Vragen bij de preek op zondag 6 september 2020
1. Wie heeft Psalm 16 gemaakt?
a. Mozes
b. David
c. Jezus
2. Uit hoeveel stammen bestond het volk Israël?
a. 12
b. 40
c. 70
3. In welk Bijbelboek wordt verteld over de verdeling van het land?
a. Exodus
b. Richteren
c. Jozua
4. Hoe reageerde de familie toen ze een stukje grond in het beloofde land kregen?
a. ze waren er heel blij mee
b. ze vonden het aan de kleine kant
c. ze waren jaloers omdat anderen meer kregen
5. Wanneer begon men anders te denken over de schepping en grond?
a. in de Middeleeuwen
b. in de 17e en 18e eeuw
c. in de 20e eeuw
6. Wie is volgens de Bijbel de eigenaar van de aarde?
a. de mensen
b. de rijken
c. God
7. Aan wie had God de belofte gedaan dat zijn nakomelingen in het land Israël zouden wonen?
a. Adam
b. Abraham
c. Mozes
8. Welke stam had als enige geen eigen stuk van het beloofde land?
a. Levi
b. Ruben
c. Issaschar

9. Waar woonden de meeste Levieten?
a. Bethlehem
b. Jericho
c. Jeruzalem
10. Ben jij blij met wat God jou allemaal gegeven heeft?
a. soms wel, soms niet
b. ja, heel blij
c. daar denk ik niet zoveel over na
11. Wanneer begint echt geluk?
a. als je alles hebt wat je graag wilt hebben
b. als je voelt dat Jezus van je houdt
c. als je God gaat aanroepen
12. Het gaat er niet eerlijk aan toe in de wereld. De een heeft niets en de ander alles.
a. eens
b. oneens
13. In welk vers staat: steeds houd ik de HEER voor ogen?
a. vers 8
b. vers 10
c. vers 6
14. Gaat het vanzelf om de HEER steeds voor ogen te houden?
a. meestal wel
b. meestal niet
c. het gaat nooit vanzelf
15. Wie vergat zijn oog op Jezus te richten bij het lopen over water?
a. Petrus
b. Johannes
c. Andreas
16. Welke gemeente heeft de eerste liefde verlaten volgens het boek Openbaring?
a. de gemeente van Rome
b. de gemeente van Efeze
c. de gemeente van Filippi
17. Psalm 16 is een …
a. kerstpsalm
b. paaspsalm
c. pinksterpsalm

