
Vragen bij de preek op zondag 18 juli 2021 

 

1. Waar gaat de preek vanochtend over? 

a. Over de vriendschap van David en Absalom 

b. Over het conflict tussen David en Absalom 

c. Over de vakantie van David en Absalom 

 

2. Wat wil Absalom graag? 

a. Hij wil koning worden 

b. Hij wil trouwen 

c. Hij wil een mooie baan 

 

3. Hoe heette de zus van Absalom? 

a. Sara 

b. Rebecca 

c. Tamar 

 

4. Straft David zijn zoon Amnon? 

a. Ja 

b. Nee 

 

5. Hoe lang blijft Absalom buiten Jeruzalem? 

a. Drie weken 

b. Drie maanden 

c. Drie jaren 

 

6. Absalom is de ….. zoon van het oude testament 

a. uitverkoren zoon 

b. geliefde zoon 

c. verloren zoon 

 

7. Na hoeveel tijd begint er wat te veranderen bij David? 

a. Drie jaar 

b. Vier jaar 

c. Vijf jaar 

 

8. Wat voelt David over Absalom? 

a. Hij blijft boos op hem 

b. Hij wordt vriendelijk naar hem 

c. Hij is en boos en vriendelijk 

 

9. Welke apostel heeft gezegd dat het kwade en goede vlakbij elkaar liggen? 

a. Jacobus 

b. Petrus 

c. Paulus 

 

10. Hoe heet de generaal van Davids leger? 

a. Salomo 

b. Abia 

c. Joab 

 



11. Wees …. als de duiven en listig als de slangen! 

a. Snel 

b. Oprecht 

c. Lief 

 

12. Waarmee begint de vrouw die Joab gevonden heeft het gesprek met David? 

a. Met een vraag 

b. Met een pleidooi 

c. Met het vertellen van een gelijkenis 

 

13. Hoeveel zoons had de vrouw die naar de koning kwam? 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

 

14. Hoe noemt de vrouw haar zoon die zijn broer heeft gedood? 

a. Een misdadiger 

b. Een schatje 

c. Een kooltje 

 

15. Wie bidt in de hemel voor de zondaren? 

a. De heilige Geest 

b. Jezus 

c. De engelen 

 

16. Waarom laat de vrouw David een eed zweren? 

a. ze wil zeker zijn dat hij zich aan zijn woord houdt 

b. ze wil dat hij niet gaat draaien 

c. ze vindt het een mooi gebaar 

 

17.  Lukt de poging van de vrouw om David en Absalom bij elkaar te brengen? 

a. Ja 

b. Nee 

c. Ja en Nee 

 

18. De verhouding vader – zoon is … 

a. Mooi 

b. Kwetsbaar 

c. Ingewikkeld 

 

19. Het conflict tussen David en Absalom begon bij … 

a. Nalatigheid 

b. Ruzie  

c. Scheldpartij 

20 Het oude testament eindig met de aankondiging dat de profeet terug zal komen. Welke? 

a. Jesaja 

b. Amos 

c. Elia 

  

 


