
Vragen bij de preek op zondag 7 maart 2021 

 

1. Hoeveel zondagen heeft de veertigdagentijd 

a. 4 

b. 6 

c. 7 

 

2. Wat is een eerste reactie op het lijden? 

a. agressie 

b. pijn 

c. verzet 

 

3. Wat is de twee reactie op het lijden? 

a. verdriet 

b. onverschilligheid 

c. agressie 

 

4. Wat is de derde reactie op het lijden? 

a. onverschilligheid 

b. angst 

c. pijn 

 

5. Hoeveel keer heeft Jezus zijn leerlingen voorbereid op zijn sterven? 

a. 3 keer 

b. 4 keer 

c. 5 keer 

 

6. Als Jezus over zijn komend lijden spreekt, spreekt hij ook over de komende 

opstanding. 

a. waar 

b. onwaar 

 

7. Hoe reageren de leerlingen op de lijdensaanzeggingen (in de goede 

volgorde)? 

a. verzet – onverschilligheid – verdriet 

b. verdriet – verzet – onverschilligheid 

c. verzet- verdriet – onverschilligheid 

 

8. Waardoor was Jezus aan het begin van zijn leven erg populair? 

a. door zijn preken 

b. door de wonderen en genezingen 

c. door zijn liefde 

 

 

 



9. Wanneer begon Jezus met zijn leerlingen te spreken over zijn lijden? 

a. toen Hij uit Kapernaum vertrok 

b. toen hij op weg was naar Jeruzalem 

c. toen Petrus had gezegd dat Jezus de Messias was 

 

 

10. Waarom wilden de leerlingen niet dat Jezus zou lijden en sterven? 

a. omdat ze van hem hielden 

b. omdat ze het kruis heel vervelend vonden 

c. omdat ze vonden dat Jezus iets heel anders verdiende 

 

11. Hoe noemt Jezus Petrus? 

a. rots 

b. satan 

c. lieverd 

 

12. Petrus wil niet dat Jezus zal sterven. Hij wil Jezus … 

a. helpen 

b. redden 

c. liefhebben 

 

13. Het kruis is het eind van een tijdperk en de opstanding is het begin van een 

nieuw tijdperk 

a. waar 

b. onwaar 

 

14. Waar stond het kruis? 

a. Golgotha 

b. Getsemane 

c. Jeruzalem 

 

15. Wanneer spreekt Jezus voor de tweede keer over zijn lijden? 

a. nadat hij op de berg der verheerlijking was geweest 

b. toen hij onderweg was naar Jeruzalem 

c. toen hij op het meer van Galilea in een boot was 

 

16. Met wie sprak Jezus bij zijn verheerlijking? 

a. Mozes en Aaron 

b. Mozes en Mirjam 

c. Mozes en Elia 

 

17. Wie bedoelde Jezus met de heidenen?  

a. de volkeren die op de heide wonen 

b. het romeinse gezag 

c. de vreemdelingen 

 

 



18. Wie hebben vaak de schuld gekregen van de dood van Jezus? 

a. de romeinen 

b. de grieken 

c. de joden 

 

19. Jezus troost de leerlingen in hun verdriet door 

a. met hen te praten 

b. hen ruimte en tijd te geven voor hun verdriet 

c. hen een schouderklopje te geven 

 

20. Wanneer spreekt Jezus voor de derde keer over zijn lijden? 

a. als Hij vlakbij Jeruzalem is 

b. als Hij onderweg naar Jeruzalem is 

c. als Hij in Galilea is 

 

21. Welke lijdensaanzegging is het langst? 

a. de eerste 

b. de tweede 

c. de derde 

 

22. Hoe reageerden de leerlingen toen Jezus voor de derde keer over het lijden 

begon? 

a. ze zeiden: nu weten we het wel 

b. ze reageerden niet 

c. ze begonnen zich te vervelen 

 

23. Waarover  begonnen de leerlingen na de derde lijdensaanzegging te 

discussiëren? 

a. over de toekomst 

b. over het verleden 

c. over wie de belangrijkste was 

 

24. Heeft Jezus alleen lichamelijke pijn geleden of ook andere pijn? 

a. alleen lichamelijke pijn 

b. lichamelijke en geestelijke pijn 

c. vooral geestelijke pijn 

 

25. Welk woord uit de preek past niet bij Jezus? 

a. verdriet 

b. verzet 

c. onverschilligheid 

 


