
Vragen bij de preek op zondag 24 januari 2021 

 

1. In welk evangelie staat de Bergrede? 

a. Markus 

b. Johannes 

c. Mattheus 

 

2. Hoe wordt de volgende regel genoemd: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een 

ander niet? 

a. gouden regel  

b. ijzeren wet 

c. zilveren regel 

 

3. Wat zeggen sommige christenen over de Bergrede? 

a. dat het belangrijkste is van de boodschap van Jezus 

b. dat het mooi is maar niet in praktijk gebracht kan worden 

c. dat het alleen voor de mensen van toen wat betekent  

 

4. In welk land worden weleens christelijke meisjes ontvoerd? 

a. Rusland 

b. Amerika 

c. Nigeria 

 

5. Als iemand je op de … wang slaat, keer hem ook de … toe 

a. rechter – linkerwang 

b. rechter – andere 

c. linker – rechter 

 

6. Door wie werd Jezus een keer in het gezicht geslagen? 

a. Petrus 

b. Kajafas 

c. een knecht van Kajafas 

 

7. Iemand op de rechterwang slaan is geen mishandeling maar 

a. een straf 

b. belediging 

c. een liefkozing 

 

8.  Hoeveel mijl mocht een Romeinse soldaat iemand verplichten zijn bepakking te dragen? 

a. 1 mijl  

b. 2 mijl 

c. 3 mijl 

 

9. Betekent ‘je vijand liefhebben’ dat je je niet mag verdedigen? 

a. ja 

b. nee 



 

10.  Je vijand liefhebben is … 

a. hem lief vinden 

b. hem positief benaderen 

c. hem negeren 

 

11. Waar heeft Jezus laten zien dat hij zijn vijanden liefheeft? 

a. toen hij aan het kruis bad voor zijn vijanden 

b. toen hij mensen beter maakte 

c. toen hij het land Israël doorging 

 

12. Hoe reageerden Jezus’ vijanden op het gebed van Jezus? 

a. ze hoorden het niet 

b. ze lachten erom 

c. ze kregen berouw 

 

13. Hoe kan je een begin maken met liefhebben van je vijand? 

a. door voor de vijand te bidden 

b. door de dingen uit te praten 

c. door niet boos te worden 

 

14. Dacht iedereen in Jezus tijd hetzelfde over scheiding? 

a. ja 

b. nee 

c. ongeveer 

 

15. Wat is een belangrijke hoofdgedachte in de Bergrede? 

a. de gulden regel 

b. het gebod van de liefde 

c. meer doen dan het gewone  

 

16. Jezus gebruikt een voorbeeld om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Het voorbeeld van  

a. het zaad in de akker  

b. het groeten van elkaar 

c. de verloren zoon 

 

17. Jezus heeft gezegd: tenzij uw gerechtig groter is dan van de … 

a. schriftgeleerden en sadduceeën 

b. sadduceeën en farizeeën 

c. farizeeën en schriftgeleerden 

 

18. Weet je waarom God meer dan het gewone van ons vraagt? 

a. omdat God zelf altijd meer dan het gewone geeft 

b. omdat dat de plicht van de mens is 

c. omdat God dat van ons nodig heeft 

 

19. Wie schreef dat God zijn zoon zond toen wij nog zondaren waren? 

a. Paulus    b. Petrus     c. Johannes  



 

 

 

 

 


