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Errata (fouten) in Namen en Feiten (opgavenboekje deel 4) 

Bladzij-
denum-
mer: 
 

Fouten in de tekst van het opgavenboekje: Verbeterd: 

2 (TER 
INLEI-
DING) 

lagere school basisschool 

3 het hoofd van de gevallen engelen (antwoord 8 
rechts van de kantlijn) 

Het hoofd van de gevallen engelen 

4 kinderen, kleinkinderen enz. kinderen, kleinkinderen enzovoort (dit is geen fout 
maar de betekenis van de afkorting “enz.”) 

6 o.a. (vraag 1 en 3 links van de kantlijn) onder andere (dit is geen fout maar de betekenis 
van de afkorting “o.a.”) 

7 bijv. de Noordzee bijvoorbeeld de Noordzee (dit is geen fout maar de 
betekenis van de afkorting “bijv.”) 

8  Esau (vragen 6 en 12 links van de kantlijn) Ezau 

9 Rebekka getr. met Isaäc 
Izaäc – getr. met Rebekka 

Rebekka getrouwd met Izak 
Izak – getrouwd met Rebekka 

10  Esau 
Abednego 

Ezau 
Abed-nego 

12 Mirjam (getr. met Hur) Mirjam (getrouwd met Hur) 

13 Methusala Methusalah 

14 Isaäc  (vraag 25 links van de kantlijn) Izak 

17 Manoah Manoach 

20 Isaäc Izak 

21 Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUSALEM 

Weergave op de aardrijkskundige kaart: 
- JERUZALEM 

22 Methusala Methusalah 

25 Isaäks vrouw (vraag 2 links van de kantlijn)  
Esau (vraag 4 links van de kantlijn) 

Izaks vrouw  
Ezau 

27 Eert uw vader en uw moeder Eer uw vader en uw moeder 

28 maar dit staat niet vast met volstrekte zekerheid 
Sabeërs (dit staat 4 maal op deze bladzijde 28) 
Ook handelsman was Job, immers drie benden  
overvielen zijn kamelenkaravaan en roofden 
alles. 

maar dit staat niet met volstrekte zekerheid vast 
Sabeeërs 
Job was ook handelsman, immers overvielen drie 
benden zijn kamelenkaravaan en roofden alles. 

29 Manoah Manoach 

30 Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUSALEM 
- PHILISTIJNEN 

Weergave op de aardrijkskundige kaart: 
- JERUZALEM 
- FILISTIJNEN 

33 Dorcas 
Jafet 
Esau 

Dorkas 
Jafeth 
Ezau 

34 Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht 
de weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel 
komen die Heere, Die gijlieden zoekt, te weten de 
Engel des verbonds, aan Denwelke gij lust hebt. 

Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht 
den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel 
komen die Heere Dien gijlieden zoekt, te weten de 
Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; 



Zie, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen. zie, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen. 

38 
 
 

Marcus 
Lucas 
1 en 2 Corinthe 
Colossenzen 
Hebreën 
1 brief van Jacobus 

Markus 
Lukas 
1 en 2 Korinthe 
Kolossenzen 
Hebreeën 
1 brief van Jakobus 

39 Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- PHENICIE 
- JERUSALEM 
- PHILISTIJNEN 

Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- FENÍCIË 
- JERUZALEM 
- FILISTIJNEN 

41 Toen de Here Jezus Toen de Heere Jezus 

44 tegen de Arameeërs (vraag 14 links van de 
kantlijn) 

tegen de Syriërs (dit is geen fout, maar Arameeërs 
is een anders woord voor Syriërs) 

45 Abednego Abed-nego 

46 o.a. (vraag 1 en 3 links van de kantlijn) 
 
m (15 m en 10 m) 
 
km (20 km) 

onder andere (dit is geen fout maar de betekenis 
van de afkorting “o.a.”) 
meter (dit is geen fout maar de betekenis van de 
afkorting “m”) 
kilometer (dit is geen fout maar de betekenis van 
de afkorting “km”) 

47 eenjarig 
m (3 tot 5 m en 12 m) 
 
dm 
 
een der profeten 

éénjarig 
meter (dit is geen fout maar de betekenis van de 
afkorting “m”) 
decimeter (dit is geen fout maar de betekenis van 
de afkorting “dm”) 
één der profeten 

51 EthBaäl (Sidon) 
Dit gebeurde weer door Ezra, ongeveer 400 jaar 
later 

Eth-Baäl 
Dit gebeurde weer door Ezra, ongeveer 400 jaar 
later. 

52 Isebel 
Judeeërs (vraag 6 links van de kanttekening) 

Izébel 
Inwoners van Juda (dit is geen fout maar de 
betekenis van de afkorting “Judeeërs”) 

53 Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUSALEM 

Na eerst Babel onderworpen te hebben, trok hij 
met zijn leger in 701 v. Christus naar het 
zuidwesten 

Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUZALEM 

Na eerst Babel onderworpen te hebben, trok hij 
met zijn leger in 701 vóór Christus naar het 
zuidwesten (dit is geen fout maar de betekenis van 
de afkorting “v”) 

55 Na de moord op Gedalja (vraag 15 links van de 
kantlijn) 

Na de moord op Gedália (deze moord staat in 
Jeremía 41:2) 

56 niet verderve, maar eewige leven hebbe. niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

57 verscheen de Here in dromen en gezichten (vraag 
3 links van de kantlijn) 
732 v. Christus 
Tiglath-Pilezer uit Assyrië 
722 v. Christus 

verscheen de Heere in dromen en gezichten 
732 vóór Christus (dit is geen fout maar de 
betekenis van de afkorting “v”) 
Tiglath-Piléser uit Assyrië 
722 vóór Christus (dit is geen fout maar de 
betekenis van de afkorting “v”) 



58 597, 586, 581 en 537 voor Christus 597, 586, 581 en 537  vóór Christus (dit is geen 
fout maar de betekenis van de afkorting “v”) 

60 O.T. (vraag 1 links van de kantlijn) 
Marc. (antwoord 1 rechts van de kantlijn) 
Elisabeth (vragen 2 en 3 links van de kantlijn) 
Luc. (antwoorden 2 en 3 rechts van de kantlijn) 

Oude Testament 
Mark. 
Elisabet 
Luk. 

61 Luc. (antwoorden 4 tot en met 7, 9 en 10 rechts 
van de kantlijn) 
Augstus (vraag 6 links van de kantlijn) 
Marcus (evangelieschrijver) de Johannes Marcus 
uit de Handelingen 

Luk. 
 
Augustus 
Markus (evangelieschrijver) de Johannes Markus 
uit de Handelingen 

62 Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUSALEM 
- ZEE V. TIBERIAS 

 
- MEER V. KAPERNAÜM 

 
- MIDDELL. ZEE 

 
- TABOR 
- OLYFBERG 

Lucas was een dokter 

Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUZALEM 
- ZEE VAN TIBERIAS (dit is geen fout maar de 

betekenis van de afkorting “V”) 
- MEER VAN KAPERNAÜM (dit is geen fout 

maar de betekenis van de afkorting “V”) 
- MIDDELLANDSE ZEE (dit is geen fout maar 

de betekenis van de afkorting “MIDDELL”) 
- THABOR 
- OLIJFBERG 

Lukas was een dokter 

63 Luc. 2:1-7 
Luc. (antwoorden 2 tot en met 9 rechts van de 
kantlijn) 

Luk. 2:1-7 
Luk. 

64 Luc. (antwoord 10 rechts van de kantlijn) 
Farizeer (vraag 13 links van de kantlijn) 

Luk. 
Farizeeër 

66 Luc. (antwoorden 2, 3, 6, 7 en 9 rechts van de 
kantlijn) 

Luk. 
 

67 Luc. (antwoord 10 rechts van de kantlijn) 
Manoah 

Luk. 
Manóach 

68 Matthéüs 6:24  
Niemand kan twee heren dienen; want òf hij zal 
den enen haten en den anderen liefhebben, òf hij 
zal den enen aanhangen en den anderen 
verachten; gij kunt niet God dienen èn den 
Mammon. 
Luc. (antwoorden 6 en 8 rechts van de kantlijn) 

Matthéüs 6:24: 
Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal 
den enen haten en den anderen liefhebben, of hij 
zal den enen aanhangen en den anderen 
verachten; gij kunt niet God dienen en den 
Mammon. 
Luk. 

69 Luc. (antwoorden 12 en 13 rechts van de kantlijn) 
Darius - Saul - Kores - Ahasveros - Achab - 
Belsazar - Rehabeam - Nebukadnezar 

Luk. 
Daríus - Saul - Kores - Ahasvéros - Achab - Bélsazar - 
Rehábeam - Nebukadnézar (deze namen zijn niet 
fout, maar die zijn niet zo leesbaar op deze bladzijde 
69) 

70 en breed de weg en breed is de weg 

71 weduwe te Sarfath (vraag 15 links van de kantlijn) 
Hoe heette Achabs hofmaarschalk? (vraag 16 
links van de kantlijn) 
 
 
 
 

weduwe te Zarfath 
Volgens 1 Koningen 18:3 was Obadja hofmeester, 
mogelijk net zoals Ahísar hofmeester was bij 
koning Sálomo volgens 1 Koningen 4:6a. Hofmaar-
schalk was in de jaren 70 van de 20e eeuw (in de 
Statenbijbel) mogelijk een ander woord voor hof-
meester. Kanttekening 10 bij 1 Koningen 4:6b op 



 
 
 
 
 
 
inspringen Jesaja 53 vers 1 (einde) en vers 2 (het 
begin) 

“schatting” heeft ook militair woord “generaal”, 
zoals ontvanger-generaal: “10. Dat is, over de 
financiën, domeinen, jaarlijks inkomen, tollen, 
schatting, enz. van den koning; zodat deze overste 
zou mogen genoemd worden ontvanger-generaal, 
thesaurier of schatmeester des konings”. 
Dit is geen fout maar een verbetering van de 
layout. 

72  Marc. (antwoorden 1 en 3 rechts van de kantlijn) 
Lucas 22:10 (antwoord 7 rechts van de kantlijn) 
Door wie (vraag 8 links van de kantlijn)  

Mark. 
Lukas 22:10 
Door Wie (hoofdletter “W” omdat het de Heere 
Jezus was) 

74 Lucas 24:13 (antwoord 8 rechts van de kantlijn) Lukas 24:13 

76 Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUSALEM 

- MIDDELLANDSCHE ZEE 

- MEDIËRS 

Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUZALEM 

- MIDDELLANDSE ZEE 

- MEDERS 

79 Isaäc Izak 

84 Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUSALEM 

- MIDDELL. ZEE 

- PAPHOS 

- PAMPHILIË 

- ANTIOGIË 

Lystra, een stad in Lycaonië 

Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUZALEM 

- MIDDELLANDSE ZEE 

- PAFOS 

- PAMFYLIË 
- ANTIOCHIË 

Lystre, een stad in Lycaónië  

85 
 

Lystra 
Esau 
Isaäc 

Lystre 
Ezau 
Izak 

86 Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUSALEM 

- EPHESE 

- PHILIPPI 

- CORINTHE 

- CRETA 

- ANTIOGIË 

- LYSTRA 

Corinthe (vraag 14 links van de kantlijn) 

Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUZALEM 

- EFEZE 

- FILIPPI 

- KORINTHE 

- KRETA 

- ANTIOCHIË 

- LYSTRE 

Korinthe (vraag 14 links van de kantlijn) 

87 Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUSALEM 

- EPHESE 

- PHILIPPI 

- CORINTHE 

- CRETA 

- CAESAREA 

Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUZALEM 

- EFEZE 

- FILIPPI 

- KORINTHE 

- KRETA 

- CESARÉA  



 

   

88 Lucas 
Johannes Marcus 

Lukas 
Johannes Markus 

89 Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUSALEM 

- GRIEKENL. 

- RHEGIUM 

- PUTEOI (NIET GEHEEL GOED LEESBAAR) 

- TRES TABERNAE 

- FORUM APP 

- RHODUS 

- PHOENIX 

- CRETA 

- CAESAREA  

Weergave op de aardrijkskundige kaart:  
- JERUZALEM 

- GRIEKENLAND 

- REGIUM 

- PUTÉOLI  

- DRIE TABERNEN 

- APPIUSMARKT 

- RHODOS 

- FENIX 

- KRETA 

- CESARÉA 

90 Dorcas Dorkas 

92 O.T. (vraag 18 links van de kantlijn) 
Marc. (antwoord 18 rechts van de kantlijn) 
Luc. (antwoorden 19, 21 en 22 rechts van de 
kantlijn) 

Oude Testament 
Mark. 
Luk. 

93 Marc. (antwoorden 4, 14 en 17 rechts van de 
kantlijn) 
Luc. (antwoorden 5, 7, 9 en 13 rechts van de 
kantlijn) 

Mark. 
 
Luk. 

97 Pag. 
 
0. Kernvragen  
10. Kernvragen 
20. Kernvragen 

Pagina (dit is geen fout maar de betekenis van 
“Pag.”) 
10. Kernvragen  
20. Kernvragen 
30. Kernvragen 


