
Vragen bij de preek op zondag 4 oktober 2020 

 

1. Wat ligt er onderaan het Paardenveld? 

a. een heel groot plantsoen 

b. een dode zwaan 

c. een grote steen 

 

2.  Waar gaan de hoofdstukken Exodus 24 tot en met Numeri 9 over? 

a. over wetten en regels 

b. over de reis door de woestijn 

c. over Mozes 

 

3. Wanneer vertrok Israël vanaf de Sinaï verder naar het beloofde land? 

a. vijftig dagen na de uittocht 

b. in de eerste maand van het tweede jaar na de uittocht 

c. in de tweede maand van het eerste jaar na de uittocht 

 

4. Waar ligt de Sinaï ongeveer? 

a. vlakbij Egypte 

b. vlakbij Kanaän = het land Israël 

c. halverwege Egypte – Kanaän 

 

5. Waarom gebruikt de Bijbel soms symbolische taal? 

a. om er Gods heiligheid en bijzonderheid mee uit te drukken 

b. omdat het sommige mensen aanspreekt 

c. om iets op een mooie manier te zeggen 

 

6. Uit hoeveel zinnen bestaat de zegen die de priesters moeten uitspreken? 

a. 7 

b. 5 

c. 3 

 

7. Vier is in de Bijbel het getal van … 

a. de hele geschapen werkelijkheid 

b. God 

c. Israël 

 

8. De zegen van de priester bestaat totaal uit 15 woorden en dat wijst op … 

a. de verbondenheid van God en de wereld 

b. de verbondenheid van God met Israël 

c. de verbondenheid van God met de mensen 

 

9. Aan wie maakte God voor het eerst zijn naam bekend? 

a. Abraham 

b. David 

c. Mozes 

 



10. Wat is de betekenis van de naam van God? 

a. Ik ben erbij 

b. Ik ben koning 

c. Ik ben de Heer 

 

11. Wat is zegenen? 

a. iemand feliciteren 

b. iemand het goede toewensen 

c. iemand goed doen 

 

12. Het ‘u’ van de zegen staat in het … 

a. meervoud 

b. enkelvoud 

c. meervoud en enkelvoud 

 

13. In welke periode heeft God zijn aangezicht afgekeerd van Israël? 

a. in de Babylonische ballingschap 

b. in de tijd van de woestijnreis 

c. na de zondeval 

 

14. wanneer hadden de Joden het heel erg moeilijk in Europa? 

a. in de Middeleeuwen 

b. in de jaren 1933-1945 

c. in de jaren na de tweede wereldoorlog 

 

15. Wat geeft het aangezicht van God volgens de zegen? 

a. liefde 

b. vreugde 

c. licht 

 

16. Naar wie verwijst de tweede zin van de zegen? 

a. Jezus 

b. David 

c. God 

 

17. Waarmee wordt het aangezicht van God vergeleken? 

a. met de zon 

b. met de maan 

c. met de sterren 

 

18. Wat is het laatste woord van de zegen? 

a. genade 

b. vrede 

c. trouw 

 

19. De vingers van de priesters verwijzen naar … 

a. zonnestralen 

b. naar de handen van God 



 


