
Vragen bij de preek op zondag 19 september 2021 

 

1. Maak het spreekwoord af. Hoge bomen vangen veel … 

a. Zon 

b. Wind 

c. Regen 

 

2. Hoorde Paulus bij de 12 leerlingen van Jezus? 

a. Ja 

b. Nee 

 

3. Tijdens welke zendingsreis organiseerde Paulus een collecte? 

a. 1e 

b. 2e 

c. 3e 

 

4. Paulus schrijft: hoe u over mij oordeelt interesseert me … 

a. Niet 

b. Nauwelijks 

c. Erg 

  

5. Paulus vindt het belangrijker wat Jezus van hem vindt dan wat mensen van hem 

vinden. 

a. Waar 

b. Niet waar 

 

6. Krijg jij weleens negatieve kritiek van anderen? 

a. Nooit 

b. Soms 

c. Vaak 

 

7. Vul aan: hoe ik over mezelf oordeel telt … 

a. Alleen 

b. Echt 

c. Evenmin 

 

8. In welke brief schrijft Paulus: ik ben maar een ellendig mens? 

a. Brief aan Korinthe 

b. Brief aan Rome 

c. Brief aan de Galaten 

 

 

 



9. Welk cijfer geeft Paulus zichzelf? 

a. Een tien 

b. Een nul 

c. Een nul en een tien 

 

10. Is het erg belangrijk welk cijfer je jezelf geeft? 

a. Ja 

b. Nee 

c. Een beetje 

 

11. Wie keurt het vlees van de slager? 

a. De slager zelf 

b. Degenen die het vlees van de slager kopen 

c. Degenen die het vlees aan de slager leveren 

 

12. Hoe oordeelt God over Paulus? 

a. Positief 

b. Negatief 

 

13. Wat krijgt Paulus van God in het oordeel? 

a. Liefde 

b. Lof 

c. Vergeving 

 

14. Wat is lof? 

a. Een groente 

b. Een lied 

c. Waardering 

 

15. Hoe zegt Paulus het: Jezus leeft … mij 

a. In  

b. Voor 

c. Naast 

  

16. Wat is het doel van het avondmaal? 

a. Vreugde  

b. Dankbaarheid 

c. Het lijntje met Jezus strakker maken 

 

17. Hoe vaak vieren we in de kerk avondmaal? 

a. Vier keer per jaar 

b. Vijf keer per jaar 

c. Zes keer per jaar 



 

 

 


