
Vragen bij de preek op zondag 12 september 2021 

 

1. Wat schreef Jeremia aan zijn volksgenoten in Babel? 

a. Een mailtje 

b. Een preek 

c. Een brief 

 

2. Hoe heette de Babylonische koning die de Joden naar Babel bracht? 

a. Darius 

b. Nebukadnessar 

c. Herodes 

 

3.  Wie was de bekendste inwoner van Jeruzalem die naar Babel werd gebracht? 

a. Jeremia 

b. Daniel en zijn vrienden 

c. Ezechiël 

 

4. De ballingschap was een … 

a. Een straf van God 

b. Domme pech 

c. Een straf van de Babyloniërs 

 

5. Hoe ging het met Joden in Babel? 

a. Slecht 

b. Goed 

c. Matig 

 

6. Na hoeveel jaar zouden de Joden volgens de fake profeten terug kunnen naar Jeruzalem? 

a. 1 jaar 

b. 2 jaar 

c. 3 jaar 

 

7. Is Jeremia een pessimist of een optimist? 

a. Een optimist 

b. Een pessimist 

c. Geen van beide 

 

8. Hoe lang zullen de Joden volgens Jeremia in Babel blijven? 

a. 12 jaar 

b. 40 jaar 

c. 70 jaar 

 

9. Wat moeten de Joden in ballingschap doen? 

a. Blijven dromen van vroeger 

b. Huizen bouwen en tuinen aanleggen 

c. Hun kinderen goed opvoeden 



 

10. Werken is een goed medicijn tegen … 

a. Verveling 

b. Armoede 

c. Somberheid 

 

11. Israël is geroepen om een koninkrijk van … te zijn. 

a. Priesters 

b. Gelovigen 

c. Profeten 

 

12. Wat moeten de Joden in Babel voor de stad doen? 

a. Ze moeten bidden voor de stad 

b. Ze moeten belasting betalen aan de stad 

c. Ze moeten een feestje vieren in de stad 

 

13. Welke Psalm vertelt hoe de Joden in Babel zich voelden? 

a. Psalm 37 

b. Psalm 137 

c. Psalm 31 

 

14. Je mag wel agressie voelen maar je mag je niet agressief gedragen. 

a. Waar  

b. Onwaar 

 

15. Wat is het Hebreeuwse woord voor vrede? 

a. Halleluja 

b. Amen 

c. Sjaloom 

 

16. Wij moeten doen op de plek waar we wonen? 

a. Zoeken naar vrede 

b. Bidden om vrede 

c. Vrede stichten 

 

17. Hoe heette de stichter van het Leger des Heils? 

a. Maarten Luther 

b. Paulus van Tarsen 

c. William Booth 

 

18. Wat is de zin na ‘u geeft een toekomst vol van hoop’? 

a. Dat heeft u aan ons beloofd 

b. Niemand anders, U alleen 

c. Leidt ons door het leven heen 

 


