
Bijbelse getallenquiz (deel 3 van 8) 
 

We gaan verder waar we vorige keer waren gebleven. We waren gebleven bij koning 
David. Vandaag o.a. Salomo, Joachim, Ester, een paar Spreuken, Daniël en Jona. 
 

Onderstaande getallen horen bij de Bijbelverzen (NBV vertaling) uit de vragen 27 t/m 39.  
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 27 De bouw van de tempel 
1 Koningen 6 : 38 – 1 Koningen 7 : 1 
38 In zijn elfde regeringsjaar, in de maand bul, de achtste maand, was de tempel tot in de 
kleinste details geheel volgens plan voltooid. Salomo besteedde dus 7 jaar aan de bouw 
van de tempel. ………. 1 Salomo liet ook een paleis voor zichzelf bouwen. Hij besteedde 
13 jaar aan de bouw van het hele paleiscomplex. 

 Vraag 28 Joachim 
2 Koningen 24 : 8 
Jojachin was 18 jaar oud toen hij koning werd. 3 maanden regeerde hij in Jeruzalem. Zijn 
moeder was Nechusta, de dochter van Elnatan, uit Jeruzalem. 9 Hij deed wat slecht is in 
de ogen van de HEER, precies zoals zijn vader. 

 Vraag 29 Haman 
Ester 5 : 13-14 
13 Maar dit betekent allemaal niets voor mij zolang ik Mordechai, die Jood, in de 
Koningspoort zie zitten.’ 14 Zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden zeiden toen tegen hem: 
‘Laat een paal neerzetten van 50 el hoog en zeg morgenochtend tegen de koning dat 
Mordechai daaraan moet worden gehangen. 

 Vraag 30 Voorschriften voor het poeriemfeest 
Ester 9 : 20-22 
20 Mordechai stelde al deze gebeurtenissen op schrift en hij stuurde brieven naar de 
Joden in alle provincies van koning Ahasveros’ rijk, of ze nu dichtbij woonden of ver weg. 
21 Daarin verplichtte hij hen ertoe om elk jaar opnieuw zowel de 14de als de 15de dag 
van de maand adar te vieren, 22 omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust 
gekregen hadden en niet meer door hun vijanden werden bedreigd, en omdat dit de 
maand was waarin droefheid was veranderd in vreugde en waarin rouw was veranderd in 
feest 

 Vraag 31 Job 
Job 1 : 1 
1 In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, 
hij had ontzag voor God en meed het kwaad. 2 Job had 7 zonen en 3 dochters. 

 Vraag 32 
1 Kronieken 26 : 17-18 
17 dagelijks stonden er 6 Levieten in het oosten, 4 in het noorden, 4 in het zuiden, bij de 
voorraadkamers telkens 2 
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Vraag 33 Spreuken 
Spreuken 20 : 10 
10 2 gewichten om te wegen, 2 maten om te meten, beide zijn de HEER een gruwel. 

 Vraag 34 Spreuken 
Spreuken 30 : 18 
18 3 dingen zijn te wonderlijk voor mij, 4 dingen kan ik niet bevatten: 

 Vraag 35 Hizkia 
Jesaja 38 : 4-6 
4 Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja, die de binnenste hof nog niet verlaten 
had, en zei: 5 ‘Ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk: “Dit zegt 
de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. 
Welnu, ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan. 6 
‘Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER , de God van je voorvader 
David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik geef je nog 15 jaar te 
leven, 

 Vraag 36 Daniël 
Daniël 1 : 9-13 
9 God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. 10 Toch zei de 
hoofdeunuch tegen hem: ‘Ik ben bang voor mijn heer, de koning; hij heeft bepaald wat 
jullie zullen eten en drinken, en als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie 
leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen.’ 11 Daarop richtte Daniël zich 
tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en aan Chananja, Misaël en Azarja had 
toegewezen: 12 ‘Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente 
eten en water drinken. 13 Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die 
de koninklijke spijzen eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet.’ 

 Vraag 37 Jona 
Jona 2 : 1 
1 De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de 
buik van de vis. 

 Vraag 38 Jona 
Jona 3 : 1-4 
1 Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona: 2 ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote 
stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.’ 3 En Jona maakte zich gereed 
en ging naar Nineve, zoals de HEER hem opgedragen had. Nineve was een reusachtige 
stad, ter grootte van 3 dagreizen. 4 Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep:  
‘Nog 40 dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’ 

 Vraag 39 Jona 
Jona 4 : 10-11 
10 Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele 
moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht 
opkwam en in één nacht verging, 11 zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die 
grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts 
niet eens kennen, en dan nog al die dieren?’ 

  


