Antwoorden Verwerkingen A1-rooster HSV

Code

Antwoord

A1.1

1 = mens 2 = opstanding 3 = Mens 4 = Adam 5 = levend 6 = orde
7 = einde 8 = alle 9 = Koning 10 = voeten 11 = laatste. Oplossing:
moederbelofte.
God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik heb
Genesis 9:17
gemaakt tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.
Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam
Hebreeën 11:8
geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen
zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.

A1.2
A1.3

A1.10
A1.11

A1.13

A1.18

A1.19

4ᵉ gebod: zie Exodus 20:8-11.
1 = vervuld 2 = wijsheid 3 = feest 4 = dagen 5 = doorgebracht
6 = reisgezelschap 7 = dagreis 8 = bekenden 9 = hoorden 10 = vader.
Oplossing: vijfde gebod. Zie Ex. 20:12.
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel
en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het
tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Bijbelgedeelte

Matth. 22:37-39

1. omgord, waarheid 2. borstharnas, gerechtigheid 3. geschoeid,
Evangelie van de vrede 4. schild, geloof 5. helm, zaligheid
6. zwaard, Geest, Gods Woord. - Op elk moment moet je met alle gebed
en smeking de Heilige Geest bidden en dat ook blijven doen voor alle
heiligen.
De Geest van de Heere Heere is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft Jesaja 61:1, 2
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.

A1.20
A1.21

1. B 2. E 3. R 4. G 5. R 6. E 7. D 8. E. Oplossing: Bergrede.
- Omdat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is dat God
van ons eist; bovendien wil God Zijn genade en de Heilige Geest alleen
geven aan hen die van harte en zonder ophouden Hem daarom bidden
en daarvoor danken. - Over God: 1. Uw Naam worde geheiligd 2. Uw
Koninkrijk kome 3. Uw wil geschiede, Over ons: 1. Geef ons heden ons
dagelijks brood 2. Vergeef ons onze schulden 3. Leid ons niet in
verzoeking, Over God: 1. Want Uw is het Koninkrijk 2. en de kracht 3. en
de heerlijkheid, in der eeuwigheid. - Ja. - Voorbidder. - Heere Jezus.

A1.22

- Voorzienigheid, oneerbiedig gezegd Gods plan met de aarde en de
mensen. - onderhoudt, regeert, kracht - De dingen die op aarde en in ons
eigen leven gebeuren, gebeuren niet bij toeval, maar gebeuren omdat
het Gods wil is. - geduldig, dankbaar zijn. - Waar je belangrijkste dingen
zijn, zal ook je hart zijn/je hart naar uitgaan. - 20.

A1.23

A1.24

A1.26

A1.28

- huis op de rots, stortte niet in ondanks het slechte weer, iemand die het
Woord van God hoort en doet. - huis op het zand, stortte in door het
slechte weer en zijn val was groot, iemand die het Woord van God hoort
en niet doet.
1. Korach, Dathan, Abiram 2. tweehonderdvijftig 3. gemeente
4. vuurschalen 5. Levi 6. heerlijkheid 7. zondigt 8. tenten 9. mens 10.
aarde
1 = Hor 2 = palmstad 3 = Kades 4 = dertig 5 = Aäron
6 = honderdtwintig 7 = kleding 8 = Gilead 9 = Nebo 10 = geest
11 = Eleazar 12 = Edom 13 = vervlogen 14 = Beth-Peor 15 = mond
(is SV). Oplossing: opstanding - leven. !!! Er staat een fout in deze
verwerking: bij 2 moet niet de 2ᵉ letter voor de oplossing gebruikt
worden, maar de 1ᵉ letter, de p.
1. versterkte 2. Jeruzalem 3. farao 4. rietstaf 5. Aramees 6. oorlog
7. gescheurde 8. wij 9. Eljakim 10. Sanherib. Oplossing: vertrouwen.

A1.30

1. vs. 11, letter V, de Heere 2. vs. 18, letter E, prijzen 3. vs. 14, letter R,
kraan/zwaluw 4. vs. 12¹, letter L, de Heere 5. vs. 19, letter O, dat de
levende de Heere zal loven 6. vs. 20¹, letter S, zijn snarenspel 7. vs. 12²,
letter S, zijn levenstijd 8. vs. 10, letter I, van het graf 9. vs. 17, letter N,
bitterheid 10. vs. 20², letter G, de Heere. Oplossing: verlossing.

A1.31

- Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger
hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. - Heere
Jezus. - Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want
zij zullen verzadigd worden.
- Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want
de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich
gereedgemaakt. - Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal
van de bruiloft van het Lam.
Gods Koninkrijk.
- I -K - H - E - B - V - O - O - R - U - G - E - B - E - D - E -N. Oplossing: Ik heb
voor u gebeden. Vers 32. - Dat ook al zal Petrus een grote zonde begaan,
zijn geloof zal niet bezwijken.
Begraven.
- Joël. - Heilige Geest.
- Uitstorting van de Heilige Geest. Een geluid, dat op een behoorlijke
wind leek. Op het hoofd van de discipelen zaten verdeelde tongen die op
vuur leken. Spreken in andere talen. Dat de Heilige Geest is uitgestort. God Zijn Geest op aarde had uitgestort. - Ps. 87, Ps. 25:2, Ps. 119:3, 9, 86,
Ps. 143:10, Ps. 51:6, Heer, ik hoor van rijke zegen. - 3-6-1-8 en 2-7-5-4 Ps. 87 - Dat de Heere er wil zijn voor iedereen, voor Israël, maar ook voor
andere volken.

A1.33

A1.36
A1.40

A1.41
A1.44
A1.45

