
VRAE VIR DIE WEEK SE  
BYBELSTUDIE AS GESIN  DIE BYBEL 

Maandag 

1. Het jy `n Bybel? 

2. Hoe gereeld lees jy uit hom? 

3. Het jy ‘n gunsteling stukkie? 

4. Wat beteken BYBEL? 

 

Dinsdag 

1. Hoekom moet ons elke dag uit die Bybel lees? 

2. Wat is ‘n ander woord vir Bybel? 

3. Hoe moet ons lewe elke dag? 

4. Gaan dit help om uit die Bybel te lees wanneer ons bang is? 

 

Woensdag 

1. Hoe kan ons, ons vriende vertel van die Bybel? 

2. Is daar iemand wat jy van weet wat nie die Bybel ken nie? 

3. Wat kan jy doen? 

4. Dink jy, jy kan `n Bybel skenk aan iemand? 

 

Donderdag 

1. Hoe kan ons as gesin, die woord versprei? 

2. Wat doen die kerk om die woord te help versprei? 

3. Is dit altyd maklik? 

4. Hoekom sê jy so? 
 

Dankie vir die goeie werk wat die Bybelgenootskap doen,  

sodat elkeen ‘n bekostigbare Bybel in sy eie taal kan ontvang 

en so die lewende boodskap van die Woord mag ervaar 



 

AKTIWITEIT VIR DIE WEEK 

 

 

Die Bybel (vrae) 
 
1. Hoe lank het dit gevat om die Bybel te skryf?  

2. Hoeveel outeurs het aan die Bybel geskryf?  

3. In hoeveel tale was die Bybel oorspronklik geskryf? -  

4. Op hoeveel kontinente is die Bybel geskryf?  -  

5. Hoeveel letters is daar in die Bybel?  

6. Die Bybel was die Eerste boek ooit wat gedruk is in …  

7. In hoeveel tale is die Bybel vertaal?  

8. Wat is die korste vers in die Bybel?  

9. Hoeveel woorde het die langste vers in die Bybel?  

10. Hoeveel keer sê God “ Moenie bang wees nie”?  

11. Wie was die oudste persoon in die Bybel?    

12. Wie was die slimste man in die Bybel?   

13. Die sterkste man in die Bybel?   

14. Wie was die grootste man in die Bybel?  

15. Hoeveel vrouens het Koning Salomo gehad?  

16. Hoe oud was Noag toe hy die ark begin bou?  

17. Op watse ouderdom Is hy dood?  

18. Hoe oud was Adam ?  

19. Hoekom het Moses sy gesig bedek toe hy die 10 gebooie ontvang het?  

20. Hoe oud was Josef toe sy broers hom verkoop het?  

 

Die Bybel (antwoorde) 

 

Hoe om die aantal Bybel boeke te onthou? 

Onthou die nommers 3 en 9 
Daar is  39 boeke in die ou testament. 
Maal nou 3 X 9 antwoord is 27 
Daar is 27 Boeke in die nuwe Testament. 
As jy 39 and 27 bymekaar tel = 66 

Daar is 66 boeke in die Bybel  


