
Vragen bij de preek op zondag 20 december 2020 

 

1. Wanneer schreef Mattheus het evangelie? 

a. in de jaren 80 

b. in de jaren 70 

c. in de jaren 90 

 

2. Waar begint Mattheus het evangelie mee? 

a. met het verhaal van de herders 

b. met het verhaal van de wijzen uit het oosten 

c. met de stamboom van Jezus 

 

3. Wie heeft van het evangelie gezegd: deze dingen zijn geschreven opdat jullie geloven? 

a. Jezus 

b. Johannes 

c. Paulus 

 

4. Voor wie schreef Mattheus het evangelie in de eerste plaats? 

a. voor mensen in Nederland 

b. voor de Joden 

c. voor de Romeinen 

 

5. Hoeveel vrouwen komen er in de stamboom van Jezus voor? 

a. 3 

b. 7 

c. 4 

 

6. In hoeveel generaties verdeelt Mattheus de geschiedenis van Israël? 

a. 3 x 14 

b. 6 x 7 

c. 7 x 7 

 

7. Is de Bijbel een betrouwbaar boek? 

a. ja 

b. nee 

 

8. Drie is in de Bijbel het getal van 

a. Israël 

b. de wereld 

c. God 

 

9. Met Jezus komt de ….. generatie van 14 generaties 

a. derde 

b. vierde 

c. zevende 

 

10. Wie hielden er in Israël een stamboom bij? 

a. de priesters en levieten 

b. iedereen 

c. de koningen 

 



11. Hoeveel voorouders van je eigen familie ken jij? 

a. meer dan 6 

b. meer dan 8 

c. meer dan 10 

 

12. Wie waren de vier aartsmoeders van Israël? 

a. Ruth, Sara, Rebecca en Maria 

b. Sara, Rebecca, Rachel en Lea 

c. Sara, Rachel Debora en Hanna 

 

13. Met wie was Thamar getrouwd? 

a. Er 

b. Juda 

c. Jozef 

 

14. Hoe heette de tweeling van Thamar? 

a. Mozes en Aaron  

b. Zerach en Peres 

c. Jakob en Ezau 

 

15. In welke stad woonde Rachab? 

a. Jericho 

b. Nazareth 

c. Bethlehem 

 

16. Uit welk land kwam Ruth? 

a. Israël 

b. Egypte 

c. Moab 

 

17. De Heer Jezus is een … 

a. Jood 

b. Romein 

c. Italiaan 

 

18. Waarvan is de stamboom van Jezus een illustratie? 

a. van Gods liefde 

b. van Gods trouw 

c. van Gods trouw en liefde 

 

19. Wanneer leek Israël ten onder te gaan? 

a. in het slavenhuis Egypte 

b. in de Babylonische ballingschap 

c. in de tweede wereldoorlog 

 

20. Wie heeft het liedje gemaakt: waar is hij dan geboren, die koning, die koning? 

a. Paulus 

b. David 

c. Elly en Rikkert 

 

21. Wie kun je het nageslacht van Jezus noemen? 

a. de mensen die in Jezus geloven 

b. alle mensen 



 


