
Vragen bij de preek op zondag 11 oktober 2020 

 

1. Van welke koning is het gebed dat vanochtend centraal staat? 

a. David 

b. Salomo 

c. Hiskia 

 

2. Hoe noemt Hiskia God in zijn gebed? 

a. HEER, God van Israël die op de cherubs troont 

b. Onze Vader die in de hemelen zijt 

c. Vader, Zoon en Heilige Geest 

 

3. Hoeveel jaar kreeg Hiskia extra toen hij bad in zijn ziekte? 

a. 15 jaar 

b. 7 jaar 

c. 3 jaar 

 

4. Welke stad namen de Assyriërs in 722 voor Christus in?  

a. Bethlehem 

b. Samaria 

c. Jeruzalem 

 

5. Waarvan betaalde Hiskia het geld aan de Assyriërs? 

a. van zijn eigen bankrekening 

b. van de belasting 

c. van het goud en zilver uit de tempel 

 

6.  Hoeveel diplomaten uit Assyrië staat tegenover de drie diplomaten uit Israël? 

a. 3 

b. 5 

c. 7 

 

7. Wie zijn er volgens de Assyrische diplomaten het sterkst? 

a. Israël 

b. Egypte 

c. Assyrië 

 

8. Hoe noemen de Assyrische diplomaten Egypte? 

a. watjes 

b. domoren 

c. geknakte rietstengels  

 

9. Hoeveel paarden willen de Assyrische diplomaten aan Israël geven bij de weddenschap?   

a. 1000 

b. 2000 

c. 3000 

 

10. Hoe heet de koning van de Assyriërs? 

a. Sanherib 

b. Nebukadnessar 

c. Darius 

 



 

11. Wie zaaide in het paradijs twijfel? 

a. Adam 

b. Eva 

c. de slang 

 

12. Wat zeggen de Assyrische diplomaten over de God van Israël? 

a. dat Hij net als de andere goden niets kan 

b. dat Hij de schepper is van hemel en aarde 

c. dat Hij de Almachtige is 

 

13. Hoe reageren de diplomaten uit Israël op wat de Assyriërs hebben gezegd? 

a. ze zeggen dat zij onzin verkopen 

b. ze zeggen niets 

c. ze zeggen dat zij het bericht naar de koning zullen overbrengen 

 

14. Aan welke profeet vraagt Hiskia advies? 

a. Jesaja 

b. Jeremia 

c. Amos 

 

15. Kan je het gebed ook misbruiken en verkeerd bidden? 

a. ja 

b. nee 

 

16. Waarom vinden mensen het belangrijk naar de kerk te gaan? 

a. omdat God dat wil 

b. omdat ze het fijn vinden 

c. om te leren op wie je moet vertrouwen 

 

17. Wat heeft Hiskia bij zich als hij naar de tempel gaat om te bidden? 

a. een brief van Sanherib 

b. een liedboek 

c. de bijbel 

 

18. Hoe bidt Hiskia in de tempel? 

a. met gevouwen handen en de ogen dicht 

b. met opgeheven handen en open ogen 

c. met gevouwen handen en open ogen 

 

19. Wie was er ook heel boos dat God gehoond werd? 

a. Jezus 

b. Paulus 

c. David 

 

20. Waar bidt Hiskia allereerst om in zijn gebed? 

a. hulp 

b. redding 

c. om de heiliging van Gods naam  


