
Vragen bij de preek op zondag 5 september 

 

1. Hoeveel evangeliën staan er in de Bijbel? 

a. 3 

b. 4 

c. 12 

 

2. Waar doopte Johannes de Doper mensen? 

a. In het meer van Galilea 

b. In het water bij Jeruzalem 

c. In de Jordaan 

 

3. Welke evangelisten vertellen dat Jezus direct roept? 

a. Mattheus, Markus en Lukas 

b. Mattheus, Johannes en Markus 

c. Mattheus, Lukas en Johannes 

 

4. Wie brengt Nathanael naar Jezus? 

a. Andreas 

b. Petrus 

c. Filippus 

 

5. Als de gemeente een beroep op iemand doet, doet God dat beroep! 

a. Waar 

b. Onwaar 

 

6. Hoe zat het ook al weer? 

a. Jezus kiest zijn leerlingen 

b. De leerlingen kiezen Jezus 

c. Ze kiezen voor elkaar 

 

7. Moeten de leerlingen een cito test doen om bij Jezus in dienst te komen? 

a. Nee 

b. Ja 

 

8. Als Jezus je roept maakt hij je ook … 

a. Blij 

b. Gelovig 

c. Geschikt 

 

9. Waar staat in de Bijbel dat Jezus zijn leerlingen roept om bij Hem te zijn? 

a. In Markus 3 

b. In Lukas 3 

c. In Johannes 3 

 

 

 



10. Wat betekent de naam van God in het oude testament? 

a. Almachtige 

b. Barmhartige 

c. Ik ben die Ik ben 

 

11. Wat is het tweede waartoe Jezus roept? 

a. Wees eerlijk 

b. Volg mij 

c. Bekeer je 

 

12. Wat lieten de leerlingen achter toen Jezus hen riep? 

a. hun netten 

b. hun bezit 

c. hun vrienden 

 

13. Wat gaat Jezus van de leerlingen maken? 

a. Apostelen 

b. Goede mensen 

c. Vissers van mensen 

 

14. Als je Jezus volgt word je anders en blijf je tegelijk wie je al was. 

a. Waar 

b. Onwaar 

 

15. Een goede vangst binnenhalen is voor vissers vooral een kwestie van … 

a. Ervaring 

b. Kennis 

c. Geluk 

 

16. In welke vissersplaatsen is de kerk erg belangrijk? 

a. Spakenburg en Urk 

b. Volendam en Enkhuizen 

c.  Volendam en Scheveningen 

 

17. Wat is een kenmerk van een domme boer? 

a. Hij denkt dat het altijd oogsttijd is 

b. Hij denkt dat het wel goed komt 

c. Hij denkt maar werkt niet 

 

18. Hoeveel beloning zullen degenen ontvangen die Jezus volgen? 

a. 10 keer meer dan ze hebben opgegeven 

b. 100 keer meer dan ze hebben opgegeven 

c. 1000 keer meer dan ze hebben opgegeven 

 

 

 



 

 


