
Vragen bij de preek op zondag 13 juni 2021 

 

1. Hoeveel mensen doen er vanochtend belijdenis? 

a. 3 

b. 5 

c. 7 

 

2. In welke Psalm staat: mijn beker vloeit over? 

a. Psalm 23 

b. Psalm 123 

c. Psalm 27 

 

3. Welke brief van Paulus lijkt wel wat op een beker die overvloeit? 

a. De brief aan Rome 

b. De brief aan Filippi 

c. De brief aan de Galaten 

 

4. In welke hoofdstukken roept Paulus op tot blijdschap? 

a. Hoofdstuk 2 en 3 

b. Hoofdstuk 3 en 4 

c. Hoofdstuk 2, 3 en 4 

 

5. Hoe moet je volgens Psalm 100 God dienen? 

a. Met eerbied 

b. Met vreugde 

c. Met geloof 

 

6. Christenen zijn altijd blij en opgeruimd! 

a. Waar 

b. Niet Waar 

 

7. Waar was Paulus toen hij de brief aan Filippi schreef? 

a. In de gevangenis 

b. In zijn studeerkamer 

c. In de kerk 

 

8. Welke twee woorden lijken in het Grieks veel op elkaar? 

a. Liefde en vrede 

b. Geloof en hoop 

c. Genade en vreugde 

 

9. Paulus bidt dat we in liefde zullen groeien om … 

a. Vruchtbaar te zijn 

b. Liefdevol zullen zijn 

c. Te onderscheiden waar het op aankomt 

 

 



10. Had Paulus zelf de gave van het onderscheid? 

a. Ja 

b. Nee 

c. Soms 

 

11. Weet jij het onderscheid tussen wat belangrijk is en onbelangrijk? 

a. Ja 

b. Nee 

c. Een beetje 

 

12. Wie moest een opvolger zoeken voor koning Saul? 

a. Samuel 

b. David 

c. Eli 

 

13. Van wie is het gebed: Geef mij de moed om te veranderen wat veranderd moet worden? 

a. Paulus 

b. Augustinus 

c. Franciscus 

 

14. Waar bedankt Paulus de gemeente van Filippi voor? 

a. Voor hun vriendelijkheid 

b. Voor hun gastvrijheid 

c. Voor de financiële ondersteuning 

 

15. Wat dacht Paulus als hij te maken had met moeilijkheden 

a. God geeft mij kracht 

b. Het gaat vanzelf over 

c. Ik moet snel hulp zoeken 

 

16.  Wie kon het allerbest met tegenslagen omgaan? 

a. Paulus 

b. Abraham 

c. Jezus 

 

17. Welk doel heeft Paulus? 

a. Een goed mensen worden 

b. De hemelse prijs 

c. Zoveel mogelijk mensen helpen bij het geloof 

 

18. Wat zal in onze gedachten komen als we bidden en danken? 

a. De vrede Gods 

b. De vreugde 

c. De dankbaarheid 

 


