
Vragen bij de preek op zondag 12 april 2020 

 

1. Hoeveel hoofdstukken heeft Lukas meer dan Markus? 

a. 6 

b. 7 

c. 8 

 

2. Waar staat de Heilige Grafkerk? 

a. Jeruzalem 

b. Parijs 

c. Bethlehem 

 

3. Hoe heet het vragenboekje van de Reformatie? 

a. de catechismus van Bremen 

b. de catechismus van Keulen 

c. de catechismus van Heidelberg 

 

4. Hoeveel tijd moet je besteden aan ellende? 

a. van elk jaar dertien weken 

b. van elk jaar drie weken 

c. van elk jaar geen enkele week 

 

5. Pasen is het …… van onze hoop. 

a. verhaal  

b. boodschap 

c. fundament 

 

6. Hoe heette een van de vrouwen die op Paasmorgen naar het graf kwamen? 

a. Johanna 

b. Joanne 

c. Joanna 

 

7. Wat misten de leerlingen van Jezus het ergst toen hij was gekruisigd? 

a. zijn vriendschap 

b. zijn programma 

c. zijn portemonnee 

 

8. Wat is de rode draad in Lukas 24? 

a. van donker naar licht 

b. van vreugde naar verdriet 

c. van verlossing naar ellende 

 

9. Welk teken krijgen de vrouwen en de leerlingen op Pasen?  

a. dat Jezus leeft 

b. dat Jezus aan hen verschijnt 

c. dat het graf open is 

 



 

10.  Hebben wij bewijs dat Jezus is opgestaan uit de dood?  

a. ja 

b. nee  

 

11.  In welke Psalm staat dat de zon, maan en sterren iets vertellen zonder woorden te 

gebruiken? 

a. psalm 9 

b. psalm 19 

c. psalm 119 

 

12. Wat zeggen de engelen tegen de vrouwen bij het graf? 

a. stop met huilen 

b. ga maar haar huis 

c. waarom zoeken jullie de levende bij de doden 

 

13. Wat zei Jezus tegen de Emmaüsgangers? 

a. zien jullie niet dat ik ben opgestaan 

b. ga naar de leerlingen om hen te vertellen dat ik leef 

c. o onverstandigen en tragen van hart 

 

14.  Waarom is het belangrijk om in de Bijbel te lezen? 

a. omdat je zo God leert kennen 

b. omdat je zo uit ellende en verdriet wordt getrokken 

c. omdat het belangrijk is iets te weten van vroeger 

 

15. Hoe belangrijk is de groep, de klas, de kindernevendienstgroep voor jou? 

a. best belangrijk 

b. een beetje belangrijk 

c. niet zo belangrijk 

 

16.  Uit hoeveel mensen bestond de groep Emmaüsgangers? 

a. 2 

b. 7 

c. 12 

 

17.  Waarmee eindigt het verhaal van de opstanding? 

a. met vreugde en dankbaarheid 

b. met verbazing 

c. met ongeloof 

 

18.  Wat zongen de leerlingen toen Jezus hen verschenen was? 

a. blijf bij ons 

b. u zij de glorie 

c. klap in je handen van blijdschap  

 

 


