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LES 1

B Bijbelstudie:
Mattheüs 6:5-15

a in de synagogen en op de hoeken

der pleinen; om op te vallen, om te

laten zien hoe vroom ze zijn

b ze hebben hun loon (waardering van

mensen) reeds

c in de binnenkamer / in het verborge-

ne

d zonder omhaal van woorden, kort

maar krachtig

e God weet van tevoren al wat wij no-

dig hebben

f vergevensgezindheid

D Lesvragen

1 omdat God het van je vraagt: God wil

dat wij bidden!

2 brandoffers, spijsoffers, zondoffers,

vredeoffers

3 gebeden op vaste tijden, spontane

gebeden, formuliergebeden

4 gelovig spreken met God

5 omdat God bestaat en naar ons luis-

tert; er is met Hem contact mogelijk

6 een steun voor je eigen gebeden

7 in de Psalmen

G Opdrachten

1 het voornaamste deel der dankbaar-

heid

2 zijn genade en de Heilige Geest

3 met hartelijk verlangen, zonder op-

houden

4 bidden en danken

H Opdrachten

1 Daniël 6:11: neergebogen, geknield:

eerbied

Psalm 141:2: staand met opgeheven

handen: dicht bij God

Jozua 5:14: liggend op de grond: ne-

derigheid

2 - Psalm 3:5 roepen

- Psalm 6:7 zuchten

- Psalm 7:2 schuilen

- Psalm 25:2 vertrouwen

- Psalm 27:4 vragen, zoeken

- Psalm 34:2 prijzen

- Psalm 38:16 hopen

- Psalm 39:3 zwijgen

- Psalm 40:11 spreken

- Psalm 55:18 klagen, kreunen

- Psalm 81:12 luisteren

- Psalm 142:2 roepen, smeken

LES 2

B Bijbelstudie:
Jacobus 1:1-8

a een dienstknecht des Heren,

halfbroer van de Here Jezus, voor-

ganger van de gemeente van Jeruza-

lem

b volharding van je geloof

c God zal geven

d niet twijfelen

e golven der zee

f hij gelooft én toch twijfelt hij

D Lesvragen

1 dat God je gebed niet altijd zó ver-

hoort als je graag zou willen

2  je moet God kennen

 je moet niet hoogmoedig zijn

 je moet God vertrouwen

3 doordat je in je hart niet echt gelooft

4 Here, leer ons bidden!

5 bidt Gij dan aldus!

6 door het te doen

7 Mattheüs 6:9-13

G Catechismusstudie:
zondag 45, vraag en antwoord 117

1 aanroepen; verootmoedigen;

geloofsvertrouwen

2 door zijn Woord te lezen

3 neerbuigen; je klein maken voor God

4 om Christus' wil

H Opdrachten

1 aanspraak: Onze Vader die in de he-

melen zijt

Gods zaak: Uw naam worde gehei-

ligd; uw koninkrijk kome; uw wil ge-

schiede gelijk in de hemel alzo ook

op de aarde

onze zaak: geef ons heden ons dage-

lijks brood; en vergeef ons onze

schulden gelijk ook wij vergeven onze

schuldenaren; en leid ons niet in ver-

zoeking maar verlos ons van de boze

lofverheffing:  want uwer is het Ko-

ninkrijk en de kracht en de heerlijk-

heid in der eeuwigheid

slotwoord: amen = het zal waar en

zeker zijn

2 Lucas begint midden in (aanspraak

van God korter)

- niet: uw wil geschiede

- niet: lofverheffing

- niet: amen

LES 3

B Bijbelstudie:
Mattheüs 7:7-12

a met zoeken en met kloppen op een

deur

b dat God zijn gebed verhoort

c uw Vader in de hemelen

d goede gaven / Lucas 11:12: Heilige

Geest

e wij mensen zijn slecht, toch geven we

goede dingen aan onze kinderen;

hoeveel te meer God, die slechts

goed kan zijn

f het Oude Testament

D Lesvragen

1 als onze Vader, die in de hemelen is

2 door godsdienst te maken tot een

zaak van wetten en regels waar je

nooit aan kon voldoen

3 zij stonden versteld over zijn leer

4 de gedachte aan een grote afstand

5 doordat God zichzelf bekend heeft
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gemaakt in de Bijbel

6 God is en blijft de majesteitelijke God

7 alles wat we voor lichaam en ziel no-

dig hebben

G Catechismusstudie:
zondag 46, vraag en antwoord 120
en 121

1 omdat Christus het ons geboden

heeft

2 ontzag en vertrouwen

3 onze 'hemelse' Vader zal ons veel

minder weigeren dan onze 'aardse'

vader

4 van Gods almacht

LES 4

B Bijbelstudie:
Mattheüs 5:13-16

a zout der aarde; licht der wereld

b smaakmaker; bederfwerend

c deugt nergens meer toe, dan om

weggeworpen te worden

d discipelen

e in goede werken

f de verheerlijking van God de Vader in

de hemel

D Lesvragen

1 een naam zegt wie en hoe je bent

2 dat je Hem daarmee kunt aanspreken

3 Ik-ben-die-Ik-ben; door de Bijbel

4 Godzélf: zijn Naam zegt wie Hij is!

5 door dag en nacht met Israël mee te

trekken én in Jezus Christus

6 God tot zijn recht laten komen; God

als God erkennen

7 de naam van God hooghouden: in

gedachten, woorden en daden

G Catechismusstudie:
zondag 47, vraag en antwoord 122

1 door ons

2 God eren, roemen en prijzen met je

hele leven

3 uit al Gods werken en uit de Bijbel

4 lasteren
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LES 5

B Bijbelstudie:
Mattheüs 7:13-14 en 21-23

a beeld van de twee wegen, smalle en

brede weg

b brede naar het verderf; smalle naar

het leven

c je moet ernaar zoeken

d wie dóet de wil van de Vader

e valse profeten; mensen die de wil van

God níet doen

f een relatie, een band met iemand

hebben

D Lesvragen

1 over Israël; over heel de aarde

2 heerschappij, verlossing, bescher-

ming, redding

3 uit eerbied voor de naam van God

4 Gods heerschappij, zijn koningschap

5 verlossing van de Romeinen

6 Hij heeft ons gered en verlost van de

heerschappij van de zonde

7 overal waar mensen Jezus navolgen

en leven uit Gods woord

G Catechismusstudie:
zondag 48, vraag en antwoord 123

1 a. ons leven

b. uw kerk

c. de wereld

d. uw rijk

2 door zijn Woord en Geest

3 ons aan God onderwerpen

4 als God alles zal zijn in allen

I Puzzel

1 ZUURDESEM

2 KONING

3 SLEEPNET

4 SCHAT

5 MAAGDEN

6 HEER DES HUIZES

7 ZAAD

8 BOZE

9 PAREL

10 ZAAIER

11 ARBEIDERS

12 JEZUS

13 BRUIDEGOM

van boven naar beneden lees je:

MOSTERDZAADJE

LES 6

B Bijbelstudie:
Mattheüs 21:28-32

a het dóen van de wil van de Vader

b ja, heer, maar hij ging niet: ja-zeggen,

nee-doen

c ik wil niet, maar later kreeg hij berouw

en ging tóch: nee-zeggen, ja-doen

d de overpriesters en de oudsten van

het volk (vgl. vers 23)

e handelen naar Gods wil, het doen

van Gods wil

f geloof, gerechtigheid

D Lesvragen

1 geef dat wij uw wil doen

2 laat maar gebeuren wat gebeuren

moet

3 in zijn Woord

4 over héél ons leven

5 God liefhebben en de naaste als je-

zelf

6 wij en alle mensen

7 in het volbrengen van Gods wil

G Catechismusstudie:
zondag 49, vraag en antwoord 124

1 door ons en alle mensen

2 eigen wil: verzaken

Gods wil: gehoorzamen

3 Gods wil is alleen goed

4 zij zijn gewillig en trouw in hun taak

en roeping
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LES 7

B Bijbelstudie:
Mattheüs 6:25-34

a kleding en voedsel

b vogels des hemels; leliën des velds

c mensen die bezorgd zijn

d kleding en voedsel

e zoekt eerst het Koninkrijk en zijn ge-

rechtigheid en dit alles zal u boven-

dien geschonken worden

f leef bij de dag

D Lesvragen

1 wij worden betrokken bij de

dingen/zaken van God

2 God wordt betrokken bij onze 'gewo-

ne' dingen

3 broodnodige dingen: eten, drinken,

kleding, huisvesting

4 omdat rijkdom een gevaar kan bete-

kenen voor je geloof

5 God erkennen als de Gever

6 dat we bidden in het meervoud: ook

voor de ander!

7 er ook naar te leven: oog hebben

voor de behoeften van de naaste

G Catechismusstudie:
Zondag 50, vraag en antwoord 125

1 alle behoeften van ons lichaam

2 erkennen: God is de enige bron

ten goede komen: met Gods zegen

vertrouwen: op God alleen

3 wij en alle mensen

4 nee, God stelt ons daartoe in staat

H Opdrachten

1 Genesis 3:19:

voedsel/gewas des velds

Exodus 16:11-16:

manna uit de hemel

Mattheüs 26:26:

pascha - ongezuurd brood

Johannes 6: 32-35:

Ik ben het Brood des levens

1 Corinthiërs 10:16-17:

avondmaalsbrood (lichaam van

Christus; lichaam van de gemeente)

2 wíl iemand niet werken, dan zal hij

ook niet eten

I Puzzel

MAAR GIJ WANNEER GIJ BIDT

GA IN UW BINNENKAMER

SLUIT UW DEUR EN BID TOT

UW VADER IN HET VERBORGENE

(Mattheüs 6:6)

LES 8

B Bijbelstudie:
Mattheüs 18:21-35

a zeventig maal zeven maal

b koning die afrekening wil houden met

zijn slaven

c uit medelijden

d opdat ook hij medelijden zou hebben

met anderen

e alle mensen

f wie veel vergeven is moet ook ruim-

schoots kunnen vergeven

D Lesvragen

1 tegen Gods wil ingaan; God onrecht

doen

2 ongerechtigheid - wetteloosheid -

overtreding - onrechtvaardigheid

3 het begaan hebben van een verkeer-

de daad; niet meer beantwoorden

aan Gods doel

4 je schuld kennen en erkennen

5 de zuigkracht van de zonde houdt

nooit op

6 Gods vergevende liefde dringt ons

om ook te vergeven

7 telkens opnieuw, zonder beperking

G Catechismusstudie:
zondag 51, vraag en antwoord 126

1 dat wij schuld hebben

2 vergeving, om het bloed van Christus

3 net zoals, op dezelfde manier, op

gelijke wijze

4 aan Gods genade

H Opdracht

Adam - zondeval -vrees

Kaïn - broedermoord - berouw/vlucht

Achan - stelen - geen berouw

David - overspel - berouw

Achab - diefstal/moord - verootmoedi-

ging

Manasse - afgoderij - verootmoedi-

ging

Nebukadnezar - hoogmoed - berouw

Judas - Jezus verraden - berouw

Saffira - liegen - geen berouw
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LES 9

B Bijbelstudie:
Mattheús 5:27-30 en 38-42

a niet echtbreken = 7e gebod

b beter dat één uwer leden verloren ga

en niet uw gehele lichaam in de hel

geworpen worde

c tot zonde

d de boze

e iemand slaat je op de wang; iemand

wil je hemd afnemen; iemand dwingt

je iets te doen; iemand vraagt iets te

leen van je

D Lesvragen

1 iemand tot zonde willen brengen

2 de satan/boze

3 geef ons kracht om stand te houden

4 de duivel, de wereld en ons eigen

vlees

5 de totale mens met alles van zijn

mens-zijn

6 ons geloof wordt op de proef gesteld

om daardoor sterker te worden

7 omdat Hijzelf verzocht werd kan hij

ons te hulp komen

G Catechismusstudie:
zondag 52, vraag en antwoord 127

1 uit onszelf zijn wij zwak; onze doods-

vijanden houden niet op ons aan te

vechten

2 de duivel, de wereld, ons eigen vlees

3 de kracht van de Heilige Geest

4 opdat wij in deze geestelijke strijd niet

de nederlaag lijden

5 de overwinning

LES 10

B Bijbelstudie:
Johannes 16:23b-30

a wie om iets bidt in de naam van Je-

zus, zal het ontvangen

b bidden in de naam van Jezus

c  in beelden

d  na de opstanding

e omdat wij God/Jezus liefhebben en in

Hem geloven

f om naar de Vader te gaan

D Lesvragen

1 met een lofverheffing

2 een volledig vertrouwen in de verho-

ring

3 het is waar en zeker: God hoort en

verhoort; wat ik gebeden heb belijd ik

4 dat God je gebed  (in Jezus' naam

gebeden) verhoort

5 formulier- en voorbeeldgebed

6 vertrouwen en eerbied

7 kinderlijk eenvoudig; geen omhaal

van woorden; ook voor anderen

G Catechismusstudie:
zondag 52, vraag en antwoord 128
en 129

1 want uwer is het Koninkrijk en de

kracht en de heerlijkheid tot in eeu-

wigheid

2 Koninkrijk: God is Koning over alles;

Kracht: de macht die God bezit om

ons alle goed te geven;

Heerlijkheid: God komt eeuwig lof toe

3 het is waar en zeker

4 die is veel zekerder dan ik in mijn hart

gevoel

H Opdracht

1 aanspraak; Gods zaak (3x); onze

zaak (3x); lofverheffing

I Gesprek

a het gebed dat Jezus ons leerde / ge-

bed des Heren
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HERHALING

1 God wil dat wij Hem bidden

2 omdat God bestaat en naar ons luis-

tert

3 God kennen

niet hoogmoedig

God vertrouwen

4 in je hart niet echt geloven

5 als Vader in de hemelen

6 God is en blijft de majesteitelijke God

7 Ik-ben-die-Ik-ben

8 God als God erkennen; God tot zijn

recht laten komen

9 overal waar mensen Jezus navolgen

en leven uit Gods woord

10 God is Koning over alles

11 Geef dat wij uw wil doen

12 God liefhebben en de naaste als je-

zelf

13 broodnodige dingen: eten, drinken,

kleding

14 er ook naar te leven: oog voor de

behoeften van de naaste

15 het begaan hebben van een

verkeerde daad; niet meer beantwor-

den aan Gods doel

16 Gods vergevende liefde dwingt ons

te vergeven

17 geef ons kracht om te overwinnen

18 duivel, wereld, eigen vlees

19 de zekerheid hebben dat God hoort

en verhoort

20 vertrouwen en eerbied


