
Vragen bij de preek op zondag 26 april 2020 

 

1. Waar was Paulus goed in? 

a. geloof, hoop en liefde  

b. wonderen en tekenen 

c. vermogen om zich aan omstandigheden aan te passen 

 

2. In welke brief schrijft Paulus dat tegenslagen hem weinig doen? 

a. in de brief aan Filippi 

b. in de brief aan Rome 

c. in de brief aan Athene 

 

3. Met wie zat Paulus een keer in de gevangenis? 

a. Timotheus 

b. Silas 

c. Aristarchus 

 

4. Paulus is de Joden een … en de Grieken een … geworden 

a. Jood – Jood 

b. Jood – Griek 

c. Griek – Jood 

 

5. Waarover maakte de premier de Nederlanders een compliment? 

a. dat ze zich zo goed aanpasten 

b. dat ze zo goed kunnen koken 

c. dat ze zo hard werken 

 

6. Waar gaat dogmatiek over?  

a. over hoe je als christen leeft 

b. over de leer van de kerk 

 

7. Wat vond die catechisant van de regels van de kerk? 

a. goed  

b. vaag 

c. waar 

 

8. Met welke twee woorden maakt Paulus duidelijk wat een christen moet doen? 

a. geloof en recht 

b. vrede en liefde 

c. offer en eredienst 

 

9. Wat doet Paulus met offer en eredienst? 

a. hij geeft er een nieuwe betekenis aan 

b. hij schaft het af omdat het iets van vroeger is 

c. hij legt het nog een keer uit 

 



10.  Welke dingen maakt het offer zichtbaar? 

a. dankbaarheid  

b. dankbaarheid en verbondenheid 

c. dankbaarheid, verbondenheid en verzoening 

 

11. Welk woord is in de nieuwe Bijbelvertaling weggevallen? 

a. ziel 

b. lichaam 

c. geest 

 

12.  Uit welk soort mensen bestond de gemeente van Rome? 

a. Joden en niet-Joden 

b. Romeinen en Grieken 

c. Italianen en Afrikanen 

 

13.  Welke belasting betaalden de Joden in Rome voor Jeruzalem? 

a. inkomstenbelasting 

b. tempelbelasting 

c. omzetbelasting 

 

14. Kan de kerk zonder echte ontmoetingen en echte bijeenkomsten? 

a. ja 

b. nee 

 

15. Aan welke dingen moet je je niet aanpassen? 

a. aan het patroon van de wereld 

b. aan de gewoonten van niet gelovigen 

c. aan de zonde 

 

16.  We leven onder de heerschappij van … 

a. de regering 

b. Christus 

c. de duivel  

 

17. Wanneer denk je dat de kerk weer open is voor gewone kerkdiensten? 

a. over een maand 

b. na de zomervakantie 

c. ik heb geen idee 

 

18. Welke twee coupletten van het Wilhelmus zijn het bekendst? 

a. 1 en 6 

b. 1 en 8 

c. 1 en 14   

 

 



 

 

 


