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Antwoorden op de Quiz van de Bijbelcursus 

7. Wat vertelt de apostel Paulus ons over het leven en goddelijkheid van Jezus. 

8. Wie schreef het Evangelie van Lucas??? 

9. Verscheen Jezus na zijn wederopstanding aan zijn discipelen in Galilea of in Jeruzalem (Judea) 

10. In welk Bijbelboek vinden we de doctrine van de Heilige Drie-eenheid. 

11. Wanneer zal volgens Jezus de Apocalyps (eindtijd) plaats vinden. (Bij benadering) 

12. Hoe heten de zusters van Maria. 

13. Wat was Jezus achternaam 

Bonusvraag: Wat zegt Jezus over onze ziel. 

 

 

7   Over het leven van Jezus vertelt Paulus helaas heel weinig: 

1: Dat hij geboren is uit een vrouw  (dus niet een maagd)     Galaten 4:4 

2 Hij was een Jood        Galaten 4:4 

3 Hij had broers, een daarvan heette Jacobus        1 Corinthiën 9:5  Galaten 1:19 

4 Hij had twaalf discipelen     1 Cor 15:5 

5 Hij onderrichtte de Joden      Romeinen 15: 8 

 6 Hij onderwees zijn volgelingen dat zij niet moesten scheiden en dat zij hun belastingen moesten 

betalen.  Cor 7: 11;   9:14 

7 Hij had een laatste avondmaal met zijn discipelen   1 Cor 11:  23- 26 

8 Hij werd verraden   1 Cor 11:25 

9 Hij werd gekruisigd   1 Cor 2:2 

Paulus geloofde dat Jezus de ware Messias was en de Zoon van God 

 

8 De auteur van het Evangelie van Lucas is onbekend. 

9. Volgens Marcus waren de discipelen in Galilea  (Marcus 16 en Mattheus 28 ) , volgens Lucas in 

Jeruzalem. 

10. In geen enkel Bijbelboek. De doctrine van de Heilige drie-eenheid werd aangenomen op het 

Concilie van Nicea in 325 na Christus 

11. Nog tijdens de levensspanne van zijn eigen generatie. Zie Marcus 9: 1.    
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 Deze voorspelling wordt in de latere Evangeliën afgezwakt. Zie bijvoorbeeld Lucas 9: 27   en Lucas 

17: 21   (het laatste staat alleen in Lucas, niet in Marcus en ook niet in Q) 

 

12 De Bijbel zegt hier niets over maar volgens o.a. de Gouden Legende (Middeleeuwen) had zij 

twee zussen die beide de naam Maria hadden. (Anna haar moeder was drie keer getrouwd. Uit elk 

huwelijk kwam een dochter voort die steeds de naam Maria (Miriam) kregen. 

13. Jezus had geen achternaam hetgeen gebruikelijk was destijds.   De aanduiding Christus of 

Messias betekent de gezalfde en is dus een titel. 

 

Bonusvraag: Jezus zegt niets over de ziel.  

 

 

 

 

 

 


