Vragen bij de preek op zondag 25 oktober 2020

1.

Wie hebben de stad Jeruzalem bezet?
a. de Syriërs
b. de Assyriërs
c. de Filistijnen

2.

Hoe heette de koning die in de tempel ging bidden?
a. Hiskia
b. David
c. Joas

3.

Hoe sprak de koning God aan in zijn gebed?
a. HEER die op de cherubs woont
b. HEER die in de hemel woont
c. HEER die in de tempel woont

4.

Welke profeet kwam naar Hiskia?
a. Jeremia
b. Elia
c. Jesaja

5.

Hoe kan je het bericht van de koning aan de profeet samenvatten?
a. het wordt weer normaal
b. het gaat nog erger worden
c. het komt goed

6.

Welk gebied was bekend om de bomen als ceders en cipressen?
a. de Beka-vallei
b. de Libanon
c. Samaria

7.

Voor God is de Assyrische koning Sanherib …
a. een zondaar
b. een idioot
c. een milieuvervuiler

8.

Wat zijn wij van de natuur volgens de Bijbel?
a. rentmeester
b. eigenaars
c. de baas

9.

Hoe lang duurde het voordat het land Israël hersteld was?
a. 1 jaar
b. 2 jaar
c. 3 jaar

10. In mei 1940 werd Rhenen verwoest. Wanneer was de binnenstad hersteld?
a. eind 1941
b. eind 1942
c. eind 1943

11. Wie heeft het leger van de Assyriërs verslagen?
a. een engel van de HEER
b. het leger van Israël
c. het leger uit Egypte
12. Wat was de hoofdstad van Assyrië?
a. Rome
b. Berlijn
c. Nineve
13. Wat gebeurt er met koning Hiskia als de Assyriërs weg zijn?
a. hij wordt ziek
b. hij gaat een wereldreis maken
c. hij organiseer een groot feest
14. Wie komen er bij Hiskia op bezoek?
a. mensen uit Babel
b. mensen uit Egypte
c. mensen uit Libanon
15. Wie vertellen dat de volkeren naar Israël zullen gaan om God de HEER te zoeken?
a. de vier evangeliën
b. de psalmen en profeten
c. de brieven van Paulus
16. Wat laat Hiskia aan zijn bezoeker zien?
a. alles wat hij bezit
b. de dierentuin van Jeruzalem
c. zijn koetsen
17. In welk Bijbelboek staat de koningswet?
a. Genesis
b. Exodus
c. Deuteronomium
18. Volgens de koningswet moest de koning
a. verwijzen naar God
b. heel goed orde houden
c. streng maar rechtvaardig zijn
19. Wanneer was Hiskia het best koning?
a. toen Jeruzalem bevrijd was
b. toen Jeruzalem bezet was
c. toen Hiskia weer beter was
20. Welke apostel schrijft dat beproevingen tot standvastigheid leiden?
a. Jacobus
b. Johannes
c. Petrus

