
Vragen bij de preek op zondag 5 april 2020 

 

1. Uit hoeveel zangers bestaat een kwartet? 

a. twee 

b. drie 

c. vier 

 

2. Zet in de juiste volgorde 

a. Palmzondag – Pasen – Pinksteren 

b. Pasen – Palmzondag – Pinksteren 

c. Pinksteren – Pasen - Palmzondag 

 

3. Welke profeet zei dat Jezus Jeruzalem binnen zou trekken? 

a. Jeremia 

b. Jesaja 

c. Zacharia 

 

4. Welke twee thema’s zijn erg belangrijk in het oude testament? 

a. Messias – Jeruzalem 

b. Doop – Avondmaal 

c. Israël – volkeren 

 

5. Op welke berg zal Jezus terugkomen en intocht toen bij zijn tweede komst? 

a. bij de Hermon 

b. bij de Sinaï 

c. bij de Olijfberg 

 

6. Wat deed Jezus toen Hij in Jeruzalem kwam? 

a. Hij begon te huilen 

b. Hij begon te preken 

c. Hij deed een paar genezingen 

 

7. Waar woonde Pilatus als hij niet in Jeruzalem was? 

a. Nazareth 

b. Kapernaum 

c. Caesarea 

 

8. Wat zouden de mensen denken als een koning of president zou huilen? 

a. hij is niet geschikt 

b. hij is een beetje in de war 

c. hij is verdrietig 

 



9. Waar was John Donne predikant? 

a. Achterberg  

b. Kesteren  

c. Londen 

 

10. Hoeveel keer heeft Jezus in zijn leven gehuild? 

a. drie keer 

b. vier keer 

c. vijf keer 

 

11. Waarom huilt Jezus over Jeruzalem? 

a. omdat hij niet welkom was 

b. omdat hij er zou lijden en sterven 

c. omdat hij voorzag dat Jeruzalem verwoest zou worden 

 

12. Wat herkende de mensen van Jeruzalem niet? 

a. de tijd van Gods ontferming 

b. wat Jezus wilde 

c. wat Gods bedoeling was met de stad 

 

13. Is het moeilijk om goed te reageren op iemand die huilt? 

a. ja 

b. nee 

c. soms 

 

14. Hoe reageerden de leerlingen op Jezus’ verdriet en tranen?   

a. Johannes en Jacobus waren er ontstemd over 

b. de leerlingen negeerden het 

c. het evangelie vertelt er niets van 

 

15. Tegen wie heeft Jezus gezegd: ween niet over mij maar over jezelf? 

a. Pilatus 

b. de dochters van Jeruzalem 

c. zijn leerlingen 

 

16. Op welk lied lijkt het lied dat de mensen zingen als Jezus Jeruzalem ingaat? 

a. op het lied dat de engelen zongen in de kerstnacht 

b. op een paaslied 

c. op Psalm 84   

 


