
 

 

 

 

 

 

 
Bijbelquiz over Bijbelboeken 
1. Uit hoeveel delen bestaat de Bijbel? 
□ 2 delen  □ 3 delen  □ 4 delen 
 
2. Hoe noemen we het oudste deel? 
□ Nieuwe Testament  □ Oude Testament  □ Oude en Nieuwe Testament 
 
3. Hoe heten de eerste vijf boeken van het O.T.? 
□ Genesis, Exodus, Leviticus, Psalmen, Numeri 
□  Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium 
□ Genesis, Exodus, Jesaja, Deuteronomium, Leviticus 
 
4. Hoe heten de eerste vier boeken van het N.T.? 
□ Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes  
□ Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen 
□ Openbaring, Matteüs, Marcus, Lucas 
 
5. Wat staat er in een historisch boek? 
□ gedichten en liederen  □ wetten en regels  □ geschiedenis van Israël 
 
6. Wat staat er in een poëtisch boek? 
□ psalmen en spreuken  □ wetten en regels  □ geschiedenis van Israël 
 
7. Wat staat er in een profetisch boek? 
□ uitspraken en belevenissen van profeten 
□ liederen en spreuken  
□  geschiedenis van Israël 
 
8. Bij welke boeken wordt Jozua ingedeeld? 
□ de profeten  □ de historische boeken  □ de wetten en regels 
 
9. Bij welke boeken hoort het boek Daniël? 
□ de historische boeken  □ de profeten  □ de poëtische boeken 
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10. Hoeveel brieven zijn er van Paulus aan de Korintiërs? 
□ een  □ twee   □ drie 
 
11. Hoeveel brieven van Johannes staan er in de Bijbel? 
□ een  □ twee   □ drie 
 
12. Wat is het laatste boek in het N.T.? 
□ Openbaring  □ Jakobus  □ Judas 
 
13. Tussen welke boeken staan de brieven 1 en 2 Tessalonicenzen 
□ tussen Kollossenzen en Johannes  
□ tussen Kollossenzen en Marcus  
□ tussen Kolossenzen en Timoteüs 
 
14. Tussen welke boeken staat Lucas? 
□ tussen Marcus en Johannes  
□ tussen Galaten en Johannes  
□ tussen Handelingen en Johannes 
 
15. Welk boek staat in het O.T.? 
□ Romeinen  □ Hooglied  □ 1 Korintiërs 
 
16. Welk boek staat in het N.T.? 
□ Lucas  □ Nahum  □ Spreuken 
 
17. Welk boek hoort bij de grote profeten? 
□ Hosea  □ Obadja  □ Jesaja 
 
18. Welk boek hoort bij de kleine profeten? 
□ Sefanja  □ Klaagliederen  □ Jeremia 
 
19. Van wie zijn er brieven opgenomen in het N.T.? 
□ Matteüs  □ Paulus  □ Marcus 
 
20. Waar ongeveer staat het boek Psalmen in de Bijbel? 
□ vooraan  □ middenin  □ achteraan 
 
21. Waar ongeveer staat de brief van Judas in de Bijbel? 
□ vooraan  □ middenin  □  achteraan 
 
22. Waar ongeveer staat Deuteronomium in de Bijbel? 
□ vooraan  □ middenin  □ achteraan 
 
23. Welk rijtje is precies op volgorde? 
□ 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas 
□ 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, 2 Kronieken 
□ 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Ester 

 

Oplossing: ________________________________________________________ 

 

 

 

Voor thuis: 

• Wat vond je mooi tijdens de dienst? 

• Wat vond je moeilijk of begreep je niet? 

• Zou je voor iets dat je gehoord hebt in de dienst willen bidden? 

• Samen zingen of luisteren op Youtube: Oké4Kids 112 en 201, 
Hemelhoog 382, Liedjesbijbel 4, Groot en geweldig (Marcel & Lydia 
Zimmer), Mijn allermooiste boek (Marcel & Lydia) 

• Online Bijbelquiz voor thuis: https://debijbel.nl/bijbelquiz 

•  


