
Vragen bij de preek op zondag 21 februari 2021 

 

1. Uit welke tijd komt een bekende tekening van de brede en smalle weg? 

a. uit de 17e eeuw 

b. uit de 19e eeuw 

c. uit de 20e eeuw 

 

2. Waar ontstonden in de 19e eeuw opwekkingen? 

a. Afrika 

b. Australië 

c. Europa 

 

3. De mensen uit de opwekkingsbewegingen hielpen de armen met … 

a. woorden 

b. daden 

c. woorden en daden 

 

4. Wat heerst er op de brede weg?   

a. vrolijkheid en voorspoed 

b. saamhorigheid 

c. chaos 

 

5.  Op welke weg bevindt zich de slavendrijver en de man die zijn hond slaat? 

a. op de smalle weg 

b. op de brede weg 

 

6. Wat staat er langs de smalle weg? 

a. een kerk en een school 

b. een school en een sportschool 

c. een school en een zondagschoollokaal 

 

7. Waar eindigt de smalle weg? 

a. in Jeruzalem 

b. in het nieuwe Jeruzalem 

c. in de nieuwe hemel 

 

8. Staan er volgens Jezus ook kerken en synagogen langs de brede weg? 

a. ja 

b. nee 

c. daar zegt Jezus niets over 

 

 



9. Wat doen de mensen die Here-Here zeggen? 

a. ze bidden 

b. ze bidden maar niet op de goede manier 

c. ze bidden maar doen de wil van God niet 

 

10. Mattheus 7 is een waarschuwing tegen … 

a. ongeloof 

b. liefdeloosheid  

c. gezichtsbedrog 

 

11. Bij de smalle weg moeten we allereerst denken aan de weg die … 

a. Israël ging 

b. Jezus ging 

c. de kerk gaat 

 

12. Waar eindigde de weg van Jezus? 

a. in Jeruzalem 

b. in kruis en opstanding 

c. in kruis, opstanding en verheerlijking 

 

13. Wat betekent de naam Rehoboth? 

a. de Heer redt 

b. de Heer maakt ruimte 

c. de Heer geneest 

 

14. Waarmee worden de valse profeten vergeleken? 

a. met galbakken 

b. met schapen 

c. met wolven 

 

15. Waar willen de valse profeten?  

a. ze willen van de schapen profiteren 

b. ze willen de schapen slachten en opeten 

c. ze willen de schapen voor veel geld verkopen 

 

16. Wie had het over goedkope genade? 

a. Luther 

b. Augustinus 

c. Bonhoeffer 

 

17. Voor welke gemeente bad Paulus om de gave van het onderscheid? 

a. Rome 

b. Korinthe 

c. Filippi 



  

18. Waaraan kan je volgens Mozes een profeet door God gezonden herkennen?   

a. wat hij zegt komt uit 

b. hij zegt altijd plezierige dingen 

c. hij heeft een vriendelijk karakter 

 

19. Wanneer geeft een boom als het een goede boom is vruchten? 

a. in het voorjaar 

b. in de zomer 

c. in de herfst 

 

20. Hoe noemt Jezus de mensen die de wil van God vergeten? 

a. werkers van wetteloosheid 

b. wolven in schaapkleren 

c. wappies 

 

21. Waar gaat de vierde vergelijking over in Mattheus 7? 

a. over de wijze en de dwaze meisjes  

b. over de wijze en dwaze bouwer 

c. over de wijze en dwaze dienstknecht 

 

22. Wat is het belangrijkste van de wet en de profeten? 

a. gehoorzaamheid 

b. liefde en trouw 

c. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf 

 

23. Wat staat er midden in de Bergrede? 

a. de zaligsprekingen 

b. de tien geboden 

c. het Onze Vader 

 

24. Hoe heten de weken voor Pasen? 

a. adventsweken 

b. veertigdagentijd 

 

25. Hoeveel zondagen heeft de veertigdagentijd? 

a. 5 

b. 6 

c. 7 

 

 

 



 

 

 


