
Vragen bij de preek op zondag 27 juni 2021 

 

1. Hoeveel jongens en hoeveel meisjes worden er gedoopt? 

a. 4 jongens en 4 meisjes 

b. 3 jongens en 5 meisjes 

c. 5 jongens en 3 meisjes 

 

2. Wat betekent ‘dopen in de naam van de Vader’? 

a. Dat God je beschermt en verzorgt 

b. Dat God een beetje lijkt op je vader 

c. Dat God de almachtige is 

 

3. Uit welk werelddeel kwam de zogenaamde Hyksos-dynastie? 

a. Europa 

b. Afrika 

c. Azië 

 

4. Hoe heette de Farao uit het nieuwe testament? 

a. Pilatus 

b. Augustus 

c. Herodes 

 

5. Hoe oud was Mozes toen hij naar het paleis van de Farao verhuisde? 

a. Ongeveer 5 jaar 

b. Ongeveer 12 jaar 

c. Ongeveer 18 jaar 

 

6. Wie vertelde dat Mozes in de wijsheid van de Egyptenaren werd onderwezen? 

a. Paulus 

b. Stefanus 

c. Jezus 

 

7. Wie heeft God vooral gebruikt om Mozes te beschermen? 

a. Vrouwen 

b. Mannen 

c. Mannen en vrouwen 

 

8. Gedoopt worden in de naam van de zoon betekent … 

a. Bescherming 

b. Redding 

c. Vernieuwing 

 



9. Wat betekent het Hebreeuwse woord ‘tof’? 

a. Mooi 

b. Lief 

c. Goed 

 

10. De redding van Mozes is meer een redding van de dood dan van de zonde. 

a. Waar 

b. Onwaar 

 

11. Hoeveel maanden heeft Mozes’ moeder voor hem kunnen zorgen? 

a. 3 

b. 6 

c. 9 

 

12. Waar leek het biezen kistje op dat Mozes’ moeder maakte? 

a. op een picknickmand 

b. op de ark van Noach 

c. op een klein bootje 

 

13. Op wie lijkt de dochter van Farao een beetje? 

a. Op Jezus 

b. Op Mozes’ moeder  

c. Op de barmhartige Samaritaan 

 

14. Dopen in de naam van de Heilige Geest betekent … 

a. Dat de Heilige Geest in ons wil wonen 

b. Dat de Heilige Geest ons wil vernieuwen 

c. Dat de Heilige Geest in ons wil wonen en ons wil vernieuwen 

 

15. Wie geeft Mozes zijn naam? 

a. Mozes’ ouders 

b. God 

c. De dochter van de Farao 

 

16. Wat betekent de naam Mozes in het Egyptisch? 

a. Zoon van 

b. Vader van 

c. Oom van 

 

17. Hoe oud is Mozes als hij Israël uit Egypte bevrijd? 

a. 20 jaar 

b. 40 jaar  

c. 80 jaar  



 


