Antwoorden Verwerkingen B3-rooster SV (groep 5-6)

Code
B3.1
B3.2

B3.3
b3.4

B3.5
B3.6

B3.7
B3.8
B3.9
B3.10

Antwoord

Och of wij in deze woestijn gestorven waren EN de Heere sprak: uw
dode lichaam zullen in deze woestijn vallen
Scheidt u af uit het midden van deze vergadering en ik zal hen als in
een ogenblik verteren
En de Heere zeide tot hem: dit is het land dat ik abraham, izak en
jakob gezworen heb ik heb het u met uw ogen doen zien. Maar gy
zult daarheen niet overgaan.
hulpblad 2 toevoegen
Gedenkstenen
Zo zal het geschieden al wie uit de deur van uw huis naar buiten
gaan zal, zijn bloed en op zijn hoofd en wij zullen onschuldig zijn!
Maar al wie, bij u in huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd,
indien een hand tegen hem zijn zal
Had ik deze muur? Om het droge in Israel door deze Jordaan
gegaan
Gij zult niet juichen, ja gij zult uw stem niet laten horen en geen
woord zal er uit uw mond gaan tot op een dag wanneer ik ulieden
zeggen zal juicht dan zult gij juichen

B3.12
B3.13

Tekening maken van het bijbel verhaal
En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft waren meer dan
die hij in zijn leven gedood had
Toen antwoorde eli en zeide ga heen in vredeen de God israels zal
uw bede geven die gij van Hem gebeden hebt.
Lam Gods

B3.14

Toen streden de filistijnen en iseael werd geslagen en zij vloden
een iegelijk in zijn tenten en er geschiedde een zeer grote
nederlaag zodat er van israel vielen dertigduizend voetvolks en de
ark Gods werdt meegenomen

B3.11

B3.15
B3.16
B3.17

B3.18
B3.19

Bijbelgedeelte

Maar als die van Asdon des anderen daags vroeg opstonden zie zo
was dagon op van aangezicht ter aarde gevallen voor de ark des
Heeren en zij namen Dagon en zetten hem weder op zijn plaats
Waarzeggers

Heeft en Heere lust aan brandoffers en slachtoffers als aan het
gehoorzamen van de stem des Heeren? Zie, gehoorzamen is beter
dan slachtoffers opmerken dan het vette der rammen
Tekening maken van het bijbel verhaal

B3.20
B3.21

B3.22
B3.23

B3.24

David daarentegen zeide tot de filistijn gij komt tot my met een
zwaard en met een spies en met een schild maar ik kom tot u in
den naam des Heere der Heirscharen den God der slagorden israels
die gij gehoond hebt
Indien gij Uw ziel deze nacht niet behoedt zo zult gij morgen
gedood worden
en Jonathan voer voort met david te doen zweren omdat Hij Hem
liefhad want hij had Hem lief met de liefde zijner ziel
En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden
Daarom zal de Heere ulieden een teken geven zie een maagd zal
zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam immanuel
heten

B3.32

En gij Betlhem Efrata zijt gij klein om te wezen onder de duizenden,
van Juda uit u zal mij voortkomen die een Heerser zal zijn in israel
en wiens uitgangen zijn vanouds van de dagen der eeuwigheid
En hij zeide tot hen: wat is het, dat gij Mij gezocht hebt wist gij niet
dat ik moest zijn in den dingen mijns Vaders.
Doch als Johannes den doop vervulde zeide hij: wie meent gijlieden
dat ik ben?
En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles,
en volgden Hem.
0 Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht
heeft, om de zonden op de aarde te vergeven (zeide Hij tot den
geraakte):
11 Ik zeg u: Sta op, en neem uw beddeken op, en ga heen naar uw
huis.
strek uw hand uit. En hij deed alzo: en zijn hand werd hersteld.
Gezond gelijk de andere.
Daarom heb ik ook mijzelven niet waardig geacht, om tot U te
komen; maar zeg het met een woord, en mijn knecht zal genezen
worden.
8 Want ik ben ook een mens, onder de macht van anderen gesteld,
hebbende krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot dezen: Ga, en hij
gaat; en tot den anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn
dienstknecht: Doe dat! en hij doet het.
En vreze beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende: Een
groot Profeet is onder ons opgestaan, en God heeft Zijn volk
bezocht.

B3.33

En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God,
liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel
uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.

lukas 10:27

B3.34

Ik zeg ulieden: Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat
hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij
opstaan, en hem geven zoveel als hij er behoeft.

lukas 11:8

B3.25
B3.26
B3.27
b3.28

B3.29
B3.30

B3.31

lukas 2:49
handelingen 13:25
lukas 5:11

markus 2:10 en 11

lukas7:7,8

lukas 7:16

B3.35
B3.36

B3.37
B3.38

B3.39
B3.40
B3.41

En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het
is niet in den overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijn goederen. lukas 12:15
doolhof puzzel
ik zeg ulieden dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een
zondaar die zich bekeert meer dan over 99 rechtvaardigen die de
bekering niet van node heb ben
zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan
deze vreemdeling?
En Zacheüs stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn
goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door
bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.
Lukas 19:8
De Meester zegt u: Waar is de eetzaal, daar Ik het pascha met Mijn
discipelen eten zal?
Lukas 22:11B
kussen

B3.44

Maar zij hielden aan met groot geroep eisende dat Hij zou
gekruisigt worden en hun en der overpriesters, geroep werd
geweldiger, en Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou
Specerijen
Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in zijn
heerlijkheid ingaan.

B3.45
B3.46

Heere zult gij in dezen tijd aan israel het koningkrijk
wederoprichten het komt u niet toe, te weten de tijden of
gelegenheden die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft.
Akkeldama is een akker des bloeds

B3.47
T-B5

Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den
Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen
Hoe lang hinkt gij op 2 gedachten

B3.42
B3.43

Lukas 24:26

Handelingen 1: 6 en 7

Handelingen 1:5

