
Vragen bij de preek op zondag 21 maart 2021 

 

1. Hoe heet de paus van Rome? 

a. Petrus 

b. Franciscus 

c. Benedictus 

 

2. Hoeveel keer zegt Jezus ‘wee jullie’? 

a. 3 

b. 7 

c. 8 

 

3. Waar staan de zaligsprekingen? 

a. aan het begin van het evangelie 

b. midden in het evangelie 

c. aan het eind van het evangelie 

 

4. De ‘wee jullie’ woorden zijn gesproken tot … 

a. de leerlingen 

b. de wetgeleerden en farizeeën 

c. de vrouwen 

 

5. Wie waren er in het oude testament net zo fel als Jezus? 

a. Abraham, Izak en Jacob 

b. Mozes en Aaron 

c. de profeten 

 

6. In het ‘wee jullie zitten hoeveel gevoelens? 

a. 2 

b. 3 

c. 7 

 

7. Hoe heeft Jezus de mensen willen verzamelen dat wil zeggen beschermen? 

a. zoals een paard haar veulen 

b. zoals een hen haar kuikens 

c. zoals een vogel haar jongen 

 

8. In welk evangelie lezen we dat Jezus toornig en verdrietig tegelijkertijd was? 

a. Marcus 

b. Mattheus 

c. Johannes 

 

9. Jezus leek in veel opzichten op de Wetgeleerden en farizeeën 

a. ja  

b. nee 

 



10. Waarmee hielden de schriftgeleerden zich bezig? 

a. met het kopen en verkopen van schriften 

b. met het uitleggen van de Bijbel 

c. met het opschrijven van de Bijbel in een schrift 

 

11. Wat was het grote verschil tussen Jezus en de farizeeën? 

a. Jezus was aardig en de farizeeën waren dat niet 

b. Jezus deed zelf wat Hij leerde maar de farizeeën niet  

c. Jezus had weinig vrienden en de farizeeën hadden veel vrienden 

 

12. Hoe dichter iemand bij je staat hoe groter de ruzie die je met hem kunt hebben 

a. waar 

b. onwaar 

 

13. Wat deed een hypocriet? 

a. toneelspelen 

b. sporten 

c. koken 

 

14. Een schijnheilige is iemand die … 

a. doet alsof hij heilig is 

b. heilig schijnt en is 

c. aan heilige mensen verschijnt 

 

15. Het vervelende van schijnheiligen en hypocrieten is onder andere … 

a. dat ze de weg naar het koninkrijk van God versperren 

b. dat ze gierig zijn 

c. dat ze een lastig karakter hebben 

 

16. Wie wonen er in de Arkgemeenschap? 

a. de vrienden van de Ark 

b. gehandicapten en niet gehandicapten 

c. Noach met zijn drie zonen 

 

17. Van welke kruiden gaven de farizeeën en wetgeleerden tien procent aan de tempel? 

a. munt – basilicum – dille 

b. munt – tijm – dille 

c. munt – komijn – dille 

 

18. Welke profeet vertelde dat recht doen, getrouwheid liefhebben en ootmoedig wandelen met 

God het belangrijkste is? 

a. Micha 

b. Elia 

c. Jeremia 

 

19. Hoe behandelt Jezus hypocrisie? 

a. door het via een operatie weg te nemen 

b. door het met zijn liefde te bestralen 


