
Vragen bij de preek op zondag 14 februari 2021 

 

1. Naar welke heilige is 14 februari vernoemd?  

a. Maria 

b. Valentijn 

c. Petrus 

 

2. Maak je geen zorgen voor de dag van … 

a. morgen  

b. vandaag 

c. volgende week 

 

3. Kan je een el aan je leven toevoegen door je zorgen te maken? 

a. ja 

b. nee 

 

4. Welk advies vind jij het mooist? 

a. pluk de dag 

b. leef bij de dag 

c. laten we eten en drinken en vrolijk zijn 

 

5. Wat is er anders aan Jezus’ oproep om onbezorgd te zijn? 

a. het fundament 

b. de methode 

c. het fundament en de methode 

 

6. Wat is het fundament voor een onbezorgd leven? 

a. dat God je vader is en voor je zorgt 

b. dat Jezus liefde is 

c. dat de Heilige Geest je niet alleen laat 

 

7. Waaraan kan je merken dat God zorgt? 

a. Hij geeft de vogels eten 

b. Hij zorgt voor gras in de wei 

c. Hij zorgt voor frisse lucht 

 

8. Wat zegt Jezus over de lelie? 

a. dat hij het de mooiste bloem vindt 

b. dat de lelie mooier was dan Salomo 

c. dat het een vaste plant is 

 

9. Met welk beeld uit de natuur vergeleek Jezus het evangelie? 

a. boom 

b. plant 

c. zaad 

 



10. De schepping is … 

a. een loflied op God 

b. een les van God 

c. een wonder van God 

 

11. Wie zei dat de wereld niet was geschapen maar vanzelf is ontstaan? 

a. Darwin 

b. Einstein 

c. Juf Ank  

 

12. Welke zwaluw leeft bijna altijd in de lucht? 

a. boerenzwaluw 

b. huiszwaluw 

c. gierzwaluw 

 

13. Je geen zorgen maken is hetzelfde als niets doen! 

a. onwaar 

b. waar 

 

14. Wat doen vogels niet volgens Jezus? 

a. arbeiden en spinnen 

b. poten en snoeien  

c. zaaien en maaien 

 

15.  Waarover maak jij je weleens zorgen? 

a. school 

b. familie 

c. gezondheid 

 

16. Wat heeft God na de zondeval over de schepping gezegd? 

a. dat tie dorens en distels zou voortbrengen 

b. dat het een plek van vreugde en vrede zou worden 

c. dat dieren en planten zouden blijven bestaan 

 

17. In welke Psalm wordt er gezongen over stille wateren en groene weiden? 

a. Psalm 23 

b. Psalm 123 

c. Psalm 13 

 

18. Wat is het koninkrijk van God zoeken? 

a. een reis maken naar het onbekende land van God 

b. God koning laten zijn in je leven 

 

19. Wie heeft verteld dat gebed en gebod bij elkaar horen@ 

a. Jezus 

b. Salomo 

c. David  



 

 

 

 

 

  

  


