
Vragen bij de preek op zondag 22 november 2020 

 

1. Wat is een condoleancebrief? 

a. een brief vanaf een vakantieplek geschreven 

b. een brief die je stuurt naar de familie van een overledene 

c. een liefdesbrief 

 

2. Wat gebeurt er met ons hart als er iemand van wie we houden sterft? 

a. het wordt verdrietig 

b. het wordt duister 

c. het wordt somber 

 

3. In welke Psalm staat: mijn ziel weigert zich te laten troosten? 

a. Psalm 77 

b. Psalm 27 

c. Psalm 127 

 

4. Hoe wordt de dood ergens in de Bijbel genoemd? 

a. meester der verschrikking 

b. koning der verschrikking 

c. duivel der verschrikking 

 

5. Waar staat in de Bijbel dat rechtvaardigen en onrechtvaardigen opstaan uit de dood? 

a. Handelingen 24 

b. Jesaja 24 

c. Mattheus 24 

 

6. Over hoeveel opstandingen spreekt het boek Openbaring?  

a. 1 

b. 2 

c. oneindig veel 

 

7. Gezang 300 heeft het over de graven die … 

a. openbreken 

b. dicht zijn 

c. dicht blijven 

 

8. Wat doen de mensen in Athene als Paulus hen vertelt over de opstanding? 

a. ze geloven het 

b. ze vragen hoe het kan 

c. ze lachen hem uit 

 

9.  Waarmee vergelijkt Paulus in I Korinthe 15 begraven? 

a. met afscheid nemen 

b. met zaaien van zaad in de akker 

c. met opstijgen naar een wolk 

 



10. Wat komt er uit tarwezaad tevoorschijn als het gezaaid is? 

a. een tarweplant 

b. een tarwekorrel 

c. een tarwebloem 

 

11. Hoe wordt een begraafplaats ook weleens genoemd? 

a. een dodenakker 

b. een slaapplaats 

c. een rustplaats 

 

12. Vonden de mensen in Korinthe het fijn dat ze met hun lichaam zou worden opgewekt? 

a. ja 

b. nee 

c. dat weten we niet 

 

13. Vul aan: als gij zaait, zaait gij niet het … 

a. toekomstig lichaam  

b. toekomstig zaad 

c. toekomstig product 

 

14. Hoe noemt Paulus het opstandingslichaam? 

a. verheerlijkt 

b. geestelijk 

c. verheerlijkt en geestelijk 

 

15. Voor wie is de belofte van een nieuw lichaam vooral troostend? 

a. voor mensen met een slechte gezondheid 

b. voor mensen die zichzelf lelijk vinden 

c. voor mensen met een afwijkend lichaam 

 

16. Volgens Paulus is de kerk … 

a. een groep aardige mensen  

b. het lichaam van Christus 

c. een gebouw 

 

17. Is Jezus anders na zijn opstanding uit de dood? 

a. nee, Hij is dezelfde  

b. ja, Hij is anders 

c. ja en nee, Hij is anders en ook dezelfde 

 

18. Wat zag de rabbijn in zijn droom niet in de hemel? 

a. kerken 

b. mensen 

c. goud en zilver  

 

19. Hoe sluit Paulus het hoofdstuk over de opstanding uit de dood af? 

a. jullie moeten het geloven 

b. nu moeten jullie weer aan het werk  


