
Meer puzzels vind je op www.bijzonderediensten.mozello.nl 

 

Bijbelse getallenquiz (deel 5 van 8) 
 

Het Nieuwe Testament, van Zacharias naar Jezus’ geboorte, wonderen en gelijkenissen.  
 

Onderstaande getallen horen bij de Bijbelverzen (NBV vertaling) uit de vragen 53  t/m 65.  
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 53 
Lucas 1 : 21-25 
21 De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af 
waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22 Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets 
tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij 
maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23 Toen zijn tempeldienst voorbij 
was, ging hij terug naar huis. 24 Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze 
leefde ????? maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25 De Heer heeft zich mijn 
lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten. 

 Vraag 54 
Lucas 1 : 26-28 
26 In de ?????de maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling 
van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. 28 Gabriël ging haar huis binnen en 
zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 

 Vraag 55 
Lucas 1 : 39, 40 en 56 
39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40 
waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 
56 Maria bleef ongeveer ????? maanden bij haar, en ging toen terug naar huis. 

 Vraag 56 
Lucas 2 : 6-7  
6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter 
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een 
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 
Matteüs 1 : 17 
Van Abraham tot David telt de lijst dus ????? generaties, van David tot de Babylonische 
ballingschap ????? generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus ????? 
generaties. 

 Vraag 57 
Matteüs 2 : 16 
16 Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk 
kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om 
in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van ????? jaar en jonger om te brengen. 
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 Vraag 58 
Lucas 2 : 21 
21 Toen er ????? dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de 
naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was 
ontvangen. 

 Vraag 59 
Lucas 2 : 41-43 en 46 
41 Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42 Toen Hij ????? 
jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43 Na afloop van het feest 
vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het 
wisten. ………. 46 Na ????? dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de 
leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. 

 Vraag 60 
Marcus 1 : 9 en 12-13 
9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door 
Johannes te laten dopen. ………. 12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 
13 ????? dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij 
leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. 

 Vraag 61 
Lucas 3 : 23-24 
23 Jezus begon zijn werk toen Hij ongeveer ????? jaar was. Hij was, zoals algemeen 
werd aangenomen, de zoon van Jozef, die een zoon was van Eli, 24 de zoon van Mattat, 
de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon van Josef, ………….. 

 Vraag 62 
Marcus 2 : 3-4 
3 Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door ????? mensen gedragen werd.  
4 Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak 
weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt,  
lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. 

 Vraag 63 
Marcus 3 : 13-14 
13 Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen, en 
ze kwamen naar hem toe. 14 Hij stelde ????? van hen aan als apostel; ze moesten hem 
vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. 

 Vraag 64 
Marcus 4 : 3 en 8 
Hij zei: 3 ‘Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. ………. 
8 Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: ze 
schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het ?????voudige op, 
andere het ?????voudige en weer andere het ?????voudige.’ 

 Vraag 65 
Marcus 5 : 1 
1 Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen. 2 Toen hij 
uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet 
die door een onreine geest bezeten was 3 en in de spelonken woonde. …….. 13 Toen de 
onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens, en de kudde van wel 
????? stuks stormde de steile helling af, het meer in, en verdronk in het water. 

  


