
Bijbelquiz 
 
 

1. Van welke stad storten de muren in toen het volk van Israel daar 13 keer omheen 
liep: 

o Babel 
o Ninive 
o Jericho 
o Jeruzalem 

 
2. Wie kwam op bezoek bij koning Salomo om te kijken of hij echt wel zo wijs was? 
o De koningin van Sheba 
o De farao van Egypte 
o De keizer van Rome 
o Een wijze uit het oosten 

 
3.  van Jezus’ twaalf leerlingen geloofde eerst niet dat hij echt uit de dood was 

opgestaan. Wie was dat ? 
o Judas 
o Thomas 
o Petrus 
o Scepticus 

 
4. Welke Bijbelse figuren komen voor in het Wilhelmus? 
o Mozes en Aaron 
o Saul en David 
o Jezus en Pilatus 
o Jozef en Maria 

 
5. Vraag uit de enveloppe: liplezen: Emmausgangers 

 
6. In welke bijbelvertaling komt het wordt ‘stal’ in het kerstverhaal van Lucas voor 
o Statenvertaling 
o Statenvertaling  + NBG 1995 
o Statenvertaling plus NBG  plus Nieuwe Bijbelvertaling 
o Geen van dezen 

 
7. In welk bijbelboek of bijbelboeken komen de tien geboden voor 
o Alleen Exodus 
o Exodus en Deuteronomium 
o Exodus en Rechteren 
o Exodus en Prediker 

 
 
 
 
 



8. Op welk eiland kreeg Johannes zijn visioenen: 
o Kreta 
o Rhodos 
o Patmos 
o Cyprus 

 
9. Muziekvraag van Stef Joosen; welk lied is dit ? ‘Zolang wij ademhalen’ lied 657 

 
10. Wie moest de droom van de koning uitleggen, terwijl die zijn droom niet wilde 

vertellen; 
o Josef 
o Samuel 
o Daniel 
o Jonah 

 
 

Intermezzo 
 
Kerst 
11. Wie was verantwoordelijk voor de kindermoord te Bethlehem, vlak na de 
geboorte van de Here Jezus? 
a) Pilatus 
b) Herodes 
c) De hogepriester 
d) Quirinius 
 
12.Op welke berg komt de Here Jezus in grote heerlijkheid terug? 
a) De berg Sion 
b) Gods heilige berg 
c) De Olijfberg 
d) De berg Hermon 
 
13. Hoeveel niet-Israëlitische (heidense) vrouwen komen voor in het 
geslachtsregister van de Here Jezus in Matteüs 1? 
a) Geen enkele 
b) Een 
c) Twee 
d) Drie 
 
 
14. Welk teken kregen de herders van de engel om het kindje Jezus te vinden? 
a) Ze kregen geen teken 
b) De ster van de wijzen 
c) Een kind in een kribbe, gewikkeld in doeken 
d) Een engel wees de herders de weg 
 
15. Vraag uit de enveloppe:  uitbeelden:  Mozes in het biezen mandje. 
 
 



 
16. De Here Jezus genas de schoonmoeder van Petrus. Wat mankeerde haar? 
a) Koorts 
b) Verlamming 
c) Blind aan een oog 
d) Bloedvloeiingen 
 
17. Welke belofte staat na de zaligspreking 'zalig de reinen van hart'? 
a) Voor hen is het Koninkrijk der hemelen 
b) Zij zullen kinderen van God genoemd worden 
c) Zij zullen God zien 
d) Zij zullen het aardrijk beërven 
 
 
18. Welke profeet moest trouwen in opdracht van de HERE? 
a) Jesaja 
b) Jeremia 
c) Ezechiël 
d) Hosea 
 
19. Stef Joosten speelt weer een lied, welke lied ? ‘ik ben de wijnstok ‘ lied 656 
 
 
20. Jesaja kreeg een machtig visioen. Wat zag Jesaja? 
a) De engel die met hem sprak; stralend wit door de heerlijkheid van de HERE 
b) Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt 
c) De Here op een hoge, verheven troon 
d) De Zoon des mensen 
 
 
Intermezzo 
 
 
 
 
21. Wie van de volgende aartsvaders is het oudste geworden?  
a) Abraham 
b) Isaäk 
c) Jakob 
d) Jozef 
 
 
22. Wie is de oudste mens van wie de leeftijd in de Bijbel wordt vermeld?  
a) Adam 
b) Seth 
c) Abraham 
d) Methusalem 
 
 



 
23. Wie noemt in de Bijbel ook David als aartsvader?  
a) Petrus 
b) Paulus 
c) De Here Jezus 
d) Niemand  
 
24. In welke plaats veranderde Jezus water in wijn?  
a) Kapernaüm (Kafarnaüm) 
b) Kana 
c) Nazareth 
d) Betanië 
 
25. Vraag uit de enveloppe. Tekenen: de opstanding. 
 
 
26. Bij de Schaapspoort in Jeruzalem was een bad dat Bethesda genoemd 
werd. Daar lagen veel zieken. Jezus zag daar een man die al heel lang ziek was. 
Hoe lang was deze man ziek?  
a) We weten alleen dat het ‘een lange tijd’ was 
b) Tien jaar 
c) Twintig jaar 
d) 38 jaar 
 
 
27. Waarom kon de Here Jezus in Nazareth ‘geen enkele kracht’ doen? ‘Alleen 
genas Hij enkele zieken door handoplegging’. Hoe kwam dat?  
a) Door hun ongeloof  
b) Omdat Zijn broers, Jakobus, Jozef, Judas en Simon, die ook in Nazareth 
woonden, in die periode ook niet geloofden  
c) Omdat een profeet in zijn vaderstad nu eenmaal niet geëerd wordt  
d) Omdat Zijn moeder Maria ook in Nazareth woonde.  
 
28. Welke profeet noemt de Verlosser, wiens komst hij aankondigt, 
‘Vredevorst’?  
a) Jesaja 
b) Jeremia 
c) Daniël 
d) Zacharia 
 
29. Welke melodie speelt Stef deze keer ? ‘Eleanor Rigby’ van the Beatles. 
 
 
30. Wat profeteerde de oude Simeon in de tempel over wat Jezus, die hij in zijn 
armen hield, voor goeds voor Israël zou brengen?  
a) Verlossing van vijanden 
b) Vrede voor Jeruzalem 
c) Heerlijkheid voor Israël 
d) Het beloofde Koninkrijk  



 

 
 


