Quiz
Spelregels:
De groep wordt verdeeld in een aantal groepen. Als de vraag, gesteld aan één der groepjes, in
een keer goed wordt beantwoord, krijgt deze groep 2 punten. Weet deze groep het antwoord
niet, of geeft zij een fout antwoord, dan gaat de vraag naar de volgende groep, die 1 punt
krijgt als zijn de vraag goed beantwoord.
Vragen + antwoorden Oude Testament:
1) Op de eerst dag schiep God…
a) De mens
b) Het uitspansel
c) Het licht
d) Zon, maan en sterren

7) Het eerste verbond dat God met Adam
sloot was het…
a) Genadeverbond
b) Werkverbond
c) Oude verbond
d) Nieuwe verbond

2) Een der rivieren, die de hof van eden
besproeide, was de…
a) Nijl
b) Jordaan
c) Frath
d) Tiber

8) Het boek Numeri volgt op het boek…
a) Genesis
b) Exodus
c) Leviticus
d) Deuteronomium

3) Het oude testament is oorspronkelijk
geschreven in het…
a) Grieks
b) Assyrisch
c) Latijn
d) Hebreeuws

9) Bij de naam Tubal Kaïn denken we
aan..
a) Kopersmeden
b) Tentenmakers
c) Schaapherders
d) Landbouwers

4) Genesis betekent…
a) Schepping
b) Wording
c) Uittocht
d) Eersteling

10) Naäma was de dochter van…
a) Kaïn
b) Lamech
c) Henoch
d) Noach

5) Adam en Eva mochten niet eten van de
boom
a) Der kennis
b) Des levens
c) Des verderfs
d) Der kennis des goeds en des
kwaads

11) In Gods verbond met Noach…
a) Zijn Noach en zijn gezin begrepen
b) Zijn alle mensen begrepen
c) Is al Gods volk begrepen
d) Zijn alleen de Israëlieten begrepen

6) De naam Seth betekent…
a) Plaatsvervanger
b) Rechtvaardige
c) Gezegende
d) Gelovige

12) De Ararat ligt in…
a) Armenië
b) Mesopetanië
c) Perzië
d) Syrië

13) Kanaän was de zoon van…
a) Sam
b) Cham
c) Jafeth
d) Noach

20) De stamvader van de Arabieren is…
a) Ezau
b) Isaäc
c) Jacob
d) Ismaël

14) Het teken van Gods verbond met
Noach was de…
a) Vuurkolom
b) Sterrenhemel
c) Wolkkolom
d) Regenboog

21) De moabieten zijn nakomelingen
van…
a) Jacob
b) Ezau
c) Laban
d) Lot

15) Een Nimrod is een…
a) Jager
b) Herder
c) Bouwer
d) Visser

22) Toen er hongersnood kwam, trok
Abram naar…
a) Mesopotamië
b) Egypte
c) Syrië
d) Perzië

16) In Europa wonen voornamelijk nakomelingen van…
a) Kanaän
b) Cham
c) Sem
d) Jafeth
17) Abram was de zoon van…
a) Haran
b) Nahor
c) Lot
d) Terach
18) Een andere naam voor aartsvaders is…
a) Patriarchen
b) Profeten
c) Priesters
d) Presbyters
19) Abram moest Ur der Chaldeeën verlaten omdat…
a) Zijn leven daar liep gevaar
b) Uit zijn geslacht de Massias zou
geboren worden
c) Daar hongersnood was
d) Hij lot niet alleen mocht laten gaan

23) Melchizedek was priester-koning
van…
a) Salem
b) Mamré
c) Hebron
d) Silo
24) Abraham betekent…
a) Verheven vader
b) Vader ener menigte
c) Mijn vader
d) Vorst Gods
25) Het teken van Gods verbond met
Abraham en zijn nageslacht was…
a) De doop
b) De offerrande van isaäc
c) De besnijdenis
d) De sterren van de hemel
26) Bij de verwoesting van Sodom en
Gomorra ontkwamen slecht…
a) Tien personen
b) Vijf personen
c) Vier personen
d) Drie personen

27) Abimelech was de koning van de…
a) Moabieten
b) Ammonieten
c) Filistijnen
d) Hettieten
e)
28) Abraham kocht de spelonk van machpéla van …
a) Efron
b) Heth
c) Lot
d) Eliëzer
29) De offerande van Isaäc is en afschaduwing van…
a) De offerande in de tabernakel
b) De offerande in de tempel
c) De offerande van de ram
d) De offerande van Christus
30) Rebekka was de zuster van…
a) Nahor
b) Lot
c) Laban
d) Bethuël
31) Nakomelingen van Ezau zijn de…
a) Amorieten
b) Ammonieten
c) Moabieten
d) Edomieten
32) Dina was een dochter van…
a) Rachel
b) Lea
c) Bilha
d) Zilpa
33) Door Simeon en Levi werd een bloedbad aangericht te…
a) Sichem
b) Sukkoth
c) Mahanaïm
d) Pniël

34) Egypte was een vruchtbaar land omdat…
a) Het daar dikwijls regende.
b) De Nijl elk jaar buiten haar oevers
trad.
c) Men daar reeds kunstmest kende.
d) Het een zeeklimaat had.
35) Zafnath Paäneah is een andere naam
voor…
a) Potifar
b) Asnath
c) Jozef
d) Potifars vrouw
36) Farao benoemde Jozef tot onderkoning,
omdat deze…
a) De zoon van Jacob was.
b) Met de dochter van een priester was
getrouwd.
c) Zo goed dromen uit kon leggen
d) Hem zo’n goede raad gaf.
37) Wie ontving van Jacob de eerstgeboortezegen?
a) Ruben
b) Juda
c) Jozef
d) Efraïm
38) Alvorens Jacob naar Egypte vertrok,
offerde hij te…
a) Berseba
b) Bethel
c) Pniël
d) Hebron
e)
39) Wie werd niet in de spelonk van
Machpépla begraven?
a) Jozef
b) Sara
c) Rachel
d) Isaäc
40) Job leefde in het land…
a) Nod
b) Elam
c) Paddan-aram
d) Uz

Vragen + antwoorden Nieuwe Testament:
1) De geboorte van Johannes de Doper
werd aangekondigd door de engel…
a) Ariël
b) Uriël
c) Gabriël
d) Michaël

7) Hoe oud was de Heere Jezus toen hij
naar de tempel kwam?
a) 8 dagen
b) 40 dagen
c) 12 jaar
d) 30 jaar

2) Wie wilde(n) Johannes naar zijn vader
noemen?
a) De buren
b) De priesters
c) Zacharias
d) Elisabeth
e)
3) Jozef was afkomstig uit de stam van…
a) Ruben
b) Simeon
c) Levi
d) Juda

8) Jezus’ eerste twee discipelen waren…
a) Jocobus en Johannes
b) Johannes en Andreas
c) Andreas en Petrus
d) Petrus en Johannes
9) Nathanaël werd geroepen door…
a) Petrus
b) Andreas
c) Johannes
d) Filippus

4) Immanuël betekent…
a) Knecht Gods
b) God zorgt voor ons
c) Huis Gods
d) God met ons

10) Jezus had een gesprek over de wedergeboorte met de farizeeër…
a) Nicodemus
b) Jozef van Arimathea
c) Saules van Tarsus
d) Simon

5) Wie heeft gezegd: ‘de scepter zal van
Juda niet wijken…?
a) David
b) Jacob
c) Jesaja
d) Bileam

11) De Samaritanen aanbaden God op de
berg…
a) Ebal
b) Nebo
c) Sion
d) Gerizim

6) Bethlehem betekent…
a) Huis van David
b) Huis Gods
c) Huis des vredes
d) Huis des broods

12) De Jacobsbron lag bij de plaats…
a) Nazareth
b) Sichar
c) Bethlehem
d) Jeruzalem

13) Het woord ‘rabbi’ betekent…
a) Vader
b) Zoon
c) Meester
d) Broeder

19) Johannes de Doper werd tot de dood
veroordeeld door…
a) Herodus de Grote
b) Herodus Antipas
c) Herodus Agrippa

14) Een genezen melaatse moest zich aan
de priester vertonen. Dit gebod stond in
het boek…
a) Genesis
b) Numeri
c) Deuteronomium
d) Leviticus

20) De Heere Jezus genas het dochtertje
van een Kananese vrouw te…
a) Fenicië
b) Decapolis
c) Perea
d) Idumea

15) Zalig zijn de armen van geest, want…
a) Zij zullen verzadigd worden.
b) Hun zal barmhartigheid gescheiden.
c) Hunner is het koninkrijk der hemelen.
d) Zij zullen het aardrijk beërven.
16) Met Sodom vergeleek Hij de plaats…
a) Kapernaüm
b) Tiberias
c) Chorazin
d) Bethsaïda
17) Volgens de Farizeeën wierp Jezus boze
geesten uit door…
a) Baäl
b) Mammon
c) Beëlzebul
d) Moloch
18) ‘Talitha kumi’! deze woorden zei Jezus
tot…
a) De jongeling uit Naïn.
b) Simon Petrus
c) Zacheüs
d) Het dochtertje van Jaïrus.

21) ‘Ga weg, achter mij satanas’! Dit zei
Jezus tegen…
a) Judas
b) Thomas
c) Petrus
d) Mattheüs
22) Eén van de tien genezen melaatsen
kwam terug om de Heere Jezus te danken. Hij was een…
a) Jood
b) Farizeeër
c) Tollenaar
d) Samaritaan
23) De blindgeborene moest zich wassen
in…
a) Het badwater Siloam.
b) De Jordaan
c) Het badwater Bethesda.
d) De Jacobsbron.
24) Wie werd door de Heere Jezus een vos
genoemd?
a) Pilatus
b) Kajafas
c) Herodus
d) Annas

25) Welke discipel zei: ‘laat ons ook gaan
, opdat wij met Hem sterven’?
a) Petrus
b) Thomas
c) Johannes
d) Judas

30) Wie stelden de Heere Jezus een strikvraag over de opstanding der doden?
a) De Sadduceeën
b) De Farizeeën
c) De Herodianen
d) De Romeinen

26) Bartimeüs was…
a) Blind
b) Doofstom
c) Melaats
d) Verlamd

31) Akeldama betekent…
a) Akker des pottenbakkers.
b) Bloedgeld
c) Akker des bloeds.
d) Prijs des bloeds.

27) Waarom werden de andere discipelen
eens zeer boos op Johannes en Jacobus?
a) Zij mochten mee op de berg der
verheerlijking.
b) Zij wilden de Samaritanen door
vuur uit de hemel doden.
c) Zij mochten mee in het huis van Jairus.
d) Hun moedr vroeg of zij links en
rechts van Jezus mochten zitten in
Zijn Koninkrijk.

32) Herodus ontving Jezus met…
a) Verontwaardiging
b) Onverschilligheid
c) Boosheid
d) Blijdschap

28) ‘Jezus weende’ deze kortste tekst uit de
bijbel staat in het evangelie van…
a) Mattheüs
b) Marcus
c) Lucas
d) Johannes
29) Jezus vervloekte een…
a) Olijfboom
b) Wijnstok
c) Distel
d) Vijgeboom

33) Wie zei: Waarlijk, Deze was Gods
Zoon’?
a) Een hoofdman over honderd.
b) Één van de gekruisigden.
c) Jozef van Arimathéa.
d) Pilatus.
34) Het laatste Kruiswoord was:
a) ,,Vader, vergeef het hun…
b) ,,Vader, in Uw handen beveel ik
Mijn geest”
c) ,,Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”
d) ,,Het is volbracht”
35) Waarom werden Jezus’ benen niet gebroken?
a) Omdat Pilatus dat verboden had.
b) Omdat Hij een Jood was.
c) Omdat ze Hem in de zijde staken.
d) Opdat de schrift vervult zou worden.

36) ‘…en werpen het lot over mijn gewaad’. Deze woorden vinden we in
psalm…
a) 6
b) 22
c) 39
d) 119

39) Hoeveel mensen werden op het Pinksterfeest na de uitstorting van de Heilige Geest gedoopt?
a) 120
b) 500
c) 3000
d) 5000

37) Welke apostel slaakte de uitroep: ‘Mijn
Heere en mijn God!’?
a) Petrus
b) Thomas
c) Mattheüs
d) Jacobus

40) De eerste Christengemeente uit de Heidenen ontstond te…
a) Antiochië
b) Caesaréa
c) Jeruzalem
d) Samaria

38) Van wie is Jezus als van een ‘ontijdig
geborene’gezien?
a) Stefanus
b) Johannes Marcus
c) Paulus
d) Johannes de Doper

