
Vragen bij de preek op zondag 13 december 2020 

 

1. Hoe noemt Zacharias Abraham? 

a. een vriend van God 

b. de aartsvader 

c. onze vader 

 

2. Wanneer zong Zacharias zijn lied? 

a. bij de doop van Johannes 

b. bij de besnijdenis van Johannes 

c. bij de geboorte van Johannes 

 

3. Hoe heette de vrouw van Zacharias? 

a. Elisabeth 

b. Johanna 

c. Maria 

 

4. Welke grote geestelijke verandering vond plaats bij Zacharias? 

a. hij wordt van priester profeet 

b. hij wordt van een zwijger een spreker 

c. hij wordt vader 

 

5. Elisabeth is rechtvaardig omdat … 

a. ze vriendelijk en lief is voor Maria 

b. ze veel van Zacharias houdt 

c. ze trouw naar de kerk gaat 

 

6. Bij de besnijdenis van Johannes wordt het voor Zacharias … 

a. kerst 

b. pasen 

c. pinksteren 

 

7. In wat voor dienst stonden de priesters? 

a. in dienst van God 

b. in dienst van de verzoening 

c. in dienst van de regering 

 

8. Wat verkondigden de profeten vaak? 

a. de liefde 

b. de wet 

c. het oordeel 

 

9. Wat moeten ouders voor hun kinderen zijn? 

a. profeet en priester 

b. lief en aardig 

c. streng  

 



10. Was God zijn heilig verbond vergeten? 

a. ja 

b. nee 

 

11. Waar had Israël beloofd de HEER te zullen dienen? 

a. toen ze in Egypte leefden 

b. toen ze bij de Sinaï waren 

c. toen ze in het beloofde land waren gekomen 

 

12. Wat is de bestemming van Israël? 

a. een koninkrijk van priesters 

b. een rechtvaardige samenleving 

c. de goede orde te bewaren 

 

13. Waarom vraagt onze overheid gehoorzaamheid van ons? 

a. dat levert hoge belasting op 

b. dat doen ze om de zwakken te beschermen 

c. dat doen ze om hun macht te laten zien 

 

14. Israël vond de wetten van God vaak … 

a. lastig 

b. zwaar 

c. een belemmering 

 

15. In welk Bijbelboek wordt gesproken over een nieuw verbond? 

a. Jesaja 

b. Jeremia 

c. Ezechiël 

 

16. Wat is er nieuw in het nieuwe verbond? 

a. Jezus sluit het met ons 

b. het heeft het karakter van een testament 

c. het is moderner 

 

17.  Wat is het doel van het verbond dat God met ons wil sluiten? 

a. God dienen zonder vrees 

b. God liefhebben 

c. de naaste liefhebben 

 

18. Welke adventszondag is het vandaag? 

a. 2e zondag van advent 

b. 3e zondag van advent 

c. 4e zondag van advent 

 

19. Hoeveel kinderen werden er gedoopt? 

a. twee 

b. drie  

c. een   



 

 

 

 


