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 Vragen A Rocha Hagenpreek-quiz 2021 (omcirkel het goede antwoord) 

1. In 1930 werd op landgoed Schellerberg al een hagenpreek gehouden.  

Wie was toen de spreker? 

A. Albert de Jonge 

B. Gerrit Horreüs de Haas 

C. Cornelis Daniël van Noppen 

2. In welk land is A Rocha opgericht/ontstaan? 

A. Nederland 

B. Frankrijk 

C. Portugal 

3. Waar werd de 1e A Rocha Zwolle hagenpreek gehouden? 

A. Park de Wezenlanden 

B. Landgoed Schellerberg 

C. Engelse Werk 

4. Op welk eiland heeft Peter Jan de Vries 18 jaar gewerkt als groene 

zendeling? 

A. Papoea 

B. Celebes 

C. Sumatra 

5. Embert Messelink preekte n.a.v. 2 schriftgedeelten (Gen. en Kolos.). In 

zijn preek haalde hij nog 2 bijbelboeken aan! Welke? 

A. Jesaja en Openbaringen 

B. Spreuken en Micha 

C. Leviticus en Psalmen 

6. Embert sprak in zijn preek over ‘Gods sporenbeleid’. Over hoeveel sporen 

ging dat? 

A. Twee sporen 

B. Drie sporen 

C. Vier sporen 

7. Wat is de titel van het boek dat aangeprezen werd ter inspiratie voor ons 

dagelijks leven? 

A. De bijbel 

B. Genoeg om te leven 

C. Hoe handel ik eerlijk 

 

Wat kun jij blijven doen of gaan jij nu doen? 

1. Word lid van de A Rocha werkgroep Zwolle 

https://www.arocha.nl/nl/a-rocha-zwolle/contact/  

2. Steun Peter Jan de Vries in zijn werk als climate stewart, 

mailadres: mission.creation.care@gmail.com 

3. Doe mee aan de World Cleanup Day op zaterdag 18 

september 2021, bijv. door je op te geven bij 

zwerfafval@koningskerk.nl of op de site van 

www.natuurenmilieuoverijssel.nl  

4. Geef je op voor de Natuurwerkweek in Zuid-Frankrijk van 

17-23 okt, info Joanna Spanjersberg 

5. Schrijf je in op de site van www.genoegomteleven.nl voor 

een lokale werkgroep in Zwolle 

6. Geef een gift voor de onkosten van deze bijeenkomst en 

vooral het werk van Peter Jan in de collecteschaal of scan 

onderstaande QR-code van A Rocha 

 
7. Laat je inspireren door het lezen van een boek bijv.: Hoe 

handel ik eerlijk,  of meld je aan voor het spreekuur in de 

Stadskamer op 26 aug om 19.30 uur over wat je kunt doen 

om je huis, tuin of straat groener te maken? 

https://stadkamer.nl/activiteiten/2120/spreekuur-50-

tinten-groen?bron=/activiteiten/2021-08-03  
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God heeft het eerste woord.  

Hij heeft in den beginne 

het licht doen overwinnen,  

Hij spreekt nog altijd voort.  

 

God heeft het eerste woord.  

Voor wij ter wereld kwamen,  

riep Hij ons reeds bij name,  

zijn roep wordt nog gehoord.  

 

God heeft het laatste woord.  

Wat Hij van oudsher zeide,  

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord.  

 

God staat aan het begin  

en Hij komt aan het einde.  

zijn woord is van het zijnde 

Oorsprong en doel en zin.  
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Gods hemel raakt de aarde, 

Wij zijn niet zonder Hem.  

 

Taizé – Laudate omnes gentes 

Wat gaan we nu doen?  

Al die mooie woorden, 

alles wat we zingen – 

menen we het echt? 

Waar gaan we naartoe? 

Doen we wat we hoorden? 

Gaan we nu beginnen? 

Doen we wat God zegt? 

 

God gaat met ons mee. 

God gaat met ons mee. 

 

Wat gaan we nu doen?  

God geeft ons zijn zegen.  

Jezus gaf zijn leven.  

En wat geven wij?  

Waar gaan we naartoe?  

Durven we te delen?  

Lijken wij op Jezus?  

Doen we net als Hij? 

 

Wat gaan we nu doen?  

Al die mooie woorden,  

alles wat we zingen –  

menen we het echt?  

Waar gaan we naartoe?  

Doen we wat we hoorden?  

Gaan we nu beginnen?  

Doen we wat God zegt? 

  

Schrijvers voor gerechtigheid

Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard’ en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
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