
Vragen bij de preek op zondag 18 april 2021 

 

1. In welke brief wordt opgeroepen om aan de gevangenen te denken? 

a. In de brief aan de Romeinen 

b. In de brief aan de Galaten 

c. In de brief aan de Hebreeën 

 

2. Hoeveel christenen worden er wereldwijd vervolgd? 

a. Meer dan 300 miljoen 

b. Meer dan 400 miljoen 

c. Meer dan 500 miljoen 

 

3. In welk boek schrijft Salomo: denk aan God als je nog jong bent? 

a. In Spreuken 

b. In Prediker 

c. In Hooglied 

 

4. Het bezoeken van gevangenen is een … 

a. Werk van barmhartigheid 

b. Werk van gerechtigheid 

c. Werk van liefde 

 

5. Wie zaten er volgens het nieuwe testament allemaal een poosje gevangen? 

a. Paulus, Thomas en Petrus 

b. Paulus, Thomas en Mattheus 

c. Paulus, Johannes en Petrus 

 

6. In welk land vervolgt Boko Haram christenen? 

a. Pakistan 

b. Nigeria 

c. Zimbabwe 

 

7. Welke discipel zei tegen Jezus: ‘ik zal u nooit in de steek laten’? 

a. Petrus 

b. Judas 

c. Andreas 

 

8. Wat gebeurde er toen Petrus gevangen zat? 

a. Zijn vrienden werden erg verdrietig 

b. Zijn vrienden gingen met vrijmoedigheid van Jezus vertellen 

c. Zijn vrienden vergaten hem 

 

 



9. Is het moeilijk je in iemand anders te verplaatsen bijvoorbeeld in een gevangene? 

a. Ja 

b. Nee 

c. Een beetje 

 

10. Weet een ouder iemand wat een jongere bezig houdt? 

a. Ja, want een oudere is ook jong geweest 

b. Nee, oudere mensen gaan alleen met oudere mensen om 

 

11. Wat zijn sores? 

a. Moeilijke vragen 

b. Leuke grapjes 

c. Zorgen 

 

12. Wat is een belangrijk deel in de kranten?  

a. Het weerbericht 

b. Meningen 

c. Nieuws 

 

13. Voelen de gevangenen iets als we aan hen denken en voor hen bidden? 

a. Waarschijnlijk niet 

b. Misschien wel 

c. Door de Geest van God wel 

 

14. Salomo noemt een goed woord een …. appel op een zilveren schaal 

a. Sappige 

b. Gouden 

c. Notaris 

 

15. Wie heeft zich het meest van alle mensen in ons ingeleefd? 

a. Jezus 

b. God 

c. De Heilige Geest 

 

16. Hoe heet de organisatie die opkomt voor vervolgde christenen? 

a. De tweede kamer 

b. Open doors 

c. Amnesty International 
 

 

 


