RONDOM DE BIJBEL
LES 1
B1 Bijbelstudie:
Psalm 8
a de schepping van de hemel en de
aarde
b de majesteit van God
c de kleine kinderen vertellen al wie
God is en wat Hij doet
d de mens
e God is en blijft Koning;
de mens mag op aarde zijn onderkoning zijn

deel 2: Oude Testament
den met God
7 God sprak en het was er!
G Opdrachten
1 licht
uitspansel - wateren
zee
lichten
vogels - vissen
vee - wilde dieren - mens
rustte
2 Johannes
de Here Jezus

B2 Bijbelstudie:
Genesis 1:26-31
a opdat zij heersen zullen op de aarde
b naar zijn beeld
c om Gods beeld op aarde te vertonen; zijn representant (lijkend op
God) te zijn
d weest vruchtbaar en talrijk; vervult
de aarde en onderwerpt haar

3 Psalm 104 beschrijft God als koning
en zijn zorg voor de schepping
licht = mantel
hemel = tentkleed
wolken = wagen
winden = boden
vuur = dienaren

antwoordenblad 1
LES 2
B1 Bijbelstudie
Genesis 3: 1-14
a met de verleiding van de vrouw. "God
heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet

D Lesvragen

b nee, de slang liegt en bedriegt.
Genesis 2:17: "Van alle bomen in de
hof moogt gij vrij eten, maar van de
boom der kennis van goed en kwaad,
daarvan zult gij niet eten (dan sterven)
c door de begeerte
d ogen worden geopend: kennis van
goed en kwaad
e schaamte/angst
f God riep de mens tot zich: "Waar zijt
gij?"

h "Op uw buik zult gij gaan en stof zult
gij eten, zolang gij leeft."
B2 Bijbelstudie
Genesis 3:15-24
a vermeerderen moeite zwangerschap;

2 alles heeft elkaar nodig

aardbodem vervloekt: doornen en

3 dat er in de schepping wel degelijk

distels; de mens zal tot de aardbodem wederkeren

mensen: geen evolutie

b God zal de strijd aanbinden met de

4 bewerken en bewaren

boze: de slang zal vermorzeld wor-

6 theorie die geen rekening wil hou-

e om de aardbodem te bewerken
D Lesvragen
1 boom der kennis van goed en kwaad;
om de mens op de proef te stellen
2 de mens heeft het paradijs verspeeld
3 moederbelofte
4 Abel-lijn: geloof
Kaïn-lijn: ongeloof
5 de dood
6 omdat hij rechtvaardig was: hij hield
zich aan wat God zei
7 lijn van Gods genade; verbond dat
God met mensen sluit

Eva: de slang ...

man zal over de vrouw heersen;

5 ontwikkeling

kwaad

g Adam: de vrouw ...

1 oorsprong; wording

een verschil is tussen dieren en

Ons door de kennis van goed en

eten van enige boom in de hof?"

e zaaddragend gewas en geboomte
f eerst avond, dan morgen

lijden en sterven van Jezus
d de mens is geworden als één van

den
c "dit zal u de kop vermorzelen";

G Opdrachten
2 Hoogmoed komt voor de val
H Puzzel
1 Adam - 930; Seth - 912; Enos - 905;
Kenan - 910; Mahalaleël - 895; Jered
- 962; Henoch - 365; Methusalah 969; Lamech - 777; Noach - 950;
Sem, Cham, Jafeth
2 MOEDERBELOFTE
3 1056
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deel 2: Oude Testament

LES 3

5 om zijn geloof op de proef te stellen

B1 Bijbelstudie
Genesis 12:1-9

6 opvolging in de familie - dubbel erf-

a ga uit! - groot nageslacht
b Mesopotamië/Haran
c vijf keer

deel
7 Bethel: hier hernieuwt God zijn belofte
Pniël: de worsteling om Gods zegen

goed doen
vervloeken
d Lot, Saraï, hele have
e altaar bouwen en daarop offer
brengen

G Opdrachten
1 367
2 Moré/Sichem
Bethel
Hebron

B2 Bijbelstudie
Genesis 15:1-21
a in een gezicht
b kinderloosheid
c sterrenhemel
d en hij geloofde in de HERE en Hij
rekende het hem toe als gerechtigheid
e avontuur/slavernij in Egypte
f rokende oven met een vurige fakkel
welke tussen offerstukken doorging

hij heiligt het stuk land = apart voor
God; uit dankbaarheid; begin van de
eredienst
3 12:4 - Abram vertrekt uit Haran
12:5b - komt in Kanaän
12:6 - in Sichem
12:8 - in Bethel
12:9 - naar het Zuiderland
12:10 - naar Egypte
13:1 - uit Egypte naar Zuiderland
13:13 - bij Sodom

D Lesvragen
1 ga uit uw land
Ik zal u een land geven en u tot een
groot volk maken
2 geen voortzetting van de 'naam'
3 God verbindt zich aan Abram en zijn
nageslacht; zij zullen wonen in het
beloofde land
4 de besnijdenis
de doop

13:18 - bij Hebron

antwoordenblad 2

RONDOM DE BIJBEL
LES 4
B1 Bijbelstudie
Exodus 1:8-22
a dat de Israëlieten zich bij zijn tegenstanders zullen aansluiten
b opzichters; dwangarbeid
c harde slavenarbeid met leem en
tichelstenen en arbeid op het veld
d als er een jongen geboren wordt
moet die worden gedood

deel 2: Oude Testament
dreiging gingen vormen
3 ik heb hem uit het water getrokken
4 Egyptische opvoeding; schaapherder;
herder van Israël
5 in de brandende braamstruik;
Ik ben die Ik ben
6 na de tiende plaag: dood van de
eerstgeborenen;
430 jaar
7 Pesach = Paasfeest = voorbijgaan

antwoordenblad 3
LES 5

H Opdrachten

B1 Bijbelstudie
Exodus 19:1-9

1 a = 5: reukofferaltaar

a huis van Jakob; nakomelingen van
vader Jakob
b op arendsvleugelen gedragen
c luisteren naar God en zijn verbond
bewaren
d God heeft zijn volk apart gezet
e alles .... zullen wij doen

e zij lieten de jongens leven; zij vreesden God
f alle jongens die geboren worden in
de Nijl te gooien

Exodus 3:1-15
a schoenen uitdoen (heilige grond)
b Ik ben de God van uw vader, de
God van Abraham, de God van
Isaäk en de God van Jakob
hij vreest God te aanschouwen
c de ellende van zijn volk en het gejammer over hun drijvers
d de Israëlieten uit Egypte leiden
e hij vraagt naar de naam van God,
om aan de Israëlieten te kunnen
vertellen Wie hem gestuurd heeft
f Ik ben, die Ik ben

G Opdrachten
1a Filistijnen - dat ze spijt krijgen en
terugkeren naar Egypte
1c wolkkolom en vuurkolom
2a voor officiële stukken etc.
2b 1947 - brandende braamstruik -

1 hongersnood in Kanaän;
in Gosen
2 zij werden zo talrijk dat zij een be-

B2 Bijbelstudie
Exodus 34:10-17
a God verdrijft de volken uit Kanaän
b valstrik
c altaren omhalen enz.
d jaloers
e afgodendienst
f nee

knielende Mozes - "en toch werd zij
niet verteerd ...".
3a ongezuurd brood - avondmaalsbrood
eerstgeborene sterft - Eerstgeborene
uit de doden
lam en bloed - Jezus: Het Lam
3b de uittocht uit Egypte: de bevrijding
3c de opstanding van Jezus Christus
3d kenmerken, gebeurtenissen die
overeenkomen met Jezus en zijn leven

D Lesvragen

c = 3: koperen kandelaar
d = 2: brandofferaltaar
e = 4: tafel met toonbroden
f = 6: ark van het verbond
2 hogepriester/levieten = ambtsdragers
tabernakel/tempel = kerkgebouw
psalmen = psalmen
zegen = zegen

1b Jozef
B2 Bijbelstudie

b = 1: koperen wasvat

D Lesvragen
1 om volk van God te zijn
2 uit eten en drinken; wonderen;
het dragen op adelaarsvleugels
3 Leviticus 26:12
4 tien geboden; bepalingen voor eredienst; bepalingen voor dagelijks leven
5 om iets in op te bergen; troon van
God
paradijs
6 ze willen een concrete God zichbaar
en tastbaar
7 loofhuttenfeest

wet = wet
paasfeest/pascha = paasfeest
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LES 6
B1 Bijbelstudie
Jozua 1:1-9
a Jozua; de zoon van Nun, de dienaar
van Mozes
b over de Jordaan trekken
c elke plaats die uw voetzool betreden
zal, geef Ik u
d

deel 2: Oude Testament
eerste periode daarna
2 de HERE is heil;
Jezus
3 ze vormden voor Israël een grote bedreiging; natuurgodsdienst; vermenging van volken
4 Jordaan; besnijdenis en pascha
5 het is ten voorbeeld; sleutelstad
6 zonde en genade

e belofte aan Abraham en zijn nageslacht dat zij eens zullen wonen in

7 een rechter, iemand die het volk bevrijdt van de onderdrukkers

het land dat God hen heeft beloofd
f nauwgezet de wet van Mozes houden

H Opdracht
1 Ruben
2 Gad

B2 Bijbelstudie
Richteren 2:6-3:4
a na het overlijden van het 'oude' geslacht dat in intocht had
meegemaakt; omdat het 'nieuwe'
geslacht de HERE niet kende
b ze 'verlieten de HERE' en 'liepen
andere goden achterna'
c de toorn des HEREN ontbrandt: Israël wordt overgeleverd aan plunderaars en vijanden
d de HERE verwekt een richter, die
hen verlost
e het volk op de proef te stellen of ze
zouden luisteren naar Gods geboden
D Lesvragen
1 intocht in het beloofde land en de

3 Manasse
4 Juda
5a Efraïm (Jozef)
5b Manasse (Jozef)
6 Benjamin
7 Simeon
8 Zebulon
9 Issaschar
10 Aser
11 Naftali
12 Dan

antwoordenblad 4
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deel 2: Oude Testament

antwoordenblad 5

LES 7

een hart gehoorzaam is aan Gods

LES 8

B1 Bijbelstudie
Deuteronomium 17:14-20

wet

B1 Bijbelstudie
Job 2:1-13

a zoals de volken rondom

g verbroken geest, verbroken en verbrijzeld hart

b de HERE verkiest
c uit het midden van uw broeders; niet
veel paarden hebben; niet veel vrouwen; niet rijk
d naar Egypte
e om te leren de HERE, zijn God, te
vrezen opdat zijn hart zich niet verheffe boven zijn broeders, en hij van
het gebod niet afwijke
f lange tijd koning zijn

b vroom en oprecht, godvrezend en
D Lesvragen
1 priester; profeet; richter
2 Samuël is bang dat de koning de
plaats van God in gaat nemen
3 Godsregering
4 hij kan niet wachten op Gods tijd:
ongehoorzaam t.o.v. God
5 God in het midden van zijn volk

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

7 het verbond en de inzettingen van
God niet in acht genomen

en een licht op mijn pad
(Psalm 119:105)

G Opdrachten

a overspel van David met Bathseba
b Gods goedertierenheid en barmhartigheid
c hij kent z'n overtredingen, hij heeft
tegen God gezondigd
d hij was al zondig toen hij geboren
werd
e ontzondigen, rein maken, wassen;
Gods aangezicht verbergen voor
zijn zonden, zijn overtredingen uitdelgen
f God moet hem een rein hart geven:

vs. 9 - wantrouwen
vs. 12 - bevreesd
vs. 21 - valstrik
vs. 25 - te doen vallen
vs. 29 - vijand

spaar zijn leven
d zeg God vaarwel en sterf!
e zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet?
f Elifaz, Bildad, Zofar; beklagen en
troosten

a Salomo
b om wijsheid en tucht (normen) te
spreuk = uitdrukking, gezegde, spreekwoord
c voor onverstandigen en verstandigen,
dus voor iedereen (jongeren)
d de vreze des Heren = gehoorzaamheid aan God, dienen van God
e een keten voor uw hals (halsketting)

2 vs. 25 - houdt U aan uw beloften
vs. 31 - rechtspraak
vs. 33 - vergeving
vs. 52 - smeekgebed

5 een korte, puntige wijsheid
6 alle genot is vluchtig en vergankelijk
7 de liefde tussen man en vrouw
H Opdrachten
1 3: vlucht Absalom
23: herdersperiode
30: tempelwijding
51: zonde met Bathseba
34: bij Abimelech
2 2:7: verwekking

B2 Bijbelstudie
Spreuken 1:1-9

vs. 11 - aan de wand spietsen
vs. 27 - woon in ons midden

(lofprijzing)

c tast zijn gebeente en vlees aan, maar

verkrijgen, praktische levenswijsheid
1 vs. 8 - mishaagde

B2 Bijbelstudie
Psalm 51

wijkend van het kwaad

6 zonde met Bathseba; krijgsliedentelling

Rebus

a van zwerftocht over de aarde

ken van God
4 geloofd zij de God van Israël ... amen

D Lesvragen
1 met een gesprek, geding tussen de
satan en God
2 ik dien God niet om wat ik krijg, maar
om Wie Hij is
3 lofliederen, antwoorden op het spre-

16:10: Goede Vrijdag
22:8: kruisiging/bespotting
69:9: tempelreiniging
110:4: Jezus als dé Hogepriester
118:22: verworpen door mensen
118:26: intocht in Jeruzalem
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LES 9
B1 Bijbelstudie
1 Koningen 11:26-40
a bouwen van de Millo en dichten van
de scheur in de muur van Jeruzalem
b opzichter
c profeet Ahia;
scheurt kleed in twaalf stukken als
teken van de scheuring van het rijk
d afgodendienst
e God wil de stad Jeruzalem verbinden aan nageslacht van David; Re-

deel 2: Oude Testament
2 hij was bang dat het volk naar Jeruzalem zou trekken
3 vermenging van Israël met gedeporteerde volken
4 het doorgeven van de woorden van
God
5 door veel wonderen: - kind opgewekt;
- Naäman genezen
6 vondst oude wetsrol (Deuteronomium)
7 de verhouding tussen God en zijn
volk

habeam
f in Gods wegen wandelen en alles
doen van God gebiedt

G Opdrachten
1 tempel gereinigd; hoogtendienst afgeschaft; paasfeest in ere hersteld;

B2 Bijbelstudie
Amos 5:7-17
a recht in alsem verkeren, gerechtigheid ter aarde werpen = veel
onrecht en zonden
b hoe groot God de Schepper is
c daar werd recht gesproken
d afpersing, corruptie, verachting van
de armen
e zij zullen niet in hun zelfgebouwde

afgoderij en toverij weg
2 geen trouw/liefde en kennis van God;
geweld, ontucht en vloeken
3 Baäl = heer, oppergod Kanaänieten
Asjera = boom/paal, vruchtbaarheidsgodin
Astarte = ster
Moloch = hoofdgod Ammonieten: kinderoffers

huizen wonen; de wijn van hun
wijngaarden zullen ze niet drinken
f het goede zoeken, het kwade haten,
het recht hooghouden

H Puzzel
1 Pekahia
2 Omri
3 Menahem

D Lesvragen
1 de geschiedenis gaat over Gods
handelen met zijn volk

4 Elia
5 Daniël
6 Gedalja

antwoordenblad 6
7 Pekah
8 Jeremia
9 Amos
10 Zefanja
11 Rehabeam
12 Zedekia
13 Jotham
Van boven naar beneden lees je:
KONING - PROFEET
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deel 2: Oude Testament

antwoordenblad 7

LES 10

Jes.13:6: verwoesting

HERHALING

B1 Bijbelstudie
Psalm 137:1-9

Jes.22:5: verwarring etc.

1 dieren naar hun aard

a ze zitten terneer en wenen
b gevangen gehouden en mishandeld
c Jeruzalem; heimwee naar het beloofde land
d wraak over de kinderen van Edom/
dochter van Babel

Ez.30:3: van wolken
Joël 1:15: verwoesting
Amos 5:18: duisternis
Zef.1:15: angst vernietiging
Zef.2:2: toorn des Heren

mensen naar Gods beeld
2 verklaring van het ontstaan van het
leven zónder God
3 met God; met elkaar; met de schepping
4 in het verbond dat God met mensen
sluit
5 een land (Kanaän); een volk (Israël)

D Lesvragen
1 ze herinneren aan de God van Israël
2 het Messiaanse Rijk van God zal
triomferen
3 Purimfeest - Esther
4 Zerubbabel: prins
Jozua: hogepriester
Ezra/Nehemia
5 hernieuwde oriëntatie op de Thora;
synagogen: leerhuizen
6 van de oordeelsdag
7 Makkabeeën - Chanoekafeest

6 een teken en Hij sluit met hem een
verbond
7 de nakomelingen van Jakob
8 door de God van Abraham, Isaäk en
Jakob: de HERE
9 volk van God te worden
10 de verbondssluiting op de Sinaï
11 dat het volk Israël het in veel opzichten laat afweten
12 mensen die door God gebruikt worden als bevrijders van het volk Israël
13 hij faalt in zijn koningschap
14 zijn wijsheid en zijn rijkdom

G Opdrachten
1 Jer.13:1: linnen gordel bedorven
Jer.19:1: pottenbakkerskruik breken
Jer.27:1: banden en jukken
Jer.28:1: juk hout - ijzer
Ez.1:1: verschijning van God
Ez.4:9: onrein brood eten
Ez.5:1: haar afscheuren en afwegen
Ez.12:1: als een balling spullen pakken
2 Jes.6:12: wildernis

15 een hulp bij onze gebeden; antwoorden op Gods spreken
16 wijsheid van God
17 Tweestammenrijk (Juda en Benjamin) - Tienstammenrijk (Efraïm)
18 tot bekering van de afgodendienst
19 het Messiaanse Rijk van God zal
triomferen
20 Makkabeeën

