
Israël

1 De eerste archeologische 
verwijzing naar de naam 

‘Israël’ is de stèle van farao 
Merenptah, die verhaalt van 
een Egyptische overwinning in 
Kanaän. Hoe oud is de stèle? U 
mag er een eeuw naast zitten.

2 De Joodse staat heeft 
sinds dit jaar zijn eerste 

keppeldragende minister- 
president. Van welke religieuze 
stroming binnen het jodendom is Naftali Bennett aanhanger?

3 Het was een kwestie van raden, logisch denken en elimi-
neren en werd massaal door Nederlanders gespeeld op 

vakantie. Hoe heet het bordspel dat de Israëlische postbode 
Mordecai Meirowitz in de jaren zeventig bedacht?

4 De Hermon is de hoogste berg van Israël, al erkent 
niet iedereen dat deze in de Joodse staat ligt. Wat is 

de nummer 2, oftewel de hoogste Israëlische top binnen de 
bestandslijnen van 1948? Er vond dit jaar een ramp plaats 
tijdens een religieus festival. 

5 Welk eigendomsgeschil in welke wijk van Jeruzalem was 
in mei aanleiding tot het gewapende conflict tussen de 

IDF en terreurorganisatie Hamas?

6 Het economische wonder dat Israël heet, heeft talloze 
succesverhalen voortgebracht. Wat is volgens zakentijd-

schrift Forbes het grootste bedrijf van de Joodse staat met 
verreweg de hoogste omzet? Tip: het is geen bank.

7 Miss Universe komt naar Israël. In welke stad wordt op 
12 december 2021 de 70e verkiezing tot de schoonste van 

het heelal gehouden?

8 Hij was in 1920 een van de eerste zionisten die in de strijd 
voor de Joodse staat sneuvelde. Zijn laatste woorden 

zouden zijn geweest: “Het geeft niet, het is goed voor ons 
land te sterven.” Wat is zijn naam? 

9 Geen pubquiz is compleet zonder een vraag over het 
Eurovisie Songfestival. Deze zangeres met Ethiopische 

wortels was niet bijzonder succesvol in de editie van dit jaar 
in Rotterdam. Maar bij de Israëlische versie van X Factor was 
ze met haar cover van Stone cold een internationale sensatie. 
Haar naam?

10 Kort geleden werd vlak 
bij Javne een ring 

gevonden met een paarse 
amethist in een voormalige 
wijngaard. Aan die steen 
werden in het Byzantijnse 
tijdperk helende krachten 
toegeschreven. Waartegen 
zou de ring een remedie 
zijn?

Religie

1 God schiep hemel en aarde 
in zes dagen. Zet in de juiste 

volgorde van creatie:
a) het hemelgewelf 
b) landdieren en de mens 
c) scheiding van licht en duisternis 
d) scheiding van land en water, 
schepping van planten en bomen 
e) zeedieren en vogels 
f) zon, maan en sterren

2 In welke twee Bijbelboeken 
van de Tenach wordt God 

niet genoemd?
a) Ester en Hooglied
b) Ester en Ruth
c) Ruth en Hooglied

3 ‘Zo oud als Methusalem’ luidt 
de uitdrukking. Hoe oud werd 

Metuselach, zoals hij eigenlijk 
heette, volgens de Bijbel?
a) 669 
b) 699 
c) 969 
d) 999

4 Welk Bijbelfiguur  
is een vrouw?

a) Abia 
b) Ariël 
c) Atalja 
d) Elisa 

5 Job krijgt drie dochters: 
Jemima, Kesia en Keren- 

Happoech. Wat betekenen deze 
namen?
a) tortelduifje, kaneelbloesem  
en poederdoos 
b) lammetje, olijfblad en 
haarborstel 
c) hinde, rozenbottel en  
reukwater

6 Als een man weigert nage-
slacht te verwekken bij de 

weduwe van zijn overleden broer, 
wat is dan volgens Bijbelboek 
Devariem zijn straf?

7 Wat was het eerste wat 
Noach bouwde toen zijn ark 

aan land kwam?

8 Hoe doodt Jaël de  
Kanaäniet Sisera?

9 Welk instrument bespeelde 
koning David?

10 Waarom weigert Mozes 
aanvankelijk leider van 

het volk Israël te worden?
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