
Vragen bij de preek op zondag 14 maart 2021 

 

1. Waarover gaat de eenzaamheidstest? 

a. geluk 

b. eenzaamheid 

c. geloof 

 

2. Voel jij je weleens alleen? 

a. ja 

b. nee 

c. soms 

 

3. Jezus heeft voortdurend mensen om zich heen. 

a. waar 

b. onwaar 

 

4. Hoe heetten de goede vrienden van Jezus? 

a. Abraham, Mozes en Elia 

b. Jacobus, Petrus en Johannes 

c. Martha, Maria en Lazarus 

 

5. Wanneer was Jezus alleen? 

a. als Hij een stille plek zocht om te bidden 

b. toen zijn vrienden hem in de steek lieten 

c. in de nacht 

 

6. Kun je eenzaam zijn als er veel mensen zijn? 

a. ja 

b. nee 

 

7. Eenzaamheid is gebrek aan … 

a. contacten 

b. mensen 

c. verbinding 

 

8. Wanneer werden Adam en Eva eenzaam? 

a. toen ze van de verboden vrucht hadden gegeten 

b. toen ze in het paradijs leefden 

c. toen Abel gestorven was 

 

9.  Zijn olifanten net zo uniek als mensen? 

a. ja 

b. nee 

 

10. Hoeveel leerlingen koos Jezus? 

a. 3 

b. 7 

c. 12 

 

11. Jezus koos leerlingen om … 

a. voor hem te werken 

b. om bij hen te zijn 



 

12. Wat verwacht Jezus van de gemeenschap die hij sticht?  

a. dat de mensen gezellig dingen samen doen  

b. dat de mensen elkaar helpen en elkaar vergeven 

c. dat de mensen veel geld gaan verdienen 

 

13. Waar is het een week voor Pasen erg druk? 

a. in Jeruzalem 

b. in Galilea 

c. bij de winkels 

 

14. Waarom was Jezus eenzaam? 

a. omdat mensen een hekel aan Hem hadden 

b. omdat mensen Hem in de steek lieten 

c. omdat mensen Hem niet begrepen 

 

15. Jezus zei tegen een man: de vossen hebben … en de vogels hebben … 

a. holen – nesten 

b. slaapplaatsen – rustplaatsen 

c. staarten – vleugels  

 

16. Waar gaat Jezus naar toe als Hij Jeruzalem inkomt? 

a. naar de zaal waar het paasmaal wordt gevierd 

b. naar de synagoge 

c. naar de tempel 

 

17. Wie had er in de tempel ooit op het altaar varkens geofferd? 

a. Pilatus 

b. Herodes 

c. Antiochus 

 

18. Hoe heet het feest waarop de Joden de reiniging van de tempel herdenken? 

a. Purim 

b. Chanoeka  

c. Loofhuttenfeest 

 

19. Wie zingen er in de tempel: Hosanna, gezegend de Zoon van David? 

a. de priesters 

b. de kinderen 

c. de leerlingen 

 

20. Waar ging Jezus naar toen Hij de tempel verliet? 

a. naar Bethlehem 

b. naar Golgotha 

c. naar Bethanië 

  

21. Hoe ging Jezus om met zijn eenzaamheid? 

a. Hij kon er goed tegen omdat Hij sterk was 

b. Hij was niet helemaal alleen omdat God de Vader bij hem was 

c. Hij deed alsof er niets aan de hand was 

  



 


