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Doen

De Bijbelse puzzels zijn gemaakt door Alma Knol. Oplossingen op pagina 3.

BIJBELSE PUZZELS

1. ZAND
Een huis op zand bouwen 
is niet verstandig. Wat is 
volgens de Bijbel wel wijs?
K  bouwen op palen
S  bouwen op een rots
T  bouwen op een oever

2. ZIPPORA
Zippora was de 
vrouw van
R  Jozef
L  Jakob
C  Mozes

3. ZACHEÜS
In welke boom klom 
Zacheüs om Jezus te 
zien?
A  palmboom
H  vijgenboom
M  olijfboom

4. ZAK EN AS
De koning van Ninevé zat letterlijk in 
zak en as. Wat betekent dat?
R   Het is een manier om verdriet en 

rouw te beleven
B   Het is een manier om de huid 

schoon te maken
D   Het is een manier om blijdschap 

te tonen

Zet de getallen van klein naar 
groot op een rij. Maak van het 
getal een letter. Dat gaat als 
volgt: 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 

enzovoort. Wat lees je nu?

Zand genoeg in de Bijbel! Hoe vaak lees je niet over een woestijn.  
Het volk Israël, Johannes de Doper en ook Jezus leefden allemaal een 
poos in die grote vlaktes met zand en stenen. Maar behalve over het 
zand van de woestijn, staat er nog veel meer over zand in de Bijbel!

Zand in  
de Bijbel

Zandkorrels

Bijbelquiz
Je ziet acht vragen over woorden, dingen en personen in de Bijbel 
met een Z. Zet een cirkel om de letter voor het goede antwoord. 
De vragen zijn soms best moeilijk, maar je kunt de antwoorden 
ook opzoeken in de Bijbel, de atlas of op het internet. Succes!

Iemand die ook veel met zand te maken 
heeft – en die je regelmatig tegenkomt 

in de Bijbel – is de boer, of de zaaier. 
Hieronder zie je een lijst met gewassen 

die in de grond gezaaid of geplant 
worden. Ze staan allemaal in de Bijbel. 

Zoek ze op en streep ze door. De 
overgebleven letters vormen een woord 
dat met deze gewassen te maken heeft.

Je ziet een alfabet, maar het is niet helemaal 
compleet, er missen een paar letters. Welke letters 

zijn dat en welke naam kun je met deze letters 
maken? Het gaat om een Bijbelse persoon die op 
een bepaald moment aanspoelde op het strand.

Strand

Zaaien

ajuin – dille – distel – gerst 

gierst – gras – knoflook  

komijn – komkommer – lelie  

mosterd – munt – pompoen 

roos – spelt – tarwe - vlas

6. ZACHARIAS
Toen Zacharias niet kon 

geloven dat hij op hoge 
leeftijd nog vader zou 
worden, kon hij een tijd niet 
meer
P  horen

V  praten
G  zien

7. ZEE
Egypte en Israël liggen 
nu aan een zelfde zee. 
Welke zee?

E  Rode Zee
I  Noordzee

A  Dode Zee

8. ZEVEN
De kandelaar in de 
tabernakel heeft zeven 

armen. Hoe noemen de 
Joden zo’n kandelaar?
D  Purim
R  Sabbat
N  Menora

5. ZUURDESEM
Een brood waar zuurdesem 
inzit is
W  lang
U  plat
IJ  bol

Alles beantwoord? Zet nu de omcirkelde letters op de goede 
plek in dit balkje. In het balkje verschijnt iets wat je in het 
zand kunt doen. In de Bijbel lees je dat Jezus dat doet.


