
Bijbelse getallenquiz (deel 2 van 8) 
 

We gaan verder waar we vorige keer waren gebleven. Het volk Israël is in het beloofde 
land gearriveerd. We gaan via o.a. Jericho, Gideon, Simson, Naömi, Saul naar  David. 
 

Onderstaande getallen horen bij de Bijbelverzen (NBV vertaling) uit de vragen 14 t/m 26.  
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 14 Jericho 
Jozua 2 : 1 
Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, vanuit Sittim in het geheim 2 spionnen op pad 
met de opdracht om het hele gebied, en vooral Jericho, te verkennen.  
De mannen vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak  
bij een hoer, Rachab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. 
Jozua 6 : 3 en Jozua 6 : 8 
3 alle weerbare mannen moeten eenmaal om de stad gaan, en dat 6 dagen achter elkaar. 
………. 8 Het gebeurde zoals Jozua had bevolen. 7 priesters gingen met 7 ramshoorns 
voor de HEER uit; ze trokken al blazend op de ramshoorns op naar de stad. De ark van 
het verbond met de HEER kwam achter hen aan, 

Vraag 15 Gideon 
Rechters 7 : 4-6 
4 Maar de HEER zei tegen Gideon: ‘Het leger is nog steeds te groot. Laat je 
manschappen naar het water gaan, daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je 
zeggen wie er met je mee moeten gaan en wie niet.’   liet de mannen naar het water 
gaan, en de HEER zei tegen hem: ‘Degenen die het water met hun tong oplikken, zoals 
honden doen, die moet je apart zetten van degenen die knielen om te drinken.’  
6 300 man likten het water op met hun tong, de overigen knielden om te drinken. 

Vraag 16 Simsons huwelijk 
Rechters 14 : 10-13 
10 Zijn vader ging naar het ouderlijk huis van het meisje. Simson gaf daar een feest, want 
zo hoorde dat wanneer een jongeman ging trouwen. 11 Na de kennismaking werden 30 
van zijn leeftijdsgenoten uitgekozen om het feest bij te wonen. 12 Simson zei tegen hen: 
‘Laat ik jullie een raadsel opgeven. Als jullie me binnen de 7 dagen van dit feest de 
oplossing vertellen, krijgen jullie alle 30 een stel onder- en bovenkleren van mij. 13 Maar 
als jullie de oplossing niet kunnen vinden, krijg ik van jullie 30 stel onder- en bovenkleren.’ 

Vraag 17 Simson en Delila 
Rechters 16 : 17 en 19 
17 ‘Nog nooit heeft een scheermes mijn hoofd aangeraakt,’ vertrouwde hij haar toe. ‘Dat 
is omdat ik al vanaf de moederschoot als nazireeër aan God gewijd ben. Als mijn 
hoofdhaar zou worden afgeschoren, zou mijn kracht me in de steek laten en zou ik net zo 
zwak zijn als ieder ander.’ ……….19 Zodra Simson in haar schoot in slaap was gevallen 
riep ze iemand binnen, en ze liet hem de 7 haarvlechten van Simson afscheren. Daardoor 
week zijn kracht en zo maakte zij hem weerloos. 

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


 

Vraag 18 Naomi  
Ruth 1 
3 Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar 2 zonen. 

Vraag 19 Elkana 
1 Samuel 1 : 1-2 
1 In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana 
heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tochu, 
de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. 2 Hij had 2 vrouwen: 

Vraag 20 Hanna 
1 Samuel 2 : 21 
21 De HEER zag inderdaad naar Hanna om: ze werd opnieuw zwanger en baarde nog 5 
kinderen, 3 zonen en 2 dochters, terwijl de jonge Samuel dicht bij de HEER opgroeide. 

Vraag 21 Saul 
1 Samuel 13 : 1 
Saul was 30 jaar oud toen hij koning werd. 2 jaar was hij koning van Israël. 

Vraag 22 Isaï 
1 Samuel 16 : 10-11 
10 Zo stelde Isaï zijn 7 zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene 
was die de HEER gekozen had. 11 ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde 
Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen 
Isaï:‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ 

Vraag 23 David en Goliath 
1 Samuel 17 : 39-40 
39 Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, 
omdat hij aan zo’n zware uitrusting niet gewend was. ‘Ik kan hier niet mee lopen,’ zei hij 
tegen Saul, ‘ik ben dat niet gewend.’ En hij deed de uitrusting weer af. 40 Hij pakte zijn 
stok, zocht 5 gladde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep 
hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. 

Vraag 24 David en Michal 
1 Samuel 18 : 20 en 24-26 
20 Ondertussen was Sauls dochter Michal verliefd geworden op David. Saul hoorde 
hiervan en het kwam hem goed uit. .......... 24 Toen ze aan Saul vertelden wat David 
gezegd had, 25 zei hij: ‘Zeg tegen David dat de koning niet aan een bruidsprijs hecht en 
dat hij genoegen neemt met de voorhuiden van 100 Filistijnen, als wraak op zijn vijanden.’ 
Het was zijn bedoeling dat David op die manier zou sneuvelen in de strijd tegen de 
Filistijnen. 26 De hovelingen brachten Sauls woorden aan David over, en die stemde er 
toen mee in om schoonzoon van de koning te worden. 

Vraag 25 Jonatans verbond met David 
1 Samuel 20 : 16 en 20-22 
16 Jonatan sloot een verbond met het huis van David ……. 20 Ik zal 3 pijlen op de rots 
afschieten, alsof ik op een doel mik, 21 en die door mijn wapendrager laten ophalen. Als 
ik tegen hem roep: “Nee, dichterbij!”, neem hem dan mee en kom naar me toe, want zo 
waar de HEER leeft, dan kun je gerust zijn en is er niets aan de hand. 22 Maar als ik roep: 
“Nee, verderop!”, dan moet je vertrekken, want dan is het de HEER zelf die je wegstuurt. 

Vraag 26 Koning David 
2 Samuel 5 : 4 
David was 30 jaar toen hij koning werd en hij regeerde 40 jaar: 
 


