
Vragen bij de preek op zondag 13 september 

 

 

1. Met welk woord begint Psalm 1? 

 

a. gelukkig 

b. goed 

c. zalig 

 

2. Hoe heet het dunne schilletje om een pinda, graankorrel, rijstkorrel? 

 

a. vel 

b. huid 

c. kaf 

 

3. Wanneer kan een boom omwaaien? 

 

a. bij windkracht 6 

b. bij windkracht 8 

c. bij windkracht 10 

 

4. Wat zegt Jezus over het graan dat op de rots valt? 

 

a. de dorens verstikken het 

b. de duivel pikt het zaad er weg 

c. het heeft geen wortel 

 

5. Wat is een weggooi maatschappij? 

 

a. een maatschappij waar veel bewaard wordt 

b. een maatschappij waar veel gooi-sporten worden gedaan 

c. een maatschappij waar veel wordt weggegooid 

 

6. Wat hield Freek de Jonge over? 

 

a. God 

b. idealen 

c. niets  

 

7. Wat wil de dichter van Psalm 1 graag worden? 

 

a. koster 

b. een boom van gerechtigheid 

c. priester 

 

8. De dichter van Psalm 1 zegt tegelijk ‘ja’ en ‘nee’. 

 

a. waar 

b. onwaar 

 

 

9. In de doop worden we ... 

 

a. begraven en opgewekt met Christus 

b. gewaarschuwd door Christus 

c. uitgenodigd door Christus 

 

10. Tegen wie zegt de dichter van Psalm 1 ‘nee’? 

 

a. zondaars, spotters 

b. God 

c. kerk 

 



11. Aan welke gemeente schrijft Paulus: ‘slecht gezelschap bederft goede zeden’? 

 

a. Rome 

b. Ochten 

c. Korinthe 

 

12. Waar zegt de dichter van Psalm 1 ‘ja’ tegen? 

 

a. tegen Gods wet 

b. tegen zijn vrienden 

c. tegen zijn families 

 

13. Wat doen Joodse jongens in de synagoge? 

 

a. de thora bestuderen 

b. naar de preek luisteren 

c. klieren 

 

14. In welke brief van het nieuwe testament staat dat we elkaar nodig hebben om Gods liefde te verstaan? 

 

a. Rome 

b. Korinthe 

c. Efeze 

 

15. Als je de Bijbel leest kom vanzelf in het gezelschap van … 

 

a. Jezus 

b. God 

c. de Heilige Geest 

 

16. Hoeveel vruchten van de Heilige Geest komen er voor in het liedje ‘Ik wens je liefde, blijdschap’ 

 

a. 7 

b. 8 

c. 9 

 

17. Wie krijgt soms de schuld van alle problemen in de wereld? 

 

a. God 

b. de kerk 

c. de duivel 

 

18. Hoeveel vrije dagen hebben we aan de Bijbel te danken? 

 

a. 52 vrije zondagen en 52 feestdagen 

b. 52 vrije zondagen en 5 feestdagen 

c. 5 vrije zondagen en 52 feestdagen 

 

19. Hoe heette de minister die voor goede wetten zorgde voor armen? 

 

a. Marga Klompe 

b. Mark Rutte 

c. Willem van Oranje 

 

20. Welk land heeft vooral geholpen om de slavernij af te schaffen? 

 

a. Engeland 

b. Nederland 

c. Frankrijk 

 

21. Waar ga jij ‘ja’ tegen zeggen en waar ga jij ‘nee’ tegen zeggen? 

 

ik zeg ‘ja’ tegen ………………..……………… ik zeg ‘nee’ tegen …………………………...…………………… 


