
Vragen bij de preek op zondag 17 mei 2020 

 

1. Paulus schrijft in Romeinen 12: denk niet te … van jezelf 

a. klein 

b. groot 

c. middelmatig 

 

2. In iedereen het met de oproep van Paulus tot nederigheid eens? 

a. ja 

b. nee 

 

3. Waarom roept Paulus op tot nederigheid? 

a. omdat hij zelf nederig is 

b. omdat hij ons een juist zelfbeeld wil leren 

c. omdat iedereen die gelooft nederig is  

 

4. Wie waren er lid van de gemeente van Rome? 

a. christenen van Joodse en niet-Joodse afkomst 

b. christenen van Joodse afkomst 

c. christenen van niet-Joodse afkomst 

 

5. hoe reageerden die groepen in de gemeente van Rome op elkaar? 

a. met jaloezie 

b. met nederigheid 

c. met hoogmoed 

 

6. Waarom protesteert Paulus vooral tegen de hoogmoed? 

a. het is een ontkennen van genade 

b. het is een vervelende eigenschap 

c. het bedreigt de eenheid in de gemeente 

 

7. Houdt genade je klein? 

a. ja 

b. nee 

c. ja en nee 

 

8. Wat is het Griekse woord voor genade? 

a. charis 

b. charismata 

c. char 

 

 

 



9. In welke andere brief schrijft Paulus ook over de charismata/genadegaven? 

a. Filippi 

b. Korinthe 

c. Galaten 

 

10. In welke gelijkenis doet de man niets met de gaven die God hem heeft gegeven? 

a. in de gelijkenis van de verloren zoon 

b. in de gelijkenis van het zaad 

c. in de gelijkenis van de talenten 

 

11. Wat moeten we met de gaven die God ons geeft? 

a. elkaar aanvullen 

b. elkaar liefhebben 

c. elkaar aanvullen 

 

12. Moeten mensen in de kerk concurrenten van elkaar zijn? 

a. ja 

b. nee 

 

13. Voor God ben je goed als … 

a. je Hem lief wilt hebben 

b. je veel goede dingen doet 

c. je op Hem vertrouwt 

 

14. Hoe heetten de mensen met wie Paulus het niet erg eens is? 

a. ketters 

b. dwalers 

c. stoïcijnen 

 

15. Waar discussieerde Paulus met de stoïcijnen? 

a. Rome 

b. Athene 

c. Jeruzalem 

 

16. Wie zei dat je om goed te kunnen leven niemand nodig hebt? 

a. Paulus 

b. Jezus 

c. Seneca 

 

17. Door wie wordt je volgens Paulus en andere Joodse denkers compleet? 

a. door God 

b. door de ander 

c. door een fijn leven 

 



 

 

 

 


