
Vragen bij de preek op zondag 20 september 2020 

 

 

1. Hoe noemt Johannes Jezus? 

 

a. de pleitbezorger en rechtvaardige 

b. de pleitbezorger en de eeuwige 

c. de pleitbezorger en de barmhartige 

 

2. Welke drie woorden gebruikt Johannes om te zeggen dat hij dichtbij Jezus was? 

 

a. zien, horen, voelen 

b. zien, horen, tasten, 

c. zien, tasten, voelen 

 

3. Gaat Johannes ervan uit dat mensen af en toe zondigen? 

 

a. ja 

b. nee 

 

4. Welke kerkvader heeft gezegd dat het niet mogelijk is niet te zondigen? 

 

a. Clemens 

b. Bernardus 

c. Augustinus 

 

5. Welke minister-president maakte een onderscheid tussen aanvaarden en accepteren? 

 

a. Lubbers 

b. Kok 

c. Rutte 

 

6. Wanneer is verzoening belangrijk? 

 

a. bij een ramp  

b. bij ziekte 

c. bij ruzie 

 

7. Hoe noemt Johannes iemand die ruzie helpt oplossen? 

 

a. pleitbezorger 

b. trouble-shooter 

c. manager 

 

8. Wie zijn het best in het oplossen van ruzie? 

 

a. militairen 

b. volwassenen 

c. kinderen 

 

 

 



9. Aan wie gaf Adam de schuld van het eten van de boom? 

 

a. God 

b. de slang 

c. Eva 

 

10. Hoe zat het ook alweer: de …. in het oog van de ander zien en niet de … in je eigen oog? 

 

a. splinter – balk 

b. balk – splinter 

 

11. Wie is er niet bang voor gezichtsverlies? 

 

a. God 

b. Jezus 

c. mensen 

 

12. Wat droeg Jezus op zijn hoofd toen hij naar Golgotha ging? 

 

a. een krans 

b. een doornenkroon 

c. een koningskroon 

 

13. Voor wie is de verzoening die Jezus brengt? 

 

a. voor de gelovigen 

b. voor de wereld 

c. voor de gelovigen en de wereld 

 

14. Er is vrede door … 

 

a. het kruis 

b. het geloof 

c. het avondmaal 

 

15. Waar zit volgens Johannes de zonde? 

 

a. in mensen en in de samenleving  

b. in mensen 

c. in de samenleving 

 

16. Wat deed de onderzoeker die merkte dat zijn onderzoek gebruikt werd om betere wapens te 

maken? 

 

a. hij vroeg overplaatsing 

b. hij vroeg opslag 

c. hij nam ontslag 

 

17. Tussen welke landen is er vorige week vrede gesloten? 

 

a. Israël en Amerika 

b. Israël en de Emiraten 



 

 

 


