
Vragen bij de preek van zondag 18 oktober 2020 

 

1. Wat is het thema van de preek? 

a. geloof 

b. vertrouwen 

c. hoop 

 

2. Wat is het tegenovergestelde van vertrouwen? 

a. wantrouwen 

b. ontrouw 

c. betrouwen 

 

3. Wie is de enige die God volkomen vertrouwde? 

a. Adam 

b. Mozes 

c. Jezus 

 

4. Waar begonnen mensen God te wantrouwen? 

a. in het paradijs 

b. in de woestijn 

c. in de kerk 

 

5. Waarmee probeert God ons vertrouwen te winnen? 

a. met zijn Zoon 

b. met zijn woorden en daden 

c. met zijn liefde  

 

6. Psalm 13 is een gebed van iemand die … 

a. gelooft 

b. alles van God begrijpt 

c. een beetje in de war is 

 

7. Waar wordt de dichter van Psalm 13 door gekweld? 

a. door verdriet 

b. door zorgen 

c. door ongeloof 

 

8. Hoeveel keer roept de dichter van Psalm 13 ‘hoe lang’? 

a. 3 

b. 4 

c. 5 

 

9. Wat dacht de dichter van Psalm 13 over God? 

a. dat God hem vergeten was 

b. dat God niet in hem was geïnteresseerd 

c. dat God van hem hield 

 

10. Wat is het speciale van de dichter van Psalm 13? 

a. hij gaat met zijn vragen naar de priester 

b. hij gaat met zijn vragen naar zijn vrienden 

c. hij gaat met zijn vragen naar God 

 



11. Het vertrouwen van de dichter van Psalm 13 is … 

a. een ongeschokt vertrouwen 

b. een vertrouwen met een deuk 

c. een vertrouwen met liefde 

 

12. Heb jij weleens het gevoel dat God zich verbergt en je vergeet? 

a. nee 

b. ja 

c. af en toe 

 

13. Wie heeft gezegd dat je moet kloppen, zoeken en bidden? 

a. God 

b. Jezus 

c. Abraham 

 

14. Waar verandert de stemming in Psalm 13? 

a. direct na het begin  

b. aan het eind 

c. halverwege 

 

15. Krijgt degene die bidt altijd precies antwoord op zijn vragen? 

a. meestal wel  

b. meestal niet 

c. dat weten we niet 

 

16. Hoe begint het slot van Psalm 13? 

a. ik vertrouw op uw liefde 

b. ik vertrouw op Jezus 

c. ik vertrouw op mezelf 

 

17. Psalm 27 is een gebed van iemand die … 

a. niet echt een sterk vertrouwen heeft 

b. een sterk vertrouwen heeft 

c. een zwak vertrouwen heeft 

 

18. Wat zegt Psalm 27 over God? 

a. Hij is mijn licht 

b. Hij is mijn behoud 

c. Hij is mijn licht en behoud 

  

19. Is de dichter van Psalm 27 bang voor moeilijkheden? 

a. ja 

b. nee 

 

20.  Waarmee vergeleek Jezus het geloof? 

a. met een appelpit 

b. met een mosterdzaad 

c. met een boom 

 

21. Wat is het geheim van vertrouwen in God hebben? 

a. het is iets kleins maar kan iets groots 

b. het is iets groots en doet iets groots 

c. het is iets kleins maar doet iets moois 



 


