
 

 

 

 

Weet jij bij elk van de volgende letters minimaal 

één Bijbelboek dat met die letter begint? 

 

A      

C      

D      

E      

F      

G      

H      

J      

K      

L      

M      

N      

O      

P      

R      

S      

T      

Z      

  

Bijbelquiz 



 

Welke Bijbelverhalen worden hier bedoeld? 

Vind je het moeilijk? Op de volgende pagina staat dezelfde quiz,  

maar dan iets makkelijker. 

1.   ____________________________________________________________________  

2.   ____________________________________________________________________  

3.   ____________________________________________________________________  

4.   ____________________________________________________________________  

5.   ____________________________________________________________________  

6.   ____________________________________________________________________  

7.   ____________________________________________________________________  

8.   ____________________________________________________________________  

9.   ____________________________________________________________________  

10.   ____________________________________________________________________  

11.   ____________________________________________________________________  

12.   ____________________________________________________________________  

13.   ____________________________________________________________________  

14.    ___________________________________________________________________  

   



 

Welke Bijbelverhalen worden hier bedoeld? 

(Zet de juiste cijfers voor de juiste verhalen of verbind ze met elkaar.) 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.    

14.   

 

1. 5 broden & 2 vissen 

2. Adam en Eva 

3. David 

4. Elia 

5. Esther 

6. Izaäk 

7. Jona 

8. Jozef 

9. Mozes 

10. Noach 

11. Ruth 

12. Samuel 

13. Simson 

14. Verloren zoon 

  

  



 

Welk plaatje past in welk Bijbelvers op de 

lege plek? Schrijf de nummers in de rondjes. 

1. Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de Here, uw God, u 

overal zal helpen. Jozua 1:9 

2. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods ……. De dood niet, het leven niet, 

engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen 

niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Romeinen 8:38 

3. Een mooie vrouw die haar verstand niet gebruikt, lijkt op een gouden ring in de neus van een 

……. Spreuken 11:22 

4. Wie die geëerde …… is? De Here, sterk en machtig, onoverwinnelijk in de strijd! Psalmen 24:8 

5. Hij ging onder de struik liggen en viel in ……. Maar een engel raakte hem aan en zei tegen hem: 

"Sta op en eet." 1 Koningen 19:5 

6. Want er is een Kind geboren: we hebben een Koningszoon gekregen. Hij zal als Koning 

heersen. Hij wordt Wijze Raadgever, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredekoning genoemd. 

Jesaja 9:5 

7. Zelfs als hij zeven keer per dag iets verkeerds tegen je doet, en zeven keer bij je terug komt en 

zegt: ‘……’, dan moet je hem vergeven." Lucas 17:4 

8. Prijs Hem met tamboerijnen en ……, prijs Hem met snaarinstrumenten en fluiten.  

Psalmen 150:4 

9. Want het verlangen naar geld is de bron van al het kwaad. Sommige  

mensen zijn het geloof kwijtgeraakt en in allerlei ellende terecht  

gekomen, doordat ze zo graag rijk wilden worden. 1 Timotheüs 6:10 

10. Wie met …… zaaien, zullen met gejuich maaien. Psalmen 126:5 

11. Ga daarom naar de grote wegen. Nodig iedereen die je daar  

ziet voor de …… uit. Mattheüs 22:9 

  



Tegen wie werd dit gezegd? Kies uit: 
Abraham – Adam – Jozef – Maria – Mozes – Noach – Salomo – Samuël – Slang – Zacharias 

1. "Sta onmiddellijk op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar totdat 

Ik je zeg dat je terug mag komen. Want Herodes zoekt naar het kind. Hij wil het doden." 

 

 

2. “Strek je hand met je staf uit over de zee en splijt de zee. Dan zullen de Israëlieten 

midden door de zee kunnen gaan, over het droge.” 

 

 

3. “Daarom zal Ik doen wat je gevraagd hebt. Ik zal je wijs en verstandig maken. Vóór jou is 

nog niemand zo wijs geweest en na jou zal ook niemand meer zo wijs zijn.” 

 

4. "Omdat je dit hebt gedaan, ben je voortaan zwaar vervloekt. Je hele leven zul je op je 

buik kruipen en stof eten.” 

 

5. “Ik wens u vrede toe! U bent een gelukkige vrouw. De Here zij met u!” 

 

6. "Nee, je vrouw Sara zal een zoon krijgen. Je moet hem Izaäk noemen. Met hem zal Ik 

mijn verbond sluiten. Het zal een eeuwig verbond zijn met hem en zijn familie ná hem.” 

 

7. “Je mag van alle bomen in de tuin eten zoveel je wil. Maar je mag niet eten van de boom 

van kennis van goed en kwaad.” 

 

8. “Breng van alle dieren één mannetje en vrouwtje in de boot. Zij zullen samen met jullie 

worden gered.” 

 

9. “Let op, Ik ga in Israël doen wat Ik besloten heb. Als de mensen ervan horen, zullen ze 

met hun oren staan te klapperen. Ik ga doen wat Ik tegen Eli  

gezegd heb over zijn familie. Ik zal alles doen wat Ik heb gezegd.” 

 

10. “Je hoeft niet bang te zijn. God heeft je gebed gehoord. Je vrouw 

Elizabet zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen.”  


