam. Ze waren niet sterk meer. 

4. Wie wordt de opvolger van Mozes ?  

Kaleb Jozua David 

5. Welk gebied wordt eerst veroverd ?  

de kuststreek Oostjordaanland Zuid-Judea 

6. Jozua stuurt 2 spionnen naar de stad ...........  

Jeruzalem Betlehem Jericho 

7. Het volk Israël komt over de Jordaan via ......  

een brug veerboten een droog pad 

8. De stad Jericho wordt veroverd.  

na een beschieting de muren vallen om na hevige gevechten 

9. Na ............ is een groot gedeelte van Kanaän veroverd.  

vier jaar zeven jaar veertig jaar 

10. De TABERNAKEL krijgt een plaats in ...........  

Jeruzalem Betlehem Silo 

11. Jozua sterft.  

Er is geen leider meer. Zijn zoon volgt hem op. Er komt een andere leider. 

12. De Israëlieten gaan andere goden vereren.  

Zeus Baäl en Astarte Wodan en Donar 

13. Er komen plunderaars.  

Die worden verjaagd. Men kan ze niet de baas. Men klaagt steen en been. 

14. Het volk Israël roept weer tot God. Hij geeft een .....  

koning richter . keizer 

15. Onder leiding van de richter ......................  

wordt de vijand verjaagd. gaat men weer afgoden 
dienen. 

gaat iedereen weer God 
dienen. 

16. Als de richter dood is,.............................  

gaat men weer de afgoden 
dienen. 

klaagt men om een richter. blijft men God dienen. 

17. De meest bekende richters zijn .................  

Saul, David en Salomo. Gideon,Simson en Samuël. Jefta,Debora en Barak. 

18. Gideon verjaagt met .......... een groot leger van de Midianieten.  

duizend man honderd man driehonderd man 

19. Onder wiens leiding komt er een grote verbetering ?  

Gideon Simson Samuël 

20. Hij houdt overal vergaderingen. Hij woont in  ......  

Rama. Jeruzalem. Betlehem. 

21. De zonen van Samuël zijn ook richters.  

Ze zijn oneerlijk. Ze spreken goed recht. Ze doen hun best. 

22. Het volk Israël wil ................  

andere richters. een koning. een president. 

23. Het volk Israël krijgt een koning.  

Het volk moet hem kiezen. God wijst hem aan. Samuël zoekt er een op. 

24. Israëls eerste koning heet ...........  

Herodes. David. Saul. 

25. Hij wordt door Samuël ............  

gekroond. gezalfd. ingewijd. 



  

 Invullen van Bijbelquiz nr. 5   -  Richteren 

  

1 - 6 - 11 - 16 - 21 - 

2 - 7 - 12 - 17 - 22 - 

3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 

4 - 9 - 14 - 19 - 24 - 

5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 

  

  

  

  

  

Oplossing van Bijbelquiz nr. 5   -  Richteren 
  

1 – 3 6 – 3 11 – 1 16 – 2 21 – 1 

2 – 1 7 – 3 12 – 2 17 – 2 22 – 2 

3 – 2 8 – 2 13 – 2 18 – 3 23 – 2 

4 – 2 9 – 2 14 – 2 19 – 3 24 – 3 

5 – 1 10 – 1 15 – 3 20 – 1 25 – 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijbelquiz  nr. 6   -    Ruth 
 
1. In welke tijd speelt zich het verhaal van Ruth af? 

.Richterentijd Koningentijd .Ballingschap 

2. Waarom ging Elimelek en zijn gezin naar Moab? 

Uit avontuur Omdat er hongersnood was. Het moest van God. 

3. Uit welke plaats kwamen Elimelek en Noömi? 

Betlehem Jeruzalem Kana 

4. Hoe heetten hun twee zonen? 

Esau en Jakob Kaïn en Abel Machlon en Kiljon 

5. Hoe heetten de vrouwen waar de jongens mee trouwden? 

Orpa en Rebekka Orpa en Ruth Ruth en Rachel 

6. Wat gebeurde er met Noömi's man en zonen? 

Zij werden rijk. Zij stierven. Zij gingen terug. 

7. Wat deed Ruth? 

Ruth bleef bij Noömi. Ruth ging terug. Ruth stuurde Orpa terug. 

8. Wat zei Ruth? 

Ik kan niet anders. Ik wil naar Betlehem. Uw God is mijn God. 

9. Hoe wilde Noömi genoemd worden? 

Marta Maria Mara 

10. Op welk stuk land ging Ruth aren oprapen? 

Op hun eigen land Op Boaz' land Op het land van hun buren 

11. Waarom was Boaz zo vriendelijk voor Ruth? 

Hij had gehoord wat ze deed 
voor Noömi. 

Hij was verliefd op haar. Omdat hij familie was van 
Noömi. 

12. Wat beval Boaz aan zijn knechten? 

Laat expres wat aren vallen 
voor Ruth. 

Geef Ruth te drinken. Geef Ruth te eten. 

13. Wat is een losser? 

Iemand die familie is. Iemand die het land 
terugkoopt dat je hebt moeten 
verkopen. 

Iemand die veel geld heeft. 

14. Waar moest Ruth gaan liggen? 

Op de dorsvloer Onder het voetendek van Boaz Onder haar bed 

15. Wat deed Boaz in de hoofddoek van Ruth? 

Zijn schoen Een gouden ring Zes maten gerst 

16. Waar ging Boaz naar toe? 

Naar de poort Naar huis Naar het huis van de andere 
losser 

17. Wat gaf Boaz aan de andere losser als bewijs? 

Een document Zijn schoen Een kleitafeltje 

18. Wat zijn getuigen? 

Mensen die erbij waren Belangrijke mensen Vrienden 

19. Hoe noemden ze het kind van Boaz en Ruth? 

Juda Obed Machlon 

20. Van wie werd Obed later de vader? 

Van Ismaël Van Isaak Van Isaï 

21. Van wie werd Isaï de vader? 

Van koning Salomo Van koning Saul Van koning David 

22. Wie is er uit het geslacht van David geboren? 

Jezus, onze verlosser Petrus Johannes 

23. Waarvan verlost de Heer Jezus ons? 

Van de vijand Van onze zonden Van onze problemen 

24. Waarmee betaalde Jezus voor ons? 

Met zijn bloed Met een miljoen gulden Met een zak diamanten 

25. Wat maakt Jezus voor ons klaar in de hemel? 

De Bijbel Een huis De kerk 

  



  

 Invullen van Bijbelquiz nr. 6   -  Ruth 

  

1 - 6 - 11 - 16 - 21 - 

2 - 7 - 12 - 17 - 22 - 

3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 

4 - 9 - 14 - 19 - 24 - 

5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 

  

  

  

  

  

Oplossing van Bijbelquiz nr. 6   -  Ruth 
  

1 – 1 6 – 2 11 – 1 16 – 1 21 – 3 

2 – 2 7 – 1 12 – 1 17 – 2 22 – 1 

3 – 1 8 – 3 13 – 2 18 – 1 23 – 2 

4 – 3 9 – 3 14 – 2 19 – 2 24 – 1 

5 – 2 10 – 2 15 – 3 20 – 3 25 – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijbelquiz  nr. 7   -    Samuël 
 

  1.  Hoeveel vrouwen had Elkana? 

twee drie een 

2. Waarmee plaagde Peninna Hanna? 

Dat Hanna niet mooi was. Dat Hanna geen kinderen had. Dat Hanna rood haar had. 

3. Waaruit kon je zien dat Elkana veel van Hanna hield? 

Hij gaf haar een groter cadeau 
dan Peninna. 

Hij maakte een mooie jas voor 
Hanna. 

Hij gaf haar veel kusjes. 

4. Wat dacht de oude priester toen Hanna in de tempel bad? 

Wat een zielige vrouw. Wat een mooie vrouw. Zij is dronken. 

5. Wat beloofde Hanna. 

Ik zal veel geld geven. Als ik een zoon krijg zal ik 
hem aan God geven. 

Ik zal eeuwig dankbaar zijn als 
ik een zoon krijg. 

6. Wat kreeg Hanna na een jaartje? 

Een dochter Een zoon Een tweeling 

7. Hoe noemde Hanna haar kind? 

Samuël Simson Gideon 

8. Wat betekent Samuël? 

Man van God Troost Van God gebeden 

9. Waar bracht Hanna haar kind naartoe? 

naar Jeruzalem naar de bergen naar de tempel 

10. Wat kwam ze hem elk jaar brengen? 

lekker eten een nieuwe jas geld 

11. Hoe heette de oude priester? 

Eli Mozes Noach 

12. Wat waren de zonen van Eli voor mannen? 

leuke mannen slechte spotters heilige mannen 

13. Wat deed Eli fout? 

Hij sliep veel. Hij liep altijd te schelden. Hij gaf zijn zoons nooit een 
standje. 

14. Wat hoorde Samuël eens roepen? 

Ga weg! Help! Samuel! 

15. Wie dacht Samuël dat hem riep? 

Eli Chofni Pinechas 

16. Wie riep Samuël werkelijk? 

zijn vader God zijn moeder 

17. Wat moest Samuël antwoorden volgens Eli? 

Spreek, Here, want uw knecht 
hoort. 

Wat is er aan de hand, God?. Ik weet niet waar U bent, God. 

18. Wat zei God tegen Samuël? 

Eli en zijn zoons zullen 
gezegend worden. 

Eli zal sterven. Eli en zijn zoons zullen op één 
dag sterven. 

19. Vond Samuël het fijn om het aan Eli te vertellen? 

Ja. Nee. Hij zei het meteen. 

20. Wat zei Eli? 

O nee! Ik ga meteen bidden. Wat God doet is goed. 

21. Wat werd Samuel nu? 

.profeet hogepriester helper van Eli 

22. Wat is een profeet? 

Iemand die Gods woord 
doorgeeft. 

Iemand die veel bidt. Iemand die veel weet van God. 

23. Wat kreeg Hanna nog meer? 

Geld Geluk Kinderen 

24. Waarom ging het slecht met het land? 

De zonen van Eli gaven een 
slecht voorbeeld. 

Er kwam geen regen. De tempel was oud geworden. 

25. Wat deed Samuël in de tempel? 

bidden bidden, werken, slapen slapen 



 Invullen van Bijbelquiz nr. 7   -  Samuël 

  
1 - 6 - 11 - 16 - 21 - 

2 - 7 - 12 - 17 - 22 - 

3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 

4 - 9 - 14 - 19 - 24 - 

5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 

  

  

  

  

  

Oplossing van Bijbelquiz nr. 7   -  Samuël 

  
1 – 1 6 – 2 11 – 1 16 – 2 21 – 2 

2 – 2 7 – 1 12 – 2 17 – 1 22 – 1 

3 – 1 8 – 3 13 – 3 18 – 3 23 – 3 

4 – 3 9 – 3 14 – 3 19 – 2 24 – 1 

5 – 2 10 – 2 15 – 1 20 – 3 25 – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijbelquiz  nr. 8   -    Psalm 23 
  1. Welke psalm wordt wel de herderspsalm genoemd?  

psalm 23 psalm 42 psalm 1 

2. Wie heeft psalm 23 geschreven?  

Paulus  David Lucas  

3. Wie ziet David als zijn herder?  

Zijn vader Zijn koning De Here 

4. Waarom is David niet bang voor een donker dal?  

Er is eten genoeg. God is dicht bij hem. Hij is zelf sterk genoeg 

5. Wat deed men vroeger met een persoonlijk gast?  

Zalven met olie. Een hand geven. Een stoel geven. 

6. Wat mag David zijn leven lang ervaren?  

De goedheid van zijn ouders. De goedheid en trouw van zijn 
vrienden. 

De goedheid van God. 

7. Waar zal David voor eeuwig mogen wonen?  

In het huis van de Here In een paleis In Jeruzalem 

8. Wat hebben schapen nodig?  

een vaste hand rustig kabbelend water zonneschijn 

9. Hoe noemt men het hok van de schapen?  

de schuur de stal de schaapskooi 

10. Hoe noemt men een mannetjesschaap?  

een lam een ooi een ram 

11. Waarom gaat de herder met zijn kudde door een donker dal?  

Om in een betere, groenere weide 
te komen. 

Om zijn schapen te trainen niet 
bang te zijn. 

Omdat zijn schapen zich anders 
gaan vervelen. 

12. Wat is het verschil tussen een goede herder en een huurling?  

Een goede herder verdient goed 
aan zijn schapen 

Een goede herder zet zijn leven op 
het spel voor zijn beesten 

Een goede herder aait zijn beesten 
vaak 

13. Wat is David geworden?  

Generaal Koning van Israël Minister van koning Saul 

14. Waarom schreef David een lied over schapen?  

Er graasden veel schapen bij hem 
in de buurt. 

Hij hield veel van dieren. Hij was een herder 

15. Waarmee kun je het beroep herder vergelijken?  

een koning een muzikant een zwerver 

16. Wat doet een herder als er een schaap zoek is?  

fluiten lokken met voer opzoeken 

17. Wat voor feest vieren de herders samen.  

verjaardagsfeest schaapscheerfeest paasfeest 

18. Waarom luisteren de schapen niet naar een andere herder?  

Ze vinden zijn kleren raar. Ze kennen zijn stem niet. Ze weten niet wat hij bedoelt. 

19. Wat voor dier heeft een herder vaak bij zich?  

een hond een poes een koe 

20. Wat voor deur had een schaapskooi vroeger?  

een houten deur een ronde steen De herder was de deur. 

21. Wanneer is de herder extra blij?  

Als zijn verloren schaap weer is 
gevonden. 

Als hij een extraatje krijgt. Als de schapen rustig drinken. 

22. Hoe weet je dat de herder echt om zijn schapen geeft?  

Hij kijkt naar ze. Hij kent hun naam. Hij gaat voorop. 

23. Wat heeft David verslagen?  

Leeuwen, beren en de reus Goliat. een beer een wolf 

24. Hoe heten de liederen die David maakte?  

gezangen gebeden psalmen 

25. Op welk instrument speelde David vaak?  

fluit citer harp 



 Invullen van Bijbelquiz nr. 8   -  Psalm 23 

  

1 - 6 - 11 - 16 - 21 - 

2 - 7 - 12 - 17 - 22 - 

3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 

4 - 9 - 14 - 19 - 24 - 

5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 

  

  

  

  

  

Oplossing van Bijbelquiz nr. 8   -  Psalm 23 
  

1 – 1 6 – 3 11 – 1 16 – 3 21 – 1 

2 – 2 7 – 1 12 – 2 17 – 2 22 – 2 

3 – 3 8 – 2 13 – 2 18 – 2 23 – 1 

4 – 2 9 – 3 14 – 3 19 – 1 24 – 3 

5 – 1 10 – 3 15 – 1 20 – 3 25 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijbelquiz  nr. 9   -    Spreuken 

  

 1. Wie schreef de spreuken ?  

Salomo David Asaf Josafat 

2. Wat is het begin der kennis ?  

wijsheid onderwijzing .bedachtzaamheid de vreze des Heren 

3. Wie roept luide op de straat ?  

de kennis de wijsheid de onschuldige de zondaren 

  4. Wanneer zal de wijsheid zich niet laten vinden ?  

als men loert op bloed als men onverstand 
liefheeft 

als men kennis heeft 
gehaat 

als men zorgeloos is 

5. Waartegen is men beveiligd als men naar de wijsheid luistert ?  

benauwdheid de verschrikking van 
het onheil 

spotternij hinderlagen 

6. Wat is God voor hen die onberispelijk wandelen ?  

een schild een burcht een toevlucht een veiligheid 

7. Wat moet Salomo's zoon om zijn hals binden ?  

rechtschapenheid bedachtzaamheid liefde en trouw overleg en 
bedachtzaamheid 

8. Waarop moet men niet steunen ?  

pad des levens op zijn schild op zijn rechterhand eigen inzicht 

9. Waarmee moet men de Here vereren ?  

met onze wijsheid met ons inzicht met onze rijkdom met onze oprechtheid 

10. Wat is kostbaarder dan koralen ?  

de wijsheid de liefde de deugd de kennis 

11. Wat heeft de Here door wijsheid gegrond ?  

de waterdiepten de vrede de aarde de toekomst 

12. Wat zal de Here van ons bewaren ?  

onze rechterhand ons huis ons inzicht onze voet 

13. Op wie moeten we niet afgunstig zijn ?  

de boosdoener de man van geweld de goddeloze de echtvriend van 
onze jeugd 

14. Wat legt de wijsheid om ons hoofd ?  

een mooie ketting een band van inzicht een lieflijke krans een sierraad van 
kennis 

15. Wat wordt talrijk, als wij wijze woorden aannemen ?  

onze woorden onze levensjaren onze boeken onze gedachten 

16. Wat moeten wij niet loslaten ?  

de verkeerdheid de bedachtzaamheid de geboden de tucht 

17. Waar wordt het pad der rechtvaardigen mee vergeleken ?  

boom des levens honingzeem het glanzende 
morgenlicht 

een sierlijke kroon 

18. Waar moet onze voet ver verwijderd van blijven ?  

van de weg der 
goddelozen 

van het kwade van effen paden van de paden des 
doods 

19. Waaruit moeten wij water drinken ?  

de bron van kennis de rivier van vrede de beker der 
dankzegging 

onze eigen regenbak 

  
  20. Tot wie moet de luiaard gaan ?  

tot de verstandige tot de leidsman ten 
leven 

tot de vogelaar tot de mier 

21. Hoeveel dingen haat de Here ?  

drie twee vijf zeven 

22. Wie is verstandeloos ?  

wie steelt wie overspel pleegt wie niet luistert naar 
raad 

wie in de avond zijn 
huis verlaat 



23. Wat zegt de hoer ?  

Mijn man is niet thuis. Niemand zal ons zien. Ik ga met u mee. Laat ons afdalen naar 
de binnenkamer. 

24. Wie zullen wijsheid vinden ?  

wie veel studeren wie het leven zoekt wie ijverig zoeken wie de wacht houdt 
aan zijn deuren 

25. Als u een wijze bestraft, wat doet hij dan ?  

Hij zal spotten. Hij zal liefhebben. Hij zal luisteren. Hij zal u haten. 

26. Wat bedekt de liefde ?  

alle overtredingen alle begerigheid alle onverstand alle onoprechtheid 

27. Wat maakt rijk ?  

de wijsheid de hoop der 
rechtvaardigen 

de zegen des Heren de valse tong 

28. Wat overkomt de goddeloze ?  

wat hij vreest onrecht onheil smart 

29. Wat doet iemand die betrouwbaar van geest is ?  

Hij jaagt het goede na. Hij houdt een zaak 
verborgen. 

Hij wint harten. Hij blijft staande. 

30. Waarop lijkt een vrouw zonder verstand ?  

op een bedrieglijke 
weegschaal 

een leugenlip op een gouden ring in 
een varkenssnuit 

vrouwendwaasheid 

31. Wat gebeurt er met iemand die een ander laaft ? 

Hij spruit uit als fris 
loof. 

Hij verkrijgt eer. Hij wordt ook zelf 
gelaafd. 

Hij wordt gevangen in 
zijn begeerlijkheid. 

32. Wat wint iemand die wijs is ?  

harten welgevallen het leven rijkdom 

33. Hoe wordt iemand genoemd die terechtwijzing haat ?  

boos verstandig wijs dom 

34. Wat brengt genezing aan ?  

de kracht van de 
ploegos 

de tong der wijze de wijsheid der 
vrouwen 

het onderricht van de 
wijze 

35. Met wie moet men omgaan om wijs te worden ?  

met rechtvaardigen met vlijtigen met wijzen met een betrouwbaar 
getuige 

36. Wie haat zijn zoon ?  

wie de roede spaart wie met goddelozen 
omgaat 

de trage de luiaard 

37. Wie redt levens ?  

de oprechte een betrouwbaar 
getuige 

de lankmoedige de schrandere 

  
38. Wat leert de grimmigheid af ?  

een terechtwijzing een zacht antwoord de man met slinkse 
streken 

droefheid 

 39. Wat is er in het huis van de rechtvaardige ?  

liefde en trouw kennis een grote schat verstand 

40. Wat maakt het aangezicht vrolijk ?  

vele vrienden een blij hart degelijke kennis de vreze des Heren 

41. Wat verkwikt het gebeente ?  

lieflijke woorden zoetheid van lippen een zuivere 
weegschaal 

goede tijding 

42. Wanneer zullen onze voornemens gelukken ?  

als we de Here onze 
wegen bevelen 

als we het pad des 
levens gaan 

als we nederig van 
geest zijn 

als we oprechte 
woorden spreken 

43. Wat gaat vooraf aan het verderf ?  

onverstand boosheden scheiding tussen 
vrienden 

hovaardij 

44. Wie overtreft hem die een stad inneemt ?  

wie op het woord acht 
geeft 

een ootmoedige een wijze zoon wie zijn geest 
beheerst 



 
45. Wat is de kroon der ouders ?  

hun kindskinderen hun verstandige 
kinderen 

hun zonen hun onberispelijke 
wandel 

46. Waarmee is de naam des Heren te vergelijken ?  

diepe wateren een bruisende beek een sterke toren een bron van wijzheid 

47. Wanneer leent men aan de Here ?  

als men geeft met 
gulle hand 

als men in de herfst 
ploegt 

als men zich verre 
houdt van twist 

als men zich over een 
arme ontfermt 

48. Wie is een schandelijke zoon ?  

de leugenachtige zoon de doldriftige zoon die zijn vader 
mishandelt 

de luie zoon 

49. Wat moet men niet zeggen ?  

Ik heb mijn hart rein 
bewaard. 

Ik zal het kwaad 
vergelden. 

Heilig ! Heilig !   Ik ben rein van zonde. 

50. Wanneer kan men beter op een hoek van het dak wonen ?  

als men een twistzieke 
vrouw heeft 

als men gedane 
beloften niet nakomt 

als men de strijd met 
overleg voert 

als men olie en wijn 
liefheeft 

51. Wat verdrijft de dwaasheid uit het hart van een knaap ?  

de tuchtroede de staf van 
gramschap 

de mond van een 
vreemde vrouw 

betrouwbare woorden 

52. Waarmee moet men niet omgaan ?  

een driftkop een onaanzienlijke een spotter een luiaard 

53. Welke mensen verarmen ?  

trouwelozen drinkers en 
doorbrengers 

booswichten zondaren 

54. Wat is een wijs man ?  

sterk blij gelukkig rustig 

55. Wie moeten wij redden ?  

hij die op het uiteinde 
van een ra ligt 

hen die wijn drinken ontuchtigen hen die ten dode 
gegrepen zijn 

56. Wiens akker is geheel begroeid met distels ?  

van een gewapend 
man 

van een oproermaker van de luiaard van een waardeloos 
man 

57. Zoals gouden appelen op zilveren schalen .....................  

is de koelte der 
sneeuw 

is het hart van de 
koning 

is een betrouwbare 
bode 

is een woord in de 
juiste vorm gesproken 

58. Waarom moet men z'n voet niet te dikwijls in 't huis van zijn naaste zetten ?  

dan wordt hij traag tot 
luisteren 

dan merkt hij u niet 
meer op 

dan veracht hij uw 
verstandige taal 

dan krijgt hij genoeg 
van u 

59. Waar lijkt iemand op die zijn geest niet in bedwang heeft ?  

op een stad met 
omvergehaalde muren 

op een hond die naar 
zijn uitbraaksel 
terugkeert 

op iemand met 
afgekapte voeten 

op een dolgedraaide 
deur 

60. Wie zal in een kuil vallen ?  

wie brandende pijlen 
afschiet 

wie wijs is in eigen 
oog 

wie een dwaas eer 
geeft 

wie er een graaft 

61. Wat wordt iemand als een vloek aangerekend ?  

als iemand zijn oor 
afwendt van de wet 

een luidruchtige groet 
in de morgen 

onrechtvaardig gewin een onomwonden 
bestraffing 

62. Wanneer is iemands gebed een gruwel ?  

als men overtredigen 
bedekt 

als men zijn oor 
afwendt van het horen 
der wet 

als men zijn hart 
verhardt 

als men bezwaard is 
door bloedschuld 

63. Wanneer zal men niet voorspoedig zijn ?  

als men opstandig is als men vloekt als men zijn 
overtredigen bedekt 

als men pand geeft 
voor een onbekende 

64. Wanneer vindt men ontferming ?  

als men een man van 
inzicht is 

als men zijn zonden 
belijdt en nalaat 

als men in het 
verborgene liefheeft 

als men zijn hart niet 
verhardt 



 
 
65. Wie maakt zijn moeder te schande ?  

een aan zichzelf 
overgelaten knaap 

een opvliegende 
jongeman 

een booswicht een metgezel van de 
misdadiger 

66. Wanneer verwildert het volk ?  

als men zijn akker niet 
bewerkt 

als men ijdelheden 
najaagt 

als openbaring 
ontbreekt 

als men anderen 
afperst 

67. Wat doen de mieren in de zomer ?  

Zij maken hun woning. Zij lopen in 's konings 
paleis. 

Zij trekken 
gezamenlijk op. 

Zij bereiden hun spijs. 

68. Wat is moeilijk te vinden ?  

een deugdelijke 
huisvrouw 

een goede akker tapijten van fijn linnen vriendelijke 
onderwijzing 

69. Wat is bedrieglijk ?  

voordeel van handel roem en eer brood der traagheid de bevalligheid 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Invullen van Bijbelquiz nr. 9   -  Spreuken 

  

1- 11- 21- 31- 41- 51- 61- 

2- 12- 22- 32- 42- 52- 62- 

3- 13- 23- 33- 43- 53- 63- 

4- 14- 24- 34- 44- 54- 64- 

5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 

6- 16- 26- 36- 46- 56- 66- 

7- 17- 27- 37- 47- 57- 67- 

8- 18- 28- 38- 48- 58- 68- 

9- 19- 29- 39- 49- 59- 69- 

10- 20- 30- 40- 50- 60-   

  

  

  

Oplossing van Bijbelquiz nr. 9   -  Spreuken 

  

1-1 11-3 21-4 31-3 41-4 51-1 61-2 

2-4 12-4 22-2 32-1 42-1 52-1 62-2 

3-2 13-2 23-1 33-4 43-4 53-2 63-3 

4-3 14-3 24-3 34-2 44-4 54-1 64-2 

5-2 15-2 25-2 35-3 45-1 55-4 65-1 

6-1 16-4 26-1 36-1 46-3 56-3 66-3 

7-3 17-3 27-3 37-2 47-4 57-4 67-4 

8-4 18-2 28-1 38-2 48-3 58-4 68-1 

9-3 19-4 29-2 39-3 49-2 59-1 69-4 

10-1 20-4 30-3 40-2 50-1 60-4   

  
 



 

 Bijbelquiz nr. 10   -  Uit het evangelie van Mattheüs 
   

1. Waar is Jezus geboren ? 

Nazaret Jeruzalem Betlehem Kafarnaïm 

2. Waar is Jezus opgegroeid ? 

Nazaret Kafarnaïm Jeruzalem Betlehem 

3. Wat was Johannes de Doper van Jezus ? 

broer oom kennis neef 

4.Wie heeft Jezus gedoopt ? 

Maria Johannes Jozef de hogepriester 

5. Hoeveel dagen werd Jezus verzocht door de duivel ? 

3 dagen 10 dagen 40 dagen 7 weken 

6. Hoe worden Jezus leerlingen genoemd ? 

discipelen volgelingen broeders vrienden 

7. Hoe heet een samenkomstgebouw van de Joden ? 

gebedshuis synagoge kerk moskee 

8. Hoe heet het Koninkrijk van Jezus ? 

Joodse staat Israël de hemel Koninkrijk van God 

9. Hoe heet het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde ? 

Ave Maria Psalmen Het onze vader het hogepriesterlijke 
gebed 

10. Wat is vasten ? 

iets vast maken in een kring gaan 
staan 

bidden niet eten/drinken 

11. Waar moet men volgens Jezus zijn schat bewaren ? 

in een kluis in je gordel in de hemel beurs 

12. Waarop moet men zijn levenshuis bouwen ? 

rots zand een berg kleigrond 

13. Wat moesten de melaatsen doen die door Jezus werden genezen ? 

naar huis gaan toon u aan de priester naar de tempel gaan zich gaan wassen 

14. Van wie zei Jezus: Bij niemand in Israël heb ik zon groot geloof gevonden. 

melaatse blinde Petrus hoofdman 

15. Wat deed Jezus tijdens de storm op het meer ? 

roeien de zeilen reven slapen hozen 

16. Jezus genas 2 bezetenen in Gadara. Waarin gingen de boze geesten ? 

de zee andere mensen de omstanders zwijnen 

17. Waar zat Matteüs toen Jezus hem riep ? 

tempelplein in een boom tolhuis voor zijn huis 

18. Welk kind werd door Jezus uit de dood opgewekt ? 

dochtertje van Jaïrus Roosje Samuël Timoteüs 

19. Wie was één van de twaalf discipelen ? 

Nikodemus Paulus  Bartimeüs Bartolomeüs 

20. Wat kunnen wij van Jezus leren ? 

Dat Hij veel wandelde. Dat Hij zachtmoedig is 
en nederig van hart. 

Dat Hij een 
natuurmens was. 

Dat Hij de sabbat 
hield. 

21. Welke zonde zal de mens niet vergeven worden ? 

laster tegen de Heilige 
Geest 

vloeken liegen doden 

22. Hoe heeft Herodes Johannes de Doper gedood ? 

gekruisigd opgehangen vergiftigd onthoofd 

23. Waarmee voedde Jezus 5000 mannen plus vrouwen en kinderen ? 

manna en kwakkels 5 broden en 2 visjes 3 broden en 3 visjes 10 dadelkoeken 

24. Wat mankeerde de dochter van de Kananese vrouw ? 

doofstom uit het raam gevallen bezeten hoge koorts 

25. Petrus deed een uitspraak over Jezus. Welke ? 

U bent de grote 
koning. 

Mijn Here en mijn 
God. 

Gij zijt de Christus. U bent de waarheid en 
het leven. 



 
26. Wie spraken met Jezus op de berg ? 

Het Sanhedrin Mozes en Elia Jozef en Maria Judas en Petrus 

27. Hoe groot moet volgens Jezus ons geloof zijn ? 

als een mosterdzaad als een berg als een ceder op de 
Libanon 

als een rots 

28. Hoe kwam Jezus aan zijn belastinggeld ? 

uit Judas beurs uit de tempelkist Hij kreeg geld van 
vrienden. 

Petrus ving een vis. 

29. Wie is het grootste in het Koninkrijk der hemelen ? 

een profeet een kind de hogepriester een goede koning 

30. Van welke 99 dieren was er 1 zoek ? 

kamelen musjes schapen ezels 

31. Hoe vaak moeten we elkaar vergeven ? 

7 maal 70 x 7 maal 3 maal 100 maal 

32. Welke uitspraak over kinderen werd wereldberoemd ? 

Laat de kinderen tot 
Mij komen. 

Hebt uw kinderen lief. Heb vertrouwen als 
een kind. 

Kinderen zijn een 
zegen van God. 

33. Wie riepen er: Here, heb medelijden met ons, Zoon van David. 

10 melaatsen een tollenaar kinderen twee blinden 

34. Waarop reed Jezus Jeruzalem binnen ? 

een vurig paard een ezel een kameel een strijdwagen 

35. Welke boom werd door Jezus vervloekt ? 

olijfboom vijgeboom dadelpalm ceder 

36. Wat deden de onrechtvaardige pachters met de zoon van de eigenaar ? 

wegjagen slaan doden vastgrijpen 

37. Wie mocht niet in de koninklijke bruiloftszaal blijven ? 

de man die geen 
bruiloftsklederen aan 
had 

slaven die vuil waren arme kinderen bedelaars met vieze 
kleren 

38. Wie werden met witte gewaden vergeleken ? 

de Romeinen de Samaritanen Farizeeën en 
Schriftgeleerden 

de tollenaars 

39. Wat zal er op aarde komen voordat Jezus weerkomt ? 

een vrederijk een zondvloed verwoesting van 
Jeruzalem 

hongersnoden en 
aardbevingen 

40. Wat deden de dwaze maagden fout ? 

geen extra olie geen lampen Ze vielen in slaap. geen geld genoeg 

41.Wat kreeg Judas voor zijn verraad ? 

20 zilverlingen een zak goud 30 zilverlingen een akker 

42. Welke twee dingen zijn van belang bij het laatste avondmaal ? 

brood en wijn zout en licht water en zeep bittere kruiden en een 
ei 

43. Wie heeft Jezus verraden ? 

Petrus Tomas Pilatus Judas 

44. Wat deed Petrus nadat hij Jezus had verloochend ? 

huilen weghollen ging naar huis zocht zijn vrienden op 

45. Wie werd vrijgelaten voor Jezus in de plaats ? 

Judas Stefanus Simon de Zeloot Barabbas 

46. Wie droeg het kruis van Jezus ? 

een soldaat Simon een officier een moordenaar 

47. In wiens graf werd Jezus lichaam gelegd ? 

Lazarus een tuinman Nikodemus Jozef van Arimatea 

48. Wie ontdekten het eerst dat Jezus was opgestaan ? 

de discipelen enkele vrouwen de Schriftgeleerden de Romeinen 

49. Wie zei tegen de vrouwen dat Jezus was opgestaan ? 

de tuinman de discipelen een engel des Heren de Romeinen 

50. Wat zei Jezus bij zijn hemelvaart ? 

Tot weerziens. Ik ga naar mijn vader 
in de hemel. 

Maak alle volken tot 
mijn discipelen. 

God zegene u. 



 

 Invullen van Bijbelquiz nr. 10  -  Bijbelboeken        

  

1-  6- 11- 16- 21- 26- 31- 36- 41- 46- 

2- 7- 12- 17- 22- 27- 32- 37- 42- 47- 

3- 8- 13- 18- 23- 28- 33- 38- 43- 48- 

4- 9- 14- 19- 24- 29- 34- 39- 44- 49- 

5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 

  

  

Oplossing van Bijbelquiz nr. 10  -  Bijbelboeken    

  

1-3 6-1 11-3 16-4 21-1 26-2 31-2 36-3 41-3 46-2 

2-1 7-2 12-1 17-3 22-4 27-1 32-1 37-1 42-1 47-4 

3-4 8-4 13-2 18-1 23-2 28-4 33-4 38-3 43-4 48-2 

4-2 9-3 14-4 19-4 24-3 29-2 34-2 39-4 44-1 49-3 

5-3 10-4 15-3 20-2 25-3 30-3 35-2 40-1 45-4 50-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijbelquiz  nr. 11   -    Uit het boek  Openbaring 

 1.       Door wie is het boek Openbaring geschreven ? 

Paulus Petrus Matteüs Johannes 

2.       Aan hoeveel gemeenten schreef Johannes ?  

7 12 10 144 

3.       Wie zal Jezus zien als Hij komt met de wolken ?  

de Joden elk oog de engelen de gelovigen 

4. Wie heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk ?  

de duivel Petrus Jezus de gemeente 

5.       Wat moest Johannes schrijven aan Efeze ?  

Weest getrouw tot de 
dood. 

Ik doorzoek uw hart. Ik geef u een open 
deur. 

U hebt uw eerste 
liefde verzaakt. 

6.       Wat zal Jezus aan de gemeente te Smyrna geven als ze getrouw zijn ?  

een witte steen een nieuwe naam een kroon des levens de morgenster 

7.       Aan welke leer hielden ze in Pergamum vast ?  

de leer van Bileam de leer van de 
Farizeeën 

Er is geen opstanding. de leer van Paulus 

8.       Welke vrouw hebben ze in Tyatira laten begaan ?  

Salome Izebel de vrouw van Herodes de vrouw van Potifar 

9.       Uit welk boek zullen de overwinnaars uit Sardus niet uitgewist worden ?  

de Bijbel Boek van Kennis Boek van Oordeel het boek des levens 

10.    Waar zal Jezus Filadelfia voor bewaren ?  

voor ziektes voor armoede voor haat en nijd de ure der verzoeking 

11.    Waarom zal Jezus Laodicea uit zijn mond spuwen ?  

omdat ze lauw zijn omdat ze vies zijn omdat ze hard zijn omdat ze heet zijn 

12.    Wat doet Jezus als je de deur voor Hem open doet ?  

Hij wijst je op je 
fouten. 

maaltijd met je 
houden 

Hij strijdt tegen de 
duivel. 

Hij wast je rein. 

13.    Wat was er rondom de troon van God ?  

een licht een gouden zee een wolk een regenboog 

14.    Hoeveel oudsten in witte klederen zaten er op tronen ?  

12 24 7 3 

15.    Wie is waardig de boekrol te openen ?  

De engel Een oudste Het Lam een vliegende arend 

16.    Wat voor kleur paarden trokken uit ?  

wit rossig zwart vaal bruin zwart wit gevlekt rossig wit grijs bruin geel gevlekt blauw en 
rood 

17.    Hoeveel waren er verzegeld uit alle stammen van Israël ?  

144.000 12.000 10.000 7.000 

18.    Wat had de schare die niemand tellen kon in zijn hand ?  

schalen met wierook fakkels trompetten palmtakken 

19.    Wat doet God met de mensen die uit de grote verdrukking komen ?  

een huis geven God zal alle tranen 
afwissen. 

een nieuwe naam 
geven 

een zegel aan hun 
voorhoofd 

20.    Wat gebeurde er toen de 3e engel blies ?  

Een arend begon te 
vliegen. 

De bazuinen klonken. Alle bomen gingen 
dood. 

Een grote ster viel 
brandend als een 
fakkel. 

21.    Hoe heet de engel van de afgrond ?  

Gabriël Abaddon Grote draak Het Beest 

 
22.    Wat moest Johannes opeten ?  

een boekje een honingkoek een schaal amandelen een matze 

23.    Wat moest Johannes meten ?  

de muur van 
Jeruzalem 

de tempel de voorhof de kandelaren 

24.    Hoeveel getuigen gaan er 1260 dagen lang profeteren ?  

10 3 12 2 



25.    Wie zal de twee getuigen doden ?  

een engel met 
vlammend zwaard 

Het beest dat uit de 
afgrond opkomt 

een donderslag een ruiter met een 
rossig harnas 

26.    Na hoeveel dagen gingen de getuigen weer leven ?  

3 dagen 2 dagen 3 1/2 dag 40 dagen 

27.    Wat werd er zichtbaar in de hemelse tempel ?  

de kandelaar het reukofferaltaar de tafel der 
toonbroden 

de ark des verbonds 

28.    Wat wilde de draak van de vrouw hebben ?  

haar krans van 12 
sterren 

haar kind de zon de maan onder haar 
voeten 

29.    Waarheen vluchtte de vrouw ?  

de woestijn de tempel de bergen een eiland 

30.    Hoe wordt de grote draak ook genoemd ?  

duivel en Satan vijand beest luipaard 

31.    Wat stond er op de 7 koppen van het beest dat uit de zee kwam ?  

teksten spreuken berekeningen godslasteringen 

32.    Waarop komt het merkteken van het beest uit de aarde ?  

rechterhand en 
voorhoofd 

het oor op ieders paspoort de huizen 

33.    Wat is het getal van het beest ?  

000 777 666 123 

34.    Welke stad zal vallen ?  

Jeruzalem Babylon Rome Damaskus 

35.    Wat kwam er uit de persbak ?  

bloed druivensap wijn water 

36.    Hoeveel schalen van gramschap zijn er ?  

drie twee zeven vijf 

37.    Wat gebeurde er toen de 2e schaal werd leeggegoten ?  

Er kwamen gezwellen. Het water werd bloed. Alle levende wezens 
in de zee stierven. 

Er kwamen 
sprinkhanen 

38.    Wat kwam er uit de bek van de draak ?  

drie onreine geesten vuur water bliksemstralen 

39.    Wie zullen er wenen als Babylon vernietigd wordt ?  

de heiligen apostelen en profeten de regeerders der 
aarde 

de kooplieden 

40.    Wie mag zich met blinkend smetteloos fijn linnen kleden ?  

de priesters de heidenen de bruid van het lam de engelen 

41.    Wiens ogen zijn als een vuurvlam ?  

het witte paard de draak het Woord Gods de grote engel 

42.    Hoe lang wordt de duivel gebonden ?  

1000 jaar 3 jaar voor altijd 1 jaar 

43.    Waarin wordt de duivel uiteindelijk geworpen ?  

de zee het dodenrijk de poel van vuur en 
zwavel 

de gevangenis 

44.    Wie staan er voor de grote witte troon ?  

de engelen de 4 dieren en de 24 
oudsten 

de doden klein en 
groot 

de duivel en zijn 
aanhangers 

45.    Wanneer komt iemand in de poel des vuurs ?  

als hij niet meezingt als hij in Babylon 
heeft gewoond 

als hij het beest heeft 
aanbeden 

als hij niet geschreven 
staat in het boek des 
Levens 

46.    Welke stad daalt neder uit de hemel ?  

de stad van God de stad met 
fundamenten 

het nieuwe Jeruzalem de stad met de vele 
woningen 

47.    Wat zal er niet meer zijn in het nieuwe Jeruzalem ?  

verdrukking oorlog poorten dood, rouw, geklaag 
en moeite 

48.    Waarvan is de stad gemaakt ?  

witte stenen zuiver goud parels doorschijnend glas 



 
49.    Wat is er niet meer nodig in het nieuwe Jeruzalem ?  

water voedsel licht van zon of maan kleding 

50.    Wat komt niet binnen in de Heilige Stad ?  

vruchten iets onreins edelstenen honden 

51.    Wanneer is iemand zalig ?  

als hij de woorden van 
deze profetie bewaart 

als iemand de 
morgenster ziet 

als iemand drinkt uit 
de rivier des levens 

als iemand vruchten 
eet 

52.    Wat zeggen de Geest en de Bruid ?  

Amen Kom Prijst God Halleluja 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Invullen van Bijbelquiz nr. 11   -  Uit het boek Openbaring 

  

1- 11- 21- 31- 41- 51- 

2- 12- 22- 32- 42- 52- 

3- 13- 23- 33- 43-   

4- 14- 24- 34- 44-   

5- 15- 25- 35- 45-   

6- 16- 26- 36- 46-   

7- 17- 27- 37- 47-   

8- 18- 28- 38- 48-   

9- 19- 29- 39- 49-   

10- 20- 30- 40- 50-   

  

  

Oplossing van Bijbelquiz nr. 11   -  Uit het boek Openbaring 

  

1-4 11-1 21-2 31-4 41-3 51-1 

2-1 12-2 22-1 32-1 42-1 52-2 

3-2 13-4 23-2 33-3 43-3   

4-3 14-2 24-4 34-2 44-3   

5-4 15-3 25-2 35-1 45-4   

6-3 16-1 26-3 36-3 46-3   

7-1 17-1 27-4 37-3 47-4   

8-2 18-4 28-2 38-1 48-2   

9-4 19-2 29-1 39-4 49-3   

10-4 20-4 30-1 40-3 50-2   

  

 



Bijbelquiz  nr. 12   -    Het Onze Vader 

  
 1 . Waar staat het gebed Onze Vader?  

Matteüs 6 Matteüs 5 Matteüs 7 

2 . Waar is onze hemelse Vader?  

in je hart in de hemelen op aarde 

3 . Wiens naam moet worden geheiligd?  

de naam van onze Vader in de 
hemelen 

onze naam de naam van koningen 

4 . Wat betekent geheiligd?  

grootgemaakt groter gemaakt apart gezet 

5 .Wat moet er komen?  

Gods koninkrijk ons geluk vrede 

6 . Wat moet er geschieden?  

Gods wetten Gods wil onze wil 

7 . Hoe moet Gods wil geschieden?  

goed gelijk in de hemel alzo ook op aarde dadelijk 

8 . Wat moet er vergeven worden?  

de zonde de leugens onze schuld 

9 . Hoe vergeeft God onze schuld?  

helemaal absoluut zoals ook wij vergeven onze 
schuldenaren 

10 . Wat zijn schuldenaren?  

Mensen die ons iets hebben 
aangedaan. 

Mensen van wie wij nog geld 
krijgen. 

Mensen aan wie wij geld moeten 
betalen. 

11 . Wat is verzoeking?  

Iets opzoeken. Dat je in de verleiding komt iets 
kwaads te doen. 

Iets zoek maken. 

12 . Waar moeten we van verlost worden?  

Van al het liegen. Van onze zonden. Van de boze. 

13 . Van wie is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid?  

van God van de engelen van ons 

14 . Wat is het laatste woord van het Onze Vader?  

eeuwigheid amen heerlijkheid 

15 . Hoe noem je het als je iets vraagt aan God?  

zeuren bidden danken 

16 . Hoe noem je het gebed dat Jezus zijn vrienden leerde?  

de tien geboden het smeekgebed het Onze Vader 

17 . Wat hebben we elke dag nodig?  

dagelijks brood .lucht .wind 

18 . Wanneer vergeeft God onze schulden niet?  

Als ze te erg zijn. Als we anderen niet vergeven. Als we het vergeten zijn. 

19 . Moet je bij het bidden mooie lange zinnen gebruiken?  

Ja Soms Nee 

20 . Moet je bij het bidden deftig praten?  

Ja Nee Soms 

 21 .Waar moet je bidden?  

Overal In de kerk In je slaapkamer 

22 . Hoe moet je je handen houden?  

Maakt niet uit Handen vouwen Handen omhoog 

23 . Hoe praat God tegen ons?  

Met een harde stem Hij praat niet terug. In je gedachten. 

24 . Hoe weet je dat Hij je heeft gehoord?  

Dat weet je nooit. Dan word je blij. Als je alles krijgt waar je om vroeg. 

25 . Waarom dank je voor je eten?  

Dat hoort zo. Dat staat netjes. Omdat God het is die alles laat 
groeien. 

  
  
  
  
  
  
  
  



  

Invullen van Bijbelquiz nr. 12   -  Het Onze Vader 
  

1 - 6 - 11 - 16 - 21 - 

2 - 7 - 12 - 17 - 22 - 

3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 

4 - 9 - 14 - 19 - 24 - 

5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 

  

  

  

  

  

Oplossing van Bijbelquiz nr. 12   -  Het Onze Vader 

  

1 – 1 6 – 2 11 – 2 16 – 3 21 – 1 

2 – 2 7 – 2 12 – 3 17 – 1 22 – 1 

3 – 1 8 – 3 13 – 1 18 – 2 23 – 3 

4 – 3 9 – 3 14 – 2 19 – 3 24 – 2 

5 – 1 10 – 1 15 – 2 20 – 2 25 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijbelquiz nr. 13  - Bijbelboeken 

 1. Uit hoeveel delen bestaat de Bijbel? 

2 delen 3 delen 4 delen 

2. Hoe noemen we het oudste deel? 

Nieuwe Testament Oude Testament Oude en Nieuwe Testament 

3. Hoe heten de eerste vijf boeken van het O.T.? 

Genesis, Exodus, Leviticus, 
Psalmen, Numeri 

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, 
Deuteronomium 

Genesis, Exodus, Jesaja, 
Deuteronomium, Leviticus 

4. Hoe heten de eerste vier boeken van het N.T.? 

Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes Marcus, Lucas, Johannes, 
Handelingen 

Openbaring, Matteüs, Marcus, 
Lucas 

 5. Wat staat er in een historisch boek? 

gedichten en liederen wetten en regels geschiedenis van Israël 

6. Wat staat er in een poëtisch boek? 

psalmen en spreuken wetten en regels geschiedenis van Israël 

7. Wat staat er in een profetisch boek? 

uitspraken en belevenissen van 
profeten 

liederen en spreuken geschiedenis van Israël 

8. Bij welke boeken wordt Jozua ingedeeld? 

bij de profeten bij de historische boeken bij de wetten en regels 

9. Bij welke boeken hoort het boek Daniël? 

de historische boeken de profeten de poëtische boeken 

10. Hoeveel brieven zijn er van Paulus aan de Korintiërs? 

twee een drie 

11. Hoeveel brieven van Johannes staan er in de Bijbel? 

een twee drie 

12. Wat is het laatste boek in het N.T.? 

Openbaring Jakobus Judas 

13. Tussen welke boeken staan de brieven 1 en 2 Tessalonicenzen  

tussen Kollossenzen en Johannes tussen Kollossenzen en Marcus tussen Kolossenzen en Timoteüs 

14. Tussen welke boeken staat Lucas? 

tussen Marcus en Johannes tussen Galaten en Johannes tussen de Handelingen en 
Johannes 

15. Welk boek staat in het O.T.? 

Romeinen Hooglied 1 Korintiërs 

16. Welk boek staat in het N.T.? 

Lucas Nahum Spreuken 

17. Welk boek hoort bij de grote profeten? 

Hosea Obadja Jesaja 

18. Welk boek hoort bij de kleine profeten? 

Sefanja Klaagliederen Jeremia 

19. Van wie zijn er brieven opgenomen in het N.T.? 

Matteüs Paulus Marcus 

20. Waar ongeveer staat het boek Psalmen in de Bijbel? 

middenin vooraan achteraan 

21. Waar ongeveer staat de brief van Judas in de Bijbel? 

vooraan midden achteraan 

22. Waar ongeveer staat Deuteronomium in de Bijbel? 

vooraan middenin achteraan 

23. Welk rijtje is precies op volgorde? 

1 Johannes, 2 Johannes, 3 
Johannes, Judas 

1 Johannes, 2 Johannes, 3 
Johannes, 2 Kronieken 

1 Johannes, 2 Johannes, 3 
Johannes, Ester 



  

 Invullen van Bijbelquiz nr. 13  - Bijbelboeken  

  

1 - 6 - 11 - 16 - 21 - 

2 - 7 - 12 - 17 - 22 - 

3 - 8 - 13 - 18 - 23 -  

4 - 9 - 14 - 19 -   

5 - 10 - 15 - 20 -   

  

 

 

 

 

Oplossing van Bijbelquiz nr. 13 - Bijbelboeken     

  

1 – 1 6 – 1 11 – 3 16 – 1 21 – 3 

2 – 2 7 – 1 12 – 1 17 – 3 22 – 1 

3 – 2 8 – 2 13 – 3 18 – 1 23 - 1  

4 – 1 9 – 2 14 – 1 19 – 2   

5 – 3 10 – 1 15 – 2 20 – 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bijbelquiz 
  

BEROEPEN 

Welk beroep hebben de onderstaande personen gehad? 

Kaïn Esau David Zacheüs Lucas 

Elia Abraham Mozes Petrus Esther 

 

Kies uit de volgende beroepen: 

leider, visser, koning, jager, herder, dokter, koningin, profeet, landbouwer, 

belastingambtenaar 

 GETALLEN 

Hoeveel wijzen kwamen uit het oosten om het Jezuskindje te begroeten? 

Hoeveel discipelen had Jezus? 

Hoeveel jaar heeft Jezus gepredikt? 

Hieveel jaar zwierven de Israëlieten door de woestijn? 

Hoeveel zonen had Jacob? 

Hoeveel kinderen kreeg Sara? 

Hoe vaak probeerde de duivel Jezus te verzoeken? 

Hoeveel kamelen had Elieëzer bij zich? 

Hoeveel geboden heeft God gegeven? 

Hoeveel doden heeft Jezus opgewekt? 

  

Kies uit deze antwoorden: drie, drie, drie, drie, tien, tien, één, twaalf, veertig, twaalf. 



WELKE PLAATS? 

In welke stad was er erg veel zonde? 

In welke plaats is Jezus geboren? 

In welke plaats gooiden ze Jezus bijna van de rots? 

Uit welke plaats kwam Abraham? 

In welke stad werd Daniël in de leeuwenkuil gegooid? 

In welke plaats zat Bartimeüs bij de poort te bedelen? 

In welke plaats stond de tempel? 

In welke plaats veranderde Jezus water in wijn? 

  

Kies uit deze antwoorden: Jeruzalem, Babylon, Nazareth, Bethlehem, Ur, Jericho, 

Sodom, Kana 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Oplossing: 

landbouwer, jager, koning, belastingambtenaar, dokter, profeet, herder,leider, visser, koningin.  

drie, twaalf, drie, veertig, twaalf, één,  drie, tien, tien, drie.  

Sodom, Bethlehem, Nazareth, Ur, Babylon, Jericho, Jeruzalem, Kana. 

  
                                       
 
 
 



  Doe een koningsquiz 
 

                                       
 
1 Noem een koning die mooie liederen maakte ……….   David 

2 Wat hebben schapen nodig?…………………………    Een goede herder 

3 Wie was de eerste koning van het volk Israël?………   Saul 

4 Een slechte koning die in Egypte de baas was………   Farao 

5 Wie leidde het volk door de woestijn?………………      Mozes 

6 Wat draagt een koning op zijn hoofd?………………      Een kroon 

7 Hoe heet onze koningin?……………………………       Beatrix 

8 Wat doen mensen als ze de koningin zien? …………   Buigen 

9 Wie is de baas in een klas?…………………………..    Meester/JuF 

10 Wie is de baas in het gezin?…………………………    Vader/Moeder/Verzorger 

11 Wie is de baas van de stad?………………………….   Burgemeester 

12 Wie is de koning van de hele wereld?……………….    De Here God 

13 Wie willen wij altijd volgen?…………………………      Jezus 

14 Hoe heet de wet die de Here God ons heeft gegeven?… De tien geboden 

15 Wat deed Jezus om te laten zien dat hij wilde dienen?… Hij waste voeten 

16 Als je de baas wilt zijn, zegt Jezus, dan moet je niet heersen, maar?.. dienen 

17 Wat deed de Heer Jezus om te laten zien dat hij onze allerbeste koning is?. Hij stierf aan het kruis 

18 Wat bouwden de mensen om God van zijn troon te stoten? Een toren 

19 Wie heeft David tot koning gezalfd?…………………….. Samuël 

20 Waarom was Saul geen goede koning?…                      Hij luisterde niet naar God 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


