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Bijbelse getallenquiz (deel 6 van 8) 
 

Nieuwe Testament deel 2, we gaan verder met (vooral veel) voorbeelden en gelijkenissen.  
 

Onderstaande getallen horen bij de Bijbelverzen (NBV vertaling) uit de vragen 66  t/m 79.  
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 66 
Lucas 8 : 41-42 
Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van een synagoge.  
Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte Hem mee te gaan naar zijn 
huis, 42 want hij had een dochter van ongeveer 12 jaar oud die op sterven lag; 

 Vraag 67 
Matteüs 9 : 20-22 
20 Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. 
Ze raakte de zoom van zijn bovenkleed aan, 21 want ze dacht: Als ik alleen zijn 
bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden. 

 Vraag 68 
Matteüs13 : 23 
23 Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. 
Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels 100voudig, deels 60voudig, deels 30voudig.’ 

 Vraag 69 
Johannes 5 : 1-5 Genezing in het bad van Betzata 
1 Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 In Jeruzalem is bij de 
Schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet.  
3 Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. 5 Er was ook 
iemand bij die al 38 jaar ziek was. 

 Vraag 70 
Marcus 6 : 38 en 42-44 Het teken van de broden 
38 Toen zei hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze waren 
gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘5, en 2 vissen.’  ……….  
42 Iedereen at en werd verzadigd. 43 Ze haalden de overgebleven stukken brood op, 
waar wel 12 manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 

 
 
 
 

Vraag 71 
Marcus 8 : 5-9 Het tweede teken van de broden 
5 Hij vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘7,’ antwoordden ze. 6 Hij zei tegen de 
mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam de 7 broden, sprak het 
dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te 
delen, en dat deden ze. 7 Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; ……….  
8 De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten 
overschoot: 7 manden vol. 
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Vraag 72 
Marcus 12 : 20-23 
20 Er waren eens 7 broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen;  
21 de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde 
ging het net zo. 22 Geen van de 7 kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de 
vrouw. 23 Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood?  

 Vraag 73 
Marcus 12 : 44-44 
41 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen.  
Veel rijken gooiden veel geld in de kist. 42 Er kwam ook een arme weduwe, die er  
2 muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. 43 Hij riep zijn 
leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in 
de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44 want die hebben 
gegeven van hun overvloed, maar zij heeft  van haar armoede alles gegeven wat ze had, 
haar hele levensonderhoud.’ 

 Vraag 74 
Matteüs 18 : 12 
Wat denken jullie? Als iemand 100 schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan 
niet 99 in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? 

 Vraag 75 
Matteüs 18 : 21-22 
21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen 
mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7maal toe?’  
22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot 7maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7 

 Vraag 76 
Lucas 15 :11-12 
11 Vervolgens zei Hij: ‘Iemand had 2 zonen. 12 De jongste van hen zei tegen  
zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader 
verdeelde zijn vermogen onder hen. 

 Vraag 77 
Johannes 4 : 15-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw 
15 ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik 
ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 16 Toen zei Jezus tegen haar:  
‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ 17 ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw.  
‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, 18 ‘u hebt 5 mannen gehad, en 
degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 19 Daarop zei de vrouw: ‘Ik 
begrijp dat U een profeet bent, heer. 

 Vraag 78 
Matteüs 25 : 1 
1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes die hun olielampen 
hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 

 Vraag 79 
Lucas 17 : 12-14 
12 Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem 10 mensen tegemoet die door 
een huidziekte onrein waren; ze bleven op een afstand staan. 13 Ze verhieven hun stem 
en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14 Toen Hij hen zag, zei Hij tegen 
hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. 

  


