Vragen bij de preek op zondag 6 december 2020
1. Hoe noemt Maria zichzelf?
a. dienstbode
b. dienstmaagd
c. dienstvrouw
2. Hoe heette de engel die Maria bezoekt?
a. Michael
b. Rafael
c. Gabriel
3. Komt er in de Bijbel een verhaal voor over belijdenis doen?
a. nee
b. ja
4. Waar heeft God met Israël het verbond gesloten?
a. Jeruzalem
b. Nazareth
c. Sinaï
5. Wanneer zegt God ‘ja’ tegen ons?
a. als we bidden
b. als we in de kerk gedoopt worden
c. als we belijdenis doen
6. Maakt het spreekwoord af: van een bruiloft komt …
a. een feestje
b. een belijdenis
c. een bruiloft
7.

Wie noemt zichzelf een dienstknecht?
a. Simeon
b. Jozef
c. Zacharias

8. Wie was Theofilus?
a. een belangrijke man voor wie Lukas het evangelie schreef
b. een vriend van Jezus
c. een belangrijke Romein
9.

In welk hoofdstuk van de Bijbel staan de Tien Geboden?
a. Exodus 10
b. Exodus 20
c. Exodus 30

10. Wie heeft gezegd dat hij niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen?
a. Paulus
b. Jezus
c. Maria
11. Wanneer ging Maria zingen?
a. na het bezoek van Gabriel
b. na het bezoek aan haar ouders
c. na het bezoek aan Elisabeth
12. Op welk lied lijkt het lied van Maria?
a. het lied van Samuel
b. het lied van Hanna
c. het lied van Mirjam
13. Maria zingt dat
a. God haar hoort
b. God haar kent
c. God naar haar omziet
14. In welke Psalm komen we dienaren tegen die hun oog op God vestigen?
a. 23
b. 123
c. 223
15. Waar woonde Maria?
a. Nazareth
b. Bethlehem
c. Jeruzalem
16. In welk Bijbelboek horen we ook al van Gods omzien naar Israël?
a. Genesis
b. Exodus
c. Leviticus
17. Het lied van Maria lijkt op …
a. een liefdesliedje
b. een opwekkingslied
c. een protestsong
18. In het koninkrijk van God gaat ….
a. alles goed
b. alles op zijn kop
c. alles zijn gangetje

