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1. Hoe komen de wijzen uit het oosten naar Bethlehem? 

a. in een koets 

b. op kamelen 

c. op een ezel 

 

2. Hoeveel wijzen kwamen er naar Bethlehem? 

a. drie 

b. twaalf 

c. dat staat niet in de Bijbel 

 

3. In welk Bijbelboek staat dat er drie koningen naar Israël zullen komen? 

a. Psalmen 

b. Jesaja 

c. Genesis 

 

4. De herders en de wijzen treffen elkaar als Jezus is geboren. 

a. waar 

b. onwaar 

c. dat weten we niet 

 

5. Hoeveel politieke partijen doen in maart mee met de verkiezingen? 

a. 19 

b. 49 

c. 89 

 

6. Sinds wanneer woonden er overal in het oosten Joden? 

a. sinds de torenbouw van Babel 

b. sinds de Babylonische ballingschap 

c. sinds koning Salomo 

 

7. Van welk rijk was Cyrus de koning? 

a. het Romeinse rijk 

b. het Babylonische rijk 

c. het Perzische Rijk 

 

8. Wat waren de wijzen voor mensen? 

a. geleerden die aan sterrenkunde deden 

b. hoge ambtenaren  

c. docenten 

 

9. Waar staat in de Bijbel dat je voor de toekomst niet de sterren moet raadplegen?  

a. in het Bijbelboek Jesaja 

b. in het Bijbelboek Deuteronomium 

c. in het Bijbelboek Mattheus 

 



 

10. Welke twee planeten zorgden voor een heel heldere ster bij Jezus’ geboorte? 

a. Saturnus en Venus 

b. Venus en Jupiter 

c. Saturnus en Jupiter 

 

11. Hoe lang was de reis die de wijzen moesten maken? 

a. minder dan 1200 km 

b. meer dan 1700 km 

c. tussen de 1200 en 1700 km 

 

12. Wie maakte een reis die veel op de reis van de wijzen leek? 

a. Abraham 

b. Izak 

c. Jacob 

 

13. Hoe heette de Romeinse dichter die voorspelde dat er een nieuwe tijd zou komen? 

a. Cicero 

b. Augustus 

c. Vergilius 

 

14. Wie vertelt dat de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen? 

a. Johannes 

b. Paulus 

c. Petrus 

 

15. De reis die de wijzen maakten was … 

a. makkelijk 

b. moeilijk 

c. lang 

 

16. Welk motief komen we in de Bijbel vaak tegen als mensen bij Jezus willen komen? 

a. ze moeten iets achterlaten 

b. ze moeten iets meenemen 

c. ze moeten eerlijk zijn 

 

17.  Wie gingen er niet met de wijzen mee naar Bethlehem? 

a. de overpriesters en de schriftgeleerden 

b. de overpriesters, de schriftgeleerden en Herodes 

c. Herodes 

 

18. De wijzen gaven Jezus goud, wierook en mirre om Jezus te eren als … 

a. profeet, priester en koning 

b. de zoon van God 

c. de Messias 


