
Vragen bij de preek op zondag 31 mei 2020 

 

1. Hoeveel dagen zijn er tussen Pasen en Pinksteren? 

a. 40 

b. 50 

c. 70 

 

2. Welk hoofdstuk in de Bijbel gaat over het Pinksterfeest? 

a. Mattheus 2 

b. Genesis 2 

c. Handelingen 2 

 

3. Wat wilde de militair die met pensioen ging graag doen? 

a. boeken verkopen 

b. rijk worden 

c. vakantie vieren 

 

4. Waarom moet het in de kerk steeds weer om Jezus gaan? 

a. omdat dat het meest interessante is 

b. omdat dat de kern is 

c. omdat het zo hoort 

 

5. Hoelang is het geleden dat de Heilige Geest is uitgestort? 

a. 1000 jaar 

b. 2000 jaar 

c. 3000 jaar 

 

6. In de dagen tussen hemelvaart en Pinksteren is het groepje volgelingen van Jezus gegroeid 

van 

a. 12 naar  40 

b. 12 naar 70 

c. 12 naar 120 

 

7.  Hoeveel mensen kwamen er op de eerste pinksterdag tot geloof? 

a. 3000 

b. 300 

c. 30 

 

8. Wat deden de 120 volgelingen van Jezus tussen hemelvaart en Pinksteren? 

a. werken 

b. bidden 

c. bidden en werken 

 

9. Wat is belangrijk om de Heilige Geest te kunnen ontvangen? 

a. je moet leger en stiller worden 

b. je moet veel in de Bijbel lezen 

c. je kunt er niets aan doen 



10. Wie heeft de Heilige Geest vergeleken met de wind? 

a. Petrus 

b. Paulus 

c. Jezus 

 

11. Welke tekenen zijn er op Piksteren? 

a. vuur 

b. vuur en wind 

c. vuur en wind en het teken van de taal 

 

12. In welk vers staat dat de mensen op het Pinksterfeest diep getroffen werden? 

a. 37 

b. 27 

c. 17 

 

13. Wie hield de preek op de eerste Pinksterdag? 

a. Petrus 

b. Jacobus 

c. Johannes 

 

14. Wie was er juridisch verantwoordelijk voor de dood van Jezus? 

a. het volk Israël 

b. het Sanhedrin 

c. Pilatus 

 

15. Wie is er volgens Petrus verantwoordelijk voor de dood van Jezus? 

a. de Joden 

b. de mensen die toen leefden 

c. de hele mensheid 

 

16. Waarom is pesten zo erg? 

a. omdat het veel erger is dan op het moment lijkt 

b. omdat he gewoon erg gemeen is 

c. omdat het laf is 

 

17. Pinksteren is het grote feest van het … 

a. slapen 

b. wakker worden 

c. praten 

 

18. De mensen zijn op Pinksteren ook diep getroffen door … 

a. Gods goedheid 

b. Gods trouw 

c. Gods wonderen 

 

19.  Hoe wordt de Geest in gezang 247 genoemd? 

a. verlosser 

b. schepper 



 

 

 


