
Vragen bij de preek op zondag 20 juni 2021 

1. In welke preek van Jezus staan de zaligsprekingen? 

a. In zijn afscheidspreek 

b. In de Bergrede 

c. In de preek in de synagoge 

 

2. Gebakken peren horen wel / niet bij gerechtigheid 

a. Wel 

b. Niet 

 

3. Welk bijbels woord wordt weleens tegenover gerechtigheid gezet? 

a. Ongerechtigheid 

b. Mededogen 

c. Barmhartigheid 

 

4. In welke Duitse stad werd de catechismus geschreven? 

a. Heidelberg 

b. Berlijn 

c. Keulen 

 

5. Gerechtigheid betekent dat alle …. oke zijn. 

a. Mensen 

b. Schepselen 

c. Relaties 

 

6. Wie is er voor Jezus zalig / gelukkig? 

a. Mensen die honger en dorst hebben 

b. Mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid 

c. Mensen die geen honger en dorst meer hebben 

 

7. Welk virus heerst er naast het coronavirus in ons land? 

a. Griepvirus 

b. Geldvirus 

c. Hebzuchtvirus 

 

8. Wat is een sodastream? 

a. Een kookapparaat 

b. Een schoonmaakmiddel 

c. Een apparaat om bubbeltjeslimonade mee te maken 

 

9. Waardoor kan het verlangen naar gerechtigheid verdwijnen? 

a. Teleurstelling 

b. Vermoeidheid 



10. Was er veel gerechtigheid in Jezus’ tijd? 

a. Ja 

b. Nee 

 

11. Wie bezetten het land Israël toen Jezus leefde? 

a. De Duitsers 

b. De romeinen 

c. De Grieken 

 

12. Het spreekwoord zegt: het bezit van de … is het eind van het … 

a. Zaak – zaak 

b. Vermaak – zaak 

c. Zaak – vermaak 

 

13. Wat is belangrijk om naar het avondmaal te komen? 

a. Geloof 

b. Gebed 

c. Verlangen 

 

14. Wat is verzadigd worden? 

a. Dat je genoeg hebt 

b. Dat je dankbaar bent 

c. Dat je energie hebt 

 

15. Wanneer zul je God en zijn gerechtigheid vinden? 

a. Als je een jaar gezocht hebt 

b. Als je oud bent 

c. Jezus noemt de tijd niet die er tussen zoeken en vinden ligt 

 

16. Als het volk Israël door de woestijn trekt komt het af en toe in … 

a. Oases 

b. Boomgaarden 

c. Pretparken 

 

17. Welke profeet nodigde de mensen uit om naar de wateren te komen? 

a. Daniel 

b. Mozes 

c. Jesaja 

 

18. Hoe duur is het voedsel dat de mensen van de profeet ontvangen? 

a. Het is gratis 

b. Het is duur 

c. Het is een Aldi-prijsje 



 


