
Vragen bij de preek op zondag 29 augustus 2021 

 

1. Met welke tweedeling begint de preek? 

a. rijk en arm 

b. gelovig en niet gelovig 

c. gevaccineerd en niet-gevaccineerd 

 

2. Geeft de Bijbel op al onze vragen antwoorden? 

a. ja 

b. nee 

 

3. Over welke tweedeling heeft Paulus het in Romeinen 14? 

a. sterke gelovigen en zwakke gelovigen 

b. bekeerde gelovigen en onbekeerde gelovigen 

c. geleerde gelovigen en ongeleerde gelovigen 

 

4. Wat eten de zwakke gelovigen? 

a. alles 

b. alleen dat wat volgens de Joodse wet rein is 

c. alleen plantaardig voedsel 

 

5. De zwakke gelovigen hebben een …. achtergrond? 

a. Romeinse 

b. Joodse 

c. Griekse 

 

6. Hoe heette de stichter van de secte die geen wijn dronk en geen vlees at? 

a. Pythagoras 

b. Plato 

c. Ezra 

 

7. Waar kwam het vlees vandaag dat de zwakke gelovigen niet wilde eten? 

a. gewoon uit de slagerij 

b. uit de afgodstempels 

c. bij de boer 

 

8. De sterken in het geloof stonden veel … in het leven? 

a. ontspannener 

b. geloviger 

c. vrijer 

 

9. Welke feesten staan er op de kerkelijke kalender? 

a. Ramadan en Suikerfeest 

b. Kerst, Pasen en Pinksteren 

c. Loofhuttenfeest en Pesachfeest 

 



10. Wat is het zwakke van de sterke gelovigen? 

a. ze vergeten dat er ook zwakke gelovigen zijn 

b. ze veroordelen de zwakke gelovigen 

c. ze vinden dat ze beter zijn dan de zwakke gelovigen 

 

11. De tweedeling in Rome is op zich geen probleem voor Paulus. 

a. waar 

b. onwaar 

 

12. Waarom was de diversiteit bij de viering van het Pesachfeest zo moeilijk? 

a. niet iedereen wilde meedoen 

b. niet iedereen had er tijd voor 

c. iedereen had er eigen gedachten over 

 

13. Hoe moeten de sterken in het geloof met de zwakken omgaan? 

a. liefhebben 

b. zorgen dat ze ook sterk worden  

c. aanvaarden 

 

14. Wie noemt Paulus als grote voorbeeld van aanvaarden? 

a. Abraham 

b. Jezus 

c. Petrus 

 

15. De ander aanvaarden is … 

a. makkelijk 

b. moeilijk 

c. verplicht 

 

16. Vindt Paulus dat de sterke gelovigen met de zwakke gelovigen met elkaar moeten gaan 

praten?  

a. ja 

b. nee 

 

17. Welke dingen zouden belangrijker kunnen zijn dan gezondheid? 

a. geld 

b. vrede  

c. vriendschap 

 

18. Welke drie dingen horen bij het koninkrijk van God? 

a. geloof, hoop en liefde 

b. gerechtigheid, vrede en vreugde 

c. Vader, Zoon en Heilige Geest 

 

19. Heeft Paulus’ oproep elkaar te aanvaarden wat uitgewerkt? 

a. ja 

b. nee 

c. dat weten we niet 


