
Vragen bij de preek op zondag 4 april 2021 

 

1. Op welke dag valt Pasen altijd? 

a. Zondag 

b. Zaterdag 

c. Dinsdag 

 

2. Wat schuift God op de Pasen aan de kant? 

a. De wet van de natuur 

b. De wet van Mozes 

c. De wet van Jezus 

 

3.  Vonden de eerste getuigen van de opstanding het moeilijk te geloven in de opstanding? 

a. Nee 

b. Ja 

 

4. Wat verandert er als Jezus is opgestaan? 

a. God 

b. De dood 

c. Je humeur 

 

5. Wat haalt God uit de dood? 

a. De angst 

b. De ziel 

c. Het gif 

 

6. Voor wie in Jezus geloven is de dood een …. vijand 

a. Vervelende 

b. Overwonnen 

c. Sterke 

 

7. Hoeveel verschillende woorden gebruikt Mattheus voor ‘graf’? 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

 

8. Hoe noemden de eerste christenen een begraafplaats? 

a. Een dodenstad 

b. Een dodenakker 

c. Een slaapplaats 

 

9. Wie had Jezus begraven? 

a. Johannes 

b. Jozef van Arimathea 

c. Paulus 

 

 



10. Welke vrouwen waren er bij Jezus’ begrafenis? 

a. Martha en Maria 

b. Maria van Magdala en een andere Maria 

c. Maria van Magdala en Martha 

 

11. Zijn er ook vrouwelijke evangelisten? 

a. Ja 

b. Nee 

 

12. Wie gingen er net zo snel als de vrouwen op weg naar Jezus? 

a. De herders 

b. Johannes de Doper 

c. Petrus en Johannes 

 

13. Wat was de grootste verandering bij de vrouwen? 

a. Ze worden van verdrietig blij 

b. Ze worden van passief actief 

c. Ze worden bang blij 

 

14. Wat verandert er bij de leerlingen op Pasen? 

a. Ze worden van verdrietig blij 

b. Ze worden van angstig zeker 

c. Ze worden van leerlingen broeders 

 

15. Waar moeten de vrouwen en leerlingen naar toe gaan volgens de engel en Jezus? 

a. Galilea 

b. Jeruzalem 

c. Bethlehem 

 

16. Broer en zus ben je altijd van elkaar! 

a. Klopt 

b. Klopt niet 

 

17. Wat is de voornaam van meneer Bakker? 

a. Paul 

b. Gijs 

c. Marcus 

 

18. Hoeveel bekers wijn werden er gedronken bij het Joodse Pesachfeest? 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

 

19. Waarnaar verwijst ‘op de eerste dag van de week’? 

a. Naar de eerste scheppingsdag 

b. Naar de geboortedag van Jezus 

c. Naar de eerste dag van de uittocht   


