
Reis door d e BijbelReis door d e Bijbel   
  

Print de 25 bladen uit en hang ze in een logische volgorde langs de Print de 25 bladen uit en hang ze in een logische volgorde langs de 

route of in een ruimte.route of in een ruimte.   

  

1.1.   De deelnemers starten bij nummer 1 en krijgen een vraag of De deelnemers starten bij nummer 1 en krijgen een vraag of 

stell ing  met twee keuzestell ing  met twee keuze--antwoorden. (dilemma).antwoorden. (dilemma).   

  

2.2.   Achter het antwoord van hun keuze Achter het antwoord van hun keuze staat welk nummer ze daarna staat welk nummer ze daarna 

moeten zoeken.moeten zoeken.   

  

3.3.   Wanneer ze het goede antwoord hebben gegeven, krijgen ze vi jf Wanneer ze het goede antwoord hebben gegeven, krijgen ze vi jf 

punten en komen ze bij het nieuwe dilemma. (De deelnemers punten en komen ze bij het nieuwe dilemma. (De deelnemers 

houden de score zelf bij).houden de score zelf bij).   

  

4.4.   Wanneer ze een fout antwoord hebben gegeven, komen ze bij een Wanneer ze een fout antwoord hebben gegeven, komen ze bij een 

ninieuwe vraag met drie antwoordeuwe vraag met drie antwoord --mogelijkheden.  De deelnemers mogelijkheden.  De deelnemers 

noteren het antwoord van hun keuze en gaan naar het noteren het antwoord van hun keuze en gaan naar het 

aangegeven nummer. Daar staat het juiste antwoord vermeld. Een aangegeven nummer. Daar staat het juiste antwoord vermeld. Een 

goed antwoord levert twee punten op. goed antwoord levert twee punten op.   

Ook het nieuwe dilemma staat h ier vermeld.Ook het nieuwe dilemma staat h ier vermeld.   

  

De hoogste score is 60 (12 ju ist beantwoorde dilemma's).De hoogste score is 60 (12 ju ist beantwoorde dilemma's).   



1.1 .   
StartStart   

 

  
Adam en Eva aten een Adam en Eva aten een 

appelappel   
  

WAAR WAAR (ga naar 3)(ga naar 3)   
  
  

NIET WAAR NIET WAAR (ga naar 2)(ga naar 2)     



2.  2.    
Adam en Eva ate n e en ap pelAdam en Eva ate n e en ap pel     

 
 

  
  

Was Petrus getrouwd?Was Petrus getrouwd?   
  

JA  JA (ga naar 19)(ga naar 19)   

  
  

NEE NEE (ga naar 23)(ga naar 23)   

  
(3)  Hoe he ett en d e z(3)  Hoe he ett en d e z o ne n  van Joz ef ?o ne n  van Joz ef ?   
C. Manasse en Efraïm  (2 punten)C. Manasse en Efraïm  (2 punten)   

Niet waar 
Goed geantwoord! (5 punten) 
Adam en Eva aten van de 'boom van de kennis van goed en kwaad.'  
Het Latijnse woord voor kwaad is 'malus'. Maar dat kan ook 'appel' 
betekenen. 
Daarom denken veel mensen dat de verboden vrucht een appel was. 
 



3.3.   
Adam en Eva ate n e en ap pelAdam en Eva ate n e en ap pel     

 
 

  
  

Hoe heetten de zonen van Hoe heetten de zonen van 
Jozef?Jozef?   

  
A .  Kain en AbelA.  Kain en Abel   

B.  Jako b en Es auB.  Jako b en Es au   
C.  Manasse en EfraïmC. Manasse en Efraïm   

  

Niet waar 
Helaas jouw antwoord was niet goed  (0 punten) 
In de Bijbel staat alleen dat Adam en zijn vrouw van de vruchten aten. 
Welke vruchten dat waren, wordt niet verteld. 
 



Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar 
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4.4.   
In welk  de el  van d e Bijbe l  vinden we In welk  de el  van d e Bijbe l  vinden we  Fi Fi lem onlem on   

??   

 
 

  
Welke steden  werden Welke steden  werden 

verwoest in de ti jd van verwoest in de ti jd van 
Abram?Abram?   

  
A .  Tyrus en SidonA.  Tyrus en Sidon   

B.  Sodo m en G omorraB.  Sodo m en G omorra   
C.  Jeruzalem en JerichoC.  Jeruzalem en Jericho   

  

Het Nieuwe Testament 
Helaas, niet goed geantwoord! (0 punten) 
Het bijbelboekje Filemon is de kortse brief van Paulus 
 



Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar 

55   



5.5.   
In welk  de el  van d e Bijbe l  vinden we  In welk  de el  van d e Bijbe l  vinden we  Filem onFilem on   

??   

 
 

  
Ester werd k o ningin van Ester werd k o ningin van 

IsraëlIsraël   
  

WAWA AR AR (ga naar 16)(ga naar 16)   

  
  

NIET WAAR NIET WAAR (ga naar 13)(ga naar 13)   

  
  

Het Nieuwe Testament 
Goed geantwoord! (5 punten) 
De brief aan Filemon is het kortste briefje van Paulus. Paulus vraagt  aan 
Filemon  of hij zijn weggelopen slaaf Onesimus vriendelijk wil ontvangen. 
 



(4)  W elk e st ede n w erde n  verw oes t in de ti jd (4)  W elk e st ede n w erde n  verw oes t in de ti jd 
van Abram ? van Abram ?   
B. Sodom en Gomorra  (2 punten)B. Sodom en Gomorra  (2 punten)   



6.6.   

Debora wa s ee n prof et esDebora wa s ee n prof et es   

 
 

    
  

Mozes is nooit  gestorv en.Mozes is nooit  gestorv en.   
  

WAAR WAAR (ga naar 12)(ga naar 12)   

  
NIET WAAR NIET WAAR (ga naar 20)(ga naar 20)   

  
  
  
(9)  W elk e k oningi n(9)  W elk e k oningi n  rege erde e en ti j d lang  rege erde e en ti j d lang 
over J uda ?over J uda ?   
A. Atalja (2 punten)A. Atalja (2 punten)   

Waar 
Goed geantwoord! (5 punten) 
Behalve profetes was Debora ook rechter. Ze hield zitting onder de 
Deborapalm. Haar man heette Lappidot. 



7.7 .   
Jez us k reeg pas na acht dagen ee n naam.Jez us k reeg pas na acht dagen ee n naam.   

 
 

    
  

Hoeveel  plagen troffen Hoeveel  plagen troffen 
Egypte?Egypte?   

  
A .  DrieA.  Drie   

B.  ZevenB.  Zeven   
C.  TienC.  Tien   

  

Waar 
Helaas, niet goed geantwoord! (0 punten) 
Jezus kreeg pas zijn naam toen hij na acht dagen werd besneden (Lucas 
2:21). 



Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar 
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8.8.   
Drie wijze ma nn en b ezo c ht en de pas geb ore n Drie wijze ma nn en b ezo c ht en de pas geb ore n 

Jez us iJez us i n de s taln de s tal   

 
 

    
  

Had Samuël kinderen?Had Samuël kinderen?   
  

JA  JA (ga naar 22)(ga naar 22)   

  
NEE NEE (ga naar 18)(ga naar 18)   

  
  
(2 4)  W aar woo nde Jez us t oe n hij  o nge ve er 30 (2 4)  W aar woo nde Jez us t oe n hij  o nge ve er 30 
jaar  was?jaar was?   

Niet waar 
Goed geantwoord! (5 punten) 
Hoeveel magiërs uit het Oosten Jezus bezochten in het huis is niet 
bekend. Vaak wordt gedacht dat het er drie waren, omdat er over drie 
cadeaus wordt gesproken (goud, wierook en mirre). Later heeft men ook 
namen voor de wijzen bedacht: Melchior, Balthazar en Caspar. Maar 
deze namen komen in de Bijbel niet voor. 
 



C. Kafarnaüm C. Kafarnaüm --  Matteüs 4:13 (2 punten) Matteüs 4:13 (2 punten)   



9.9.   
Debora wa s ee n prof et esDebora wa s ee n prof et es   

 
 

    
  

Welke koningin regeerde Welke koningin regeerde 
een tijd lang over Juda?een tijd lang over Juda?   

  
A .  A .  AtaljaAtalja   
B.  IzebelB.  Izebel   
C.  EsterC.  Ester   

  

Waar 
Helaas, niet goed geantwoord! (0 punten) 
Debora is natuurlijk vooral bekend als rechter, maar ze was ook profetes. 
Dat staat in Rechters 4:4. 
Debora hield zitting onder de Deborapalm. Haar man heette Lappidot. 



Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar 
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10.10.   
De ste ne n plate n me t de we t w erde n be waard De ste ne n plate n me t de we t w erde n be waard 

in de arkin de ark   

 
 

    
  

Jezus was de enige zoon Jezus was de enige zoon 
van Mariavan Maria   

  
WAAR WAAR (ga naar 17)(ga naar 17)   

  
NIET WAAR NIET WAAR (ga naar 11)(ga naar 11)   

  

(2 1 )  Bij  welk  feest d enk e n we aa n de (2 1 )  Bij  welk  feest d enk e n we aa n de 
opsta nding vopsta nding v a n J ezu s?a n J ezu s?   
B. Pasen (2 punten)B. Pasen (2 punten)   

Waar 
Goed geantwoord! (5 punten) 
Het gaat hier natuurlijk niet om de ark van Noach, maar om de ark van 
het verbond, die in het allerheiligste stond. 



11 .11 .   
Jez us was d e e nige z oo n van MariaJez us was d e e nige z oo n van Maria   

 
 

    
  

Debor a was e en profetesDebor a was e en profetes   
  

WAAR WAAR (ga naar 6)(ga naar 6)   

  
NIET WAAR NIET WAAR (ga naar 9)(ga naar 9)   

  
  
(1 7)  Naar welk  eiland w erd Jo han nes (1 7)  Naar welk  eiland w erd Jo han nes 
verban ne n ?verban ne n ?   
B. Patmos (2 punten)B. Patmos (2 punten)   

Niet waar 
Goed geantwoord! (5 punten) 
In Marcus 6:3 worden vier broers van Jezus genoemd: Jakobus, Josef, 
Simon en Judas. de namen van zijn zusters worden niet genoemd (maar 
het waren er minstens twee). 



12.12.   
Moz es is no oit  g est orve n .Moz es is no oit  g est orve n .   

 
 

    
  

In  welkIn welk e taal  is  het e taal  is  het 
Nieuwe Testament Nieuwe Testament 

geschreven?geschreven?   
  

A .  HebreeuwsA.  Hebreeuws   
B.  GrieksB.  Grieks   
C.  LatijnC.  Latijn   

  

Niet waar 
Helaas, niet goed geantwoord! (0 punten) 
Mozes stierf op de berg Nebo in Moab. (Deuteronomium 34:5) 
De HEER zelf begroef hem, zodat niemand ooit zijn graf heeft gevonden. 



Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar 
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13.13.   
Est er werd k o ningi n van IsraëlEst er  werd k o ningi n van Israël   

 
 

    
Drie wijze ma nnen Drie wijze ma nnen 

bezochten de pasge boren bezochten de pasge boren 
Jezus in de st alJezus in de st al   

  
WAAR WAAR (ga naar 24)(ga naar 24)   

  
  

NIET WAAR NIET WAAR (ga naar(ga naar  8) 8)   

  

Niet waar 
Goed geantwoord! (5 punten) 
Ester werd de vrouw van de Perzische koning Ahasveros  
 



(1 6)  W ie ontm oet te Jez us  op de berg ?(1 6) W ie ontm oet te Jez us  op de berg ?   
B. Mozes en Elia (2 punten)B. Mozes en Elia (2 punten)   



14.14.   
Jez us h eef t  in Afrik a gew oo ndJez us h eef t  in Afrik a gew oo nd   

 
 

    
  

Op welke da g is Jezus Op welke da g is Jezus 
opgesta an?opgesta an?   

  
A .  VrijdagA.  Vrijdag   

B.  Zater dagB.  Zater dag   
C.  ZondagC.  Zondag   

  

Waar 
Helaas, niet goed geantwoord! (0 punten) 
Jozef, Maria en Jezus vluchtten naar Egypte toen Koning Herodes Jezus 
wilde doden. Egypte ligt in Afrika. 



Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar 
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15.15.   
Jez us h eef t  in Afrik a gew oo ndJez us h eef t  in Afrik a gew oo nd   

 
 

    
  

Hoeveel  punt en heb je Hoeveel  punt en heb je 
gescoord?gescoord?   

  
  
  
  
  
  
  
  
Op w elk e dag is Jez us op gestaa n?Op w elk e dag is Jez us op gestaa n?   
C. Zondag (2 punten)C. Zondag (2 punten)   

Waar 
Goed geantwoord! (5 punten) 
Jozef, Maria en Jezus woonden enkele jaren in Egypte. Toen Herodes 
was gestorven keerden ze terug naar Israël en gingen in Nazaret wonen. 



16.16.   
Est er werd k o ningi n van IsraëlEst er  werd k o ningi n van Israël   

 
 

    
Wie ontmoett e Jezus op Wie ontmoett e Jezus op 

de ber g?de ber g?   
  

A .  Abraham e n DavidA.  Abraham e n David   
B.  Mozes en El iaB.  Mozes en El ia   
C.  Adam en EvaC.  Adam en Eva   

  
Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar n aar 

1313   

Niet waar 
Helaas niet goed geantwoord! (0 punten) 
Ester was wel koningin, maar niet van Israël. Ze werd de vrouw van de 
Perzische koning Ahasveros. 
 



17.17 .   
Jez us was d e e nige z oo n van MariaJez us was d e e nige z oo n van Maria   

 
 

    
  

Naar welk eiland werd Naar welk eiland werd 
Johannes ver bannen?Johannes ver bannen?   

  
A .  KretaA.  Kreta   

B.  PatmosB.  Patmos   
C.  RhodosC.  Rhodos   

  

Niet waar 
Helaas, niet goed geantwoord! (0 punten) 
In Marcus 6:3 worden vier broers van Jezus genoemd: Jakobus, Josef, 
Simon en Judas. de namen van zijn zusters worden niet genoemd (maar 
het waren er minstens twee). 



Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar 
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18.18.   
Had Samuël k ind eren ?Had Samuël k ind eren ?   

 
 

    
  

Tegen welk volk vocht Tegen welk volk vocht 
Simson?Simson?   

  
A .  AmelekietenA.  Amelekieten   

B.  MoabietenB.  Moabieten   
C.  Fi l istijnenC.  Fil istijnen   

  

Ja 
Helaas, niet goed geantwoord! (0 punten) 
 
De zonen van Samuël heetten Joël en Abia. Samuël stelde hen als 
rechters aan, maar ze waren niet eerlijk. (1 Samuël 8) 
 



Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar 
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19.19.   
W as P etrus getr ou wd ?W as P etrus getr ou wd ?   

 
 

  
In  welk deel  van de Bijbel  In welk deel  van de Bijbel  

vinden we vinden we FilemonFilemon  ? ?   
  

Oude Testam e nt Oude Testam e nt (ga naar 4)(ga naar 4)   

  

  
Nieuwe Testament Nieuwe Testament (ga naar 5 )(ga naar 5 )   

  
  
(2 3)  Hoe h ee tt en d e drie vriend en va n Daniël ?(2 3) Hoe h ee tt en d e drie vriend en va n Daniël ?   

Antwoord A: SadAntwoord A: Sadrach, Mesach en Abednego (2 punten)rach, Mesach en Abednego (2 punten)   

Ja 
Goed geantwoord! (5 punten) 
We weten dat Petrus een schoonmoeder had (Marcus 1:13).  
Ook nam Petrus zijn vrouw mee op zijn reizen. (1 Korintiërs 9:5) 
 



20.20.   
Moz es is no oit  g est orve n .Moz es is no oit  g est orve n .   

 
 

    
  

Jezus kree g pas na acht Jezus kree g pas na acht 
dagen een na am.dagen een na am.   

  
WAAR WAAR (ga naar 25)(ga naar 25)   

  
NIET WAAR NIET WAAR (ga naar 7)(ga naar 7)   

  
  
(9)  In welk e taal  is  he t Nieu we T esta me nt (9)  In welk e taal  is  he t Nieu we T esta me nt 
gesc hrev en ?gesc hrev en ?   

Niet waar 
Goed geantwoord! (5 punten) 
Mozes stierf op de berg Nebo in Moab, De HEER zelf begroef hem. 
Later ontmoette Mozes Jezus op de berg. Daar was ook de profeet Elia 
die niet gestorven is. 



B. Grieks (2 punten)B. Grieks (2 punten)   



21.21.   
De ste ne n plate n mDe ste ne n plate n m e t de we t w erde n be waard e t de we t w erde n be waard 

in de arkin de ark   

 
 

    
  

Bij  welk feest  denken we Bij  welk feest  denken we 
aan de ops ta nding van aan de ops ta nding van 

Jezus?Jezus?   
  

A .  KerstA.  Kerst   
B.  PasenB.  Pasen   

C.  PinksterenC.  Pinksteren   

Waar 
Helaas, niet goed geantwoord! (0 punten) 
De stenen platen met de wet lagen in de ark van het verbond. Dat is de 
gouden kist die in het allerheiligste van de tabernakel (later de tempel) 
stond. 
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22.22.   
Had Samuël k ind eren ?Had Samuël k ind eren ?   

 
 

    
  

De stenen platen met de De stenen platen met de 
wet werden bewaard in wet werden bewaard in 

de arkde ark   
  

WW AAR AAR (ga naar 10)(ga naar 10)   

  
NIET WAAR NIET WAAR (ga naar 21)(ga naar 21)   

  

Ja 
Goed geantwoord! (5 punten) 
De zonen van Samuël heetten Joël en Abia. Samuël stelde hen als 
rechters aan, maar ze waren niet eerlijk. (1 Samuël 8) 
 



(1 8)  Teg en welk  volk  vo c ht Simso n ?(1 8) Teg en welk  volk  vo c ht Simso n ?   
C. Fil isti jnen (2 punten)C. Fil isti jnen (2 punten)   



23.23.   
W as P etrus getr ou wd ?W as P etrus getr ou wd ?   

 
 

  
Hoe heetten de drie Hoe heetten de drie 

vrienden van Daniël?vrienden van Daniël?   
  

A .  Sadrach,  Mesach en A.  Sadrach,  Mesach en 
AbednegoAbednego   

B.  Sem,  Cham en JafetB.  Sem,  Cham en Jafet   
C.  Abram,  Isaak en JakobC.  Abram,  Isaak en Jakob   

  

Ja 
Helaas je antwoord was fout (0 punten) 
In Marcus 1:13 lezen we dat Petrus' schoonmoeder ziek op bed lag. Wie 
een schoonmoeder heeft, heeft ook een vrouw.  
In 1 Korintiërs 9:5 lezen we dat Kefas (dat is Petrus) zijn vrouw meenam 
op zijn reizen. Haar naam weten we niet. 
 



SS chrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar chrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar 
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24.24.   
Drie wijze ma nn en b ezo c ht en de pas geb ore n Drie wijze ma nn en b ezo c ht en de pas geb ore n 

Jez us in de s talJez us in de s tal   

 
 

    
Waar woonde Jezus toen Waar woonde Jezus toen 

hij  ongeveer 30 jaar hij  ongeveer 30 jaar 
was?was?   

  
A .  Nazaret A.  Nazaret   

B.  Betlehe mB. Betlehe m   
C.  KafarnaümC. Kafarnaüm   

  

Niet waar 
Helaas, niet goed geantwoord! (0 punten) 
De magiërs uit het Oosten bezochten Jezus in een huis (Matteüs 2:11) 
Ook is niet bekend hoeveel er waren.  



Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar Schrijf  het  a ntw oor d op en  ga n aar 
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25.25.   

  
Jez us k reeg pas naJez us k reeg pas na  acht dagen ee n naam. acht dagen ee n naam.   

 
 

    
  

Jezus heeft  in  Afrika Jezus heeft  in  Afrika 
gewoondgewoond   

  
WAAR WAAR (ga naar 15)(ga naar 15)   

  
NIET WAAR NIET WAAR (ga naar 14)(ga naar 14)   

  
  

Waar 
Goed geantwoord! (5 punten) 
De naam Jezus betekent 'Redder'. De engel had zowel Jozef als Maria al 
gezegd dat ze het kind zo moesten noemen. 



(7)  Ho ev eel  plage n troff e n Egyp te ?(7)  Ho ev eel  plage n troff e n Egyp te ?   
C. Tien (2 punten)C. Tien (2 punten) 


