
Vragen bij de preek op zondag 31 januari 2021 

 

1. Wat heeft Jezus verkondigd? 

a. hoe God is 

b. het koninkrijk van God 

c. dat mensen goed moeten zijn voor elkaar 

 

2. Waarheen wil Jezus ons brengen? 

a. naar het koninkrijk van God  

b. naar een fijn leven 

c. naar geluk 

 

3. Jezus prikkelt ons om ….. te doen 

a. barmhartigheid 

b. recht 

c. gerechtigheid 

 

4. Jezus wil meer dan het gewone. Wat is het gewone? 

a. dat je degene liefhebt die jou liefhebben 

b. dat je niet vervelend doet 

c. dat je je als normaal mens gedraagt 

 

5. Welke drieslag noemt Jezus in Mattheus 6? 

a. de weg, de waarheid en het leven 

b. aalmoezen geven, bidden en vasten 

c. geloof, hoop en liefde 

 

6. Gerechtigheid is een toestand waarin alles ….. 

a. klopt 

b. past 

c. sluit 

 

7. Wat is een aalmoes? 

a. een soort appelmoes maar dan van een vis die aal heet 

b. een geschenk voor iemand die hulp nodig heeft 

c. een ouderwetse moeder 

 

8. Op het tempelplein was er een ruimte waar ….. 

a. je aalmoezen kon halen 

b. je aalmoezen kon brengen 

c. je aalmoezen kon brengen en halen 

 

9. Wat moet een gebed volgens Jezus niet zijn? 

a. te kort 

b. te veel woorden 

c. te ingewikkeld 

 



10.  Wat is vasten? 

a. een poosje niet eten en drinken 

b. iets aan iets anders vast maken 

c. de verleden tijd van vassen 

 

11. Waar is vasten goed voor? 

a. voor de mens 

b. voor de schepping 

c. voor de mens en voor de schepping  

 

12. Hoeveel keer zegt Jezus dat je aalmoezen geven, vasten en bidden in het verborgene moet 

doen? 

a. 3 

b. 4 

c. 5 

 

13. Wat bedoelt Jezus met een binnenkamer? 

a. je hart 

b. de kleinste kamer in huis 

c. een kamer binnen in een andere kamer  

 

14. Jezus heeft gezegd: zo moeten jullie je ….. laten schijnen 

a. licht 

b. lamp 

c. kaars 

 

15. Bad Jezus alleen in de tempel en in de synagoge? 

a. ja 

b. nee 

 

16. Wie bidden er weleens op een matje in het openbaar in een park? 

a. christenen 

b. moslims 

c. protestanten 

 

17. Wie zei dat gerechtigheid doen voor een christen zelf verborgen moet blijven? 

a. Paulus 

b. Johannes 

c. Bonhoeffer 

 

18. Waar wordt in de Bijbel verteld over de grote scheiding? 

a. Johannes 24 

b. Markus 24 

c. Mattheus 24 

 

19. Wat staat er in het midden van de Bergrede? 

a. de geboden 

b. het Onze Vader 


