
Bijbelse getallenquiz (deel 1 van 8) 
 

We gaan vandaag vanaf de schepping via Noach, Sodom en Gomorra, Isaäk, Jakob, Jozef 
en Mozes naar de tocht van het volk Israël door de woestijn.  
 

Onderstaande getallen horen bij de Bijbelverzen (NBV vertaling) uit de vragen 1 t/m 13.  
Maar op de plaats van welke vraagtekens hoort welk getal? Succes. 
 

En weet je het niet? Voel je dan vrij om het antwoord in de Bijbel op te zoeken. 
TIP: de online NBV vertaling vind je op internet https://bijbel.eo.nl/bijbel/genesis/1 
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Vraag 1 De schepping 
Genesis 1 
- En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens  
waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. De ???de dag. 
- God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven.  
Hij noemde het gewelf hemel. De ???de dag. 
- God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles  
wat op de aardbodem rondkruipt. De ???de dag. 
- God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen,  
het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. De ???de dag 
 Vraag 2 Noach 
Genesis 7 : 15-17 
15 Van alle wezens waarin levensadem was, kwamen er telkens ??? bij Noach in de ark: 
16 er kwamen van alle dieren een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat 
God hem had opgedragen. Toen sloot de HEER de deur achter hem.  17 De vloed 
overstroomde de aarde ??? dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat 
hij van de aarde loskwam. 
 Vraag 3 De zonen van Noach 
Genesis 9 : 19 
19 Met de ??? zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele 
aarde. 

 Vraag 4 Sodom en Gomorra 
Genesis 18 : 32-33 
32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog ??? keer 
waag iets te zeggen: stel dat het er maar ??? zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten 
omwille van die ???.’ 33 Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd,  
ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. 

 Vraag 5 Isaak 
Genesis 21 : 5 
Abraham was ??? jaar toen zijn zoon Isaak werd geboren. 

 Vraag 6 Jakob, Laban, Rachel en Lea 
Genesis 31 : 41 
41 ??? jaar ben ik bij u geweest: ??? jaar heb ik voor u gewerkt om uw ??? dochters,  
en ??? jaar om uw vee. En u hebt mijn loon keer op keer veranderd. 

 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/genesis/1


Vraag 7 Jozefs broers in Egypte 
Genesis 42 : 3 
1 Toen Jakob hoorde dat er in Egypte graan was, zei hij tegen zijn zonen:  
‘Waarom ondernemen jullie niets? 2 Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te krijgen is.  
Ga ernaartoe en koop daar graan voor ons, zodat we niet van de honger omkomen.’  
3 Hierop gingen ??? van Jozefs broers op reis om bij de Egyptenaren graan te kopen. 

 Vraag 8 Jakobs levenseinde 
Genesis 47 : 27-28 
27 Zo gingen de Israëlieten in Egypte wonen, in Gosen.  
Ze verwierven er bezittingen, ze kregen kinderen en breidden zich sterk uit. 
28 Jakob woonde ??? jaar in Egypte; hij werd ??? jaar. 

 Vraag 9 Egypte getroffen door plagen 
Exodus 7 : 20 en 25 
20 Mozes en Aäron deden wat de HEER hun opdroeg. Voor de ogen van de farao  
en zijn hovelingen hield Aäron zijn staf geheven boven de Nijl en sloeg ermee  
op het water, en toen veranderde het Nijlwater in bloed.  
25 ??? dagen duurde de plaag waarmee de HEER de Nijl had getroffen. 

 Vraag 10 Pesachfeest en uittocht uit Egypte 
Exodus 12 : 41-42 en Exodus 13 : 4-6 
41 na precies ??? jaar – geen dag eerder of later – trok het volk  
van de HEER, in groepen geordend, uit Egypte weg. 42 Die nacht waakte de HEER  
om hen uit Egypte weg te leiden. Daarom waken de Israëlieten nog altijd in deze nacht  
ter ere van de HEER, elke generatie opnieuw. 
 

4 Deze dag, de dag van uw uittocht, valt in de maand abib. 5 Als de HEER u eenmaal  
in het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Chiwwieten en Jebusieten 
gebracht heeft, in het land dat hij onder ede aan uw voorouders beloofd heeft,  
een land dat overvloeit van melk en honing, neem dan steeds in deze maand  
het volgende gebruik in acht: 6 Eet ??? dagen lang ongedesemd brood,  
en vier op de zevende dag feest ter ere van de HEER. 

 Vraag 11 De tien geboden 
Deuteronomium 5 : 13 
13 ??? dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 

 Vraag 12 Mozes’ opvolging 
Deuteronomium 31 : 1-3 
1 Hierna sprak Mozes de Israëlieten opnieuw toe. Hij zei: 2 ‘Ik ben nu ??? jaar oud en 
niet in staat om nog langer leiding te geven. Bovendien heeft de HEER  
me gezegd dat ik de Jordaan niet mag oversteken. 3 De HEER, uw God, zal zelf  
voor u uit gaan en de volken aan de overkant voor u uitroeien, zodat u hun land  
in bezit kunt nemen. Jozua zal u daarbij aanvoeren, zoals de HEER heeft gezegd. 

 Vraag 13 De woestijn 
Jozua 5 : 6 
6 Want Israël trok ??? jaar door de woestijn, totdat alle weerbare mannen die uit Egypte 
waren weggetrokken, gestorven waren. Ze hadden niet geluisterd naar de HEER, en 
daarom had de HEER hun gezworen dat hij hun niet het land zou laten zien dat hij ons zou 
geven, zoals hij onze voorouders had beloofd: het land dat overvloeit van melk en honing. 

  

 


