
Vragen bij de preek van zondag 25 april 2021 

 

1. Waar discussieert de regering met het parlement? 

a. In de tweede kamer 

b. In de eerste kamer 

c. In de derde kamer 

 

2. In welke hoofdstukken van het evangelie van Johannes bereidt Jezus zijn leerlingen voor op 

zijn afscheid? 

a. Hoofdstuk 13 

b. Hoofdstuk 17 

c. Hoofdstuk 13 t/m 17 

 

3. Hoe wordt de Heilige Geest ook wel genoemd? 

a. De Geest van God 

b. De Trooster 

c. De Geest van Jezus 

 

4.  Uit hoeveel cellen bestaat ons geheugen 

a. Duizenden 

b. Miljoenen 

c. Miljarden 

 

5. Welke Psalm wordt wel de scheppingspsalm genoemd? 

a. 104 

b. 114 

c. 124 

 

6. Aan wiens afscheidswoorden doen de afscheidswoorden van Jezus denken? 

a. Abraham 

b. Mozes 

c. David 

 

7.  Wat is de oorzaak van de vergeetachtigheid van Jezus’ leerlingen? 

a. Verwarring 

b. Drukte 

c. Verdriet 

 

8. Door wie werd Jozef vergeten in de gevangenis? 

a. Potifar 

b. De bakker 

c. De schenker 

 

9. Vergeten kan ook veroorzaakt worden door … 

a. Slechte hersencellen 

b. Weinig verstand 

c. Onverschilligheid 



10. Waartoe roept Jezus zijn leerlingen op? 

a. Om God lief te hebben 

b. Om trouw te zijn 

c. Om zijn woorden en daden niet te vergeten 

 

11. Wie helpt je om de woorden van Jezus niet te vergeten? 

a. De dominee 

b. De Bijbel 

c. De Heilige Geest 

 

12. Welke omroep zendt iedere dag een geheugentraining uit op TV? 

a. EO 

b. KRO 

c. Max 

 

13. Zal de Heilige Geest de leerlingen aan alles wat Jezus heeft gezegd herinneren? 

a. Nee 

b. Ja 

 

14. In welke twee groepen kan je de woorden van Jezus grofweg onderverdelen? 

a. Moeilijke en makkelijke 

b. Beloften en geboden 

c. Ja woorden en Nee woorden 

 

15. Welke opdracht geeft Jezus aan zijn leerlingen? 

a. Blijf in mijn liefde 

b. Blijf in het geloof 

c. Blijf hopen 

  

16.  Vind jij het leuk om van anderen herinneringen aan vroeger te horen? 

a. Nee 

b. Ja 

c. Soms 

 

17. Kan God ons vergeten? 

a. Hij kan ons wel vergeten maar wil ons niet vergeten 

b. Hij wil ons soms vergeten maar kan ons niet vergeten 

c. Hij wil en kan ons niet vergeten 

 

18. Welke profeet heeft gezegd dat God ons in zijn handen heeft gegrift? 

a. Jeremia 

b. Daniel 

c. Jesaja 

 

19. Hoeveel dagen liggen er tussen Pasen en Pinksteren? 

a. 40 

b. 50 

c. 70 



 

 

 

 


