Vragen bij de preek op zondag 15 november 2020

1. Over welke dingen van de liefde gaat het in Efeze 3?
a. het grootte, het heilige, het mooie van de liefde
b. de lengte, de breedte, de diepte, de hoogte van de liefde
c. het menselijke en het goddelijke van de liefde
2. In welke brief schrijft Paulus over een holle klank?
a. in de brief aan de Romeinen
b. in de brief aan Timotheüs
c. in de brief aan de Korintiërs
3. Kan Paulus de goede woorden vinden om de liefde te omschrijven?
a. ja
b. nee
4. Hoeveel dimensie heeft de liefde volgens Paulus?
a. vier
b. drie
c. zeven
5. Wanneer is Gods liefde begonnen?
a. voor de schepping
b. na de zondeval
c. na de komst van Jezus
6. Wie was Amnon?
a. een koning van Israël
b. een profeet
c. een zoon van David
7. Van welke Psalm is het refrein: ‘want Gods goedertierenheid zal bestaan in
eeuwigheid’
a. Psalm 136
b. Psalm 36
c. Psalm 26
8. Wat is bedoeld met de breedte van Gods liefde?
a. Gods liefde voor de kerk
b. Gods liefde voor Israël
c. Gods liefde voor alle mensen

9. Vul de tekst aan: Alzo lief had God de wereld …
a. dat Hij zijn lieve zoon gegeven heeft
b. dat Hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft
c. dat Hij zijn unieke zoon gegeven heeft

10. Waar wordt er allemaal het Onze Vader gebeden?
a. overal ter wereld
b. vooral in de kerk
c. vooral in Europa
11. Wat is er bedoeld met de hoogte van Gods liefde?
a. dat die liefde uit de hemel komt
b. dat die liefde van hoge kwaliteit is
c. dat die liefde je in hogere sferen brengt
12. Hoeveel soorten liefde kent de Bijbel?
a. 1
b. 2
c. 3
13. De agape-liefde is een liefde die
a. van één kant komt
b. van twee kanten komt
c. van alle kanten komt
14. Wat is het eerste dat Paulus in I Korinthe 13 over de liefde zegt?
a. de liefde is moeilijk
b. de liefde is vriendelijk
c. de liefde is geduldig
15. Met de diepte van de liefde wijst Paulus naar …
a. het hart van de mens
b. de aarde
c. de wereld
16. Is God van ‘soort zoekt soort’?
a. ja
b. nee
17. Wat doet Gods liefde in het hart van de mens?
a. helen en redden
b. helen en redden en vreugde brengen
c. helen en redden en vreugde brengen en herstellen

