Antwoorden Verwerkingen A1-rooster SV

Code

Antwoord

A1.1

1=mens; 2=opstanding; 3=mens; 4=Adam; 5=levend; 6=orde;
7=toekomst; 8=zal; 9=Koning; 10=voeten; 11=laatste. Moederbelofte
Zo zeide dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik
Genesis 9:17
opgericht heb tussen Mij en tussen alle vlees, dat op de aarde is
Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit Hebreën 11:8
te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is
uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou.
- Van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. - De inhoud van de
Twaalf Artikelen. - Gelovige/christen, Christus. - Erfgenaam.
- Als je dichtbij zijnde familie bent van degene die overleden is.
- Niets. - Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. - Mijn geweten
klaagt mij aan dat ik tegen al Gods geboden erg gezondigd heb en nog
steeds een zondig hart heb. - Net als ik nooit zonde gedaan had en als ik
zelf zo gehoorzaam was geweest, wat Christus voor mij gedaan heeft aan
het kruis. - Dat ik bovenstaande antwoord van vr. 60 geloof (waar
geloof). - ?? Eerst wel, maar later niet: Abraham wilde God zelf helpen
door te trouwen met Hagar. Maar later geloofde hij wel in God.

A1.2
A1.3

A1.4

Bijbelgedeelte

A1.5

- Heere Jezus, Israëlieten. - Voordat de Heere de 10ᵉ plaag over Egypte
deed gaan. - Nee, dit Pascha moesten de Israëlieten blijven vieren door al
hun nageslachten. - Heere Jezus, zondaren.
- De schuld die we hebben door onze zonden. - ?? Ex. 12:3 → 1 Kor.
5:7, Ex. 12:5 → 1 Kor. 15:3, Ex. 12:6 → Matth. 27:46-50, Ex. 12:7 + 13
→ 1 Joh. 1:7, Ex. 12:15 → 1 Kor. 5:7 - De laatste paasmaaltijd van Jezus op
aarde. - Voorbereiding op H.A.: alle obstakels, zonden die er zijn tussen
de Heere en mij moeten weg gedaan worden (hoewel wij nooit zonder
zonde zijn), zuurdeeg wijst naar de zonde.

A1.6

Te dienzelven dage maakte de HEERE Jozua groot voor de ogen van het Jozua 4:14
ganse Israël; en zij vreesden hem, gelijk als zij Mozes gevreesd hadden, al
de dagen zijns levens.

A1.7

- Tijdens de woestijnreis van het volk Israël: aan Mozes op de berg Sinaï. zie Exodus 20:2. - Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht
hebben. - Je kan van zoveel dingen een afgod maken: van je hobby, het
hebben van veel geld enz. - Saul ging naar de waarzegster van Endor, Ja,
geen andere goden voor Gods aangezicht hebben betekent ook dat je
het niet bij duivelse krachten (als waarzeggerij) moet gaan zoeken. - alle
afgoderij, toverij/waarzegging, bijgeloof en aanroeping van heiligen of
van andere schepselen. - Je moet de enige ware God oprecht leren
kennen en Hem alleen vertrouwen. Met alle nederigheid en geduld je
aan Hem alleen onderwerpen en al het goede van Hem alleen
verwachten. Ook moet je Hem met heel je hart liefhebben, vrezen en
eren, en wel zo, dat je eerder op alle schepselen niet vertrouwt, dan dat
je het minste of geringste tegen Zijn wil zou doen. - Afgoderij is in plaats
van de enige ware God, Die Zich d.m.v. Zijn Woord aan ons laat zien en
laat kennen, of naast Hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de
mens zijn vertrouwen stelt.

A1.8

- 2 ᵉ gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken,
van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de
aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u
voor die niet buigen, noch hen dienen. - Omdat God een jaloers God is.
Dat houdt in geen andere goden, dan Hem alleen. - Ja, wij kunnen van
onze hobby (tennis bijv.) een afgod maken. Alle tennis willen volgen op
t.v. e.d. Afgod geld: zoveel mogelijk geld ten koste van alles willen
hebben. - afbeelden, vereren, Woord. - Dat we de Bijbel goed kennen. Nee, God mag in geen geval afgebeeld worden. Je mag die beelden niet
vereren of God daardoor dienen. - Nee, wij moeten niet wijzer zijn dan
God en Hij wil christenen niet door stomme beelden, maar door de
levendige verkondiging van Zijn Woord onderwijzen.

A1.9

A1.10
A1.11

- Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want
de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt. Zie Zondag 36 antwoord 99. - Je mag ook niet met onnodig zweren Gods
Naam lasteren of misbruiken. In de vertelling werd onnodig door de
Israëlieten bij Gods Naam gezworen.
4ᵉ gebod: zie Exodus 20:8-11
- 1 = vervuld; 2 = wijsheid; 3 = feest; 4 = feestdag; 5 = voleindigd; 6 =
gezelschap; 7 = dagreize; 8 = bekenden; 9 = horende; 10 = vader - Vijfde
gebod. - Zie Exodus 20:12.

A1.12

- 6ᵉ, 7ᵉ en 10ᵉ gebod. - Iets begeren dat van uw naaste is, 10ᵉ gebod (zie
Ex. 20:17). - 10ᵉ gebod. - Dat zelfs de geringste neiging of gedachte die
tegen enig gebod van God ingaat, in ons hart nooit meer mag komen,
maar dat wij altijd met heel ons hart alle zonden haten en liefde tot alle
gerechtigheid hebben. - Ons eigen lichaam. - Onze lichaam en ziel zuiver
en heilig bewaren = rein en "apart" voor God bewaren. - Alle onreine
daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens
daartoe verleiden kan. - Ja, ook ik kan onreine daden, gebaren, woorden
e.d. doen/denken of daartoe verleid worden.

A1.13

- 2 tafels: nl. de 1ᵉ tafel gaat over hoe wij ons tegenover God moeten
Mattheüs 22:37-40
gedragen. De 2ᵉ tafel hoe wij ons horen te gedragen t.o.v. onze naaste. - / Romeinen 33:10
Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel
uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En
het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan
deze twee geboden hangt de ganse wet en de Profeten. / De liefde doet
den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van de wet.

A1.14

- 9 ᵉ gebod (Ex. 20:16). - De eerste christenen. - wil God, dat wij ons leven
lang onze zondige aard steeds meer leren kennen - en daardoor nog
meer begeren de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in
Christus te zoeken. - God bidden om de genade van de Heilige Geest, om
steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat wij na
dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken.

A1.15

- Vers 50 Ex. 20:6, Vers 51 Jes. 51:9, Jes. 52:10, Ps. 33:10, Vers 52 1 Sam.
2:8, Ps. 113:6, Vers 53 Ps. 43:1, Vers 54 Jes. 30:18, Jes. 41:9, Jes. 54:5,
Jer. 31:2, 20, Vers 55 Gen. 17:19, Gen. 22:18, Ps. 132:11 - Hanna - Toen
Samuël werd geboren.
- Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël,
Lukas 2:34
!!! Er staan veel fouten in deze puzzel: zie bijlage. Er staat zeil i.p.v. ziel rij 2 E = R - rij 8 N teveel, A = N - rij 9 N = E.

A1.17

A1.18

- Omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij zelfs geen ogenblik kunnen
standhouden en ook houden onze doodsvijanden - de duivel, de wereld
en ons eigen vlees - niet op ons aan te vechten. Daarom bidden wij U: wil
ons toch staande houden en sterken door de kracht van Uw Heilige
Geest, zodat wij in deze geestelijke strijd niet het onderspit delven, maar
altijd krachtig tegenstand bieden, totdat wij uiteindelijk eens het
eeuwige leven mogen beërven. - 1. de lendenen hebben omgord met de
waarheid 2. het borstwapen der gerechtigheid 3. de voeten hebben
geschoeid met bereidheid van het Evangelie des vredes 4. hebben
aangenomen het schild des geloofs. 5. de helm der zaligheid 6. het
zwaard des Geestes hetwelk is Gods Woord. - Bidden en smeken op elk
ogenblik in de Geest - Heere Jezus - Nee. - Dan zou de duivel machtiger
geweest zijn dan Jezus.

A1.19

- De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd
Jesaja 61:1 en 2
heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen; Hij heeft
Mij gezonden (tot hier oplossing puzzel) om te verbinden, de gebrokenen
van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den
gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen het jaar van het
welbehagen des HEEREN.

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

Puzzel: huis - groot - voorzichtig - slagregen - steenrots - gevallen winden - dwazen - ontzetten - leerde - zand. Oplossing: horen en doen.

A1.24

- Korach, Dathan, Abiram - tweehonderdvijftig - gemeente wierookvaten - Levi - heerlijkheid - gezondigd - tenten - mensen - aarde

A1.26

1. Hor 2. palmstad 3. Kades 4. dertig 5. Aäron 6. honderdtwintig 7.
klederen 8. Gilead 9. Nebo 10. Geest 11. Eleazar 12. Edom 13. vergaan
14. Beth-Peor 15. mond. Oplossing: opstanding - leven.
!!! Er zit een fout in deze puzzel bij 2: er is ruimte voor 9 letters i.p.v. 8 en
de 2ᵉ letter moet niet voor de oplossing gebruikt worden, maar de 1ᵉ
letter (p).
- Profeet. - Hij moest tegen het onbekeerde volk zeggen dat hun steden
verwoest zouden worden en dat zij weggevoerd zou worden.

A1.27

A1.28
A1.29
A1.30

1. vaste 2. Jeruzalem 3. Rabsake 4. rietstaf 5. Syrisch 6. oorlog 7.
gescheurde 8. wed 9. Eljakim 10. Sanherib. Oplossing: vertrouwen.
- Hizkia - Hij ging naar de tempel en legde ze neer voor de Heere.
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

A1.32

A1.33

A1.34

A 1.35

A1.36

A1.38
A1.39

A1.40

A1.41
A1.42

- Ik ben het Brood des levens, die tot Mij komt, zal geenszins hongeren,
en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. - Heere Jezus. - Zalig zijn
die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd
worden.
- Grieks. - Al zou de vijgeboom niet bloeien. Geen opbrengst aan de
wijnstok zijn. Toch zal mijn beker overvloeien. Want Jezus schenkt mij
vruchten. Al draagt ook de olijf geen vruchten. Ontbreekt het koren op
het veld. Met Hem heb ik geen kwaad te duchten. Die zelfs mjn
hoofdhaar heeft geteld.
- Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid
geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft
zichzelve bereid. - Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het
avondmaal van de bruiloft des Lams.
- Bijv. hoe de discipelen voor Jezus gekozen hebben. - Als je je kruis niet
draagt, kan je Jezus' discipel niet zijn. - Een ziekte, het sterven van een
geliefd persoon. - Nee, maar dat wil zeker niet zeggen dat tegenspoed je
bespaard zal blijven. Matth.: Kom tot Mij, iedereen die vermoeid is en
het moeilijk heeft en Ik zal u de ware rust geven. Neem dan wel een
soort kruis op u, maar weet dat ik het goede met u voor heb en u zult de
eeuwige rust vinden. Want het kruis zal "zacht" zijn en Mijn last is niet te
zwaar.
- Lazarus: bedelaar, engelen, Abraham, honden, zweren. Rijke man:
broeders, vrolijk, prachtig, hel, smarten, verkoele, pijniging, purper.
Horizontaal: 2. boze 5. pijnigers 8. lankmoedig 12. tienduizend 13.
honderd. Verticaal: 1. koning 3. barmhartigheid 4. gevangenis 6. schuld 7.
Koninkrijk 9. ontfermen 10. kinderen 11. betalen
- Het is een profetie over het lijden van de Heere Jezus.
- Smarten.
- Hebreeën. - Heere Jezus. - De Heere zal de ongerechtigheden van het
volk hun niet toerekenen en hun zonden ook niet. - Zond- en
brandoffers. Om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Zichzelf. - geweten, dode werken. - dienen. - De offers die gebracht
werden naar aanleiding van Leviticus waren niet meer nodig, omdat de
Heere Jezus door Zijn dood onze zonden betaald heeft. Er hoeft dus geen
verzoening meer van onze zonden gedaan te worden.
- 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.
- Vrede zij ulieden! - oorlog/haat. - Dit is de gewone manier van groeten
onder de Joden; je wenst elkaar alle geluk/goeds toe.
- Vredevorst. Bij Hem is de echte vrede, de zaligheid, te vinden.
- Door voor onze zonden te sterven aan het kruis. Voor de mensen die in
Hem geloven. - Hij zal ook de discipelen een opdracht geven, net als
Hijzelf ook een opdracht gekregen had van Zijn Vader. - Dat hij bij elke
groet de vrede van de Heere doorgeeft.
- Aan het begin en einde van de kerkdienst.

A1.43

Belofte: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Opdracht: Ga en
onderwijs al de volken. Doop en onderwijs hen alles wat Ik u geboden
heb. Belofte: Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding van de
wereld.

A1.44

- Joël. - 1. O 2. O 3. K 4. M 5. IJ 6. G 7. E 8. G 9. E 10. V 11. E 12. N
Oplossing: Ook mij gegeven.
- 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.

A1.45

T-A1
T-A2

- Psalmen. - 150.
- O.a. dankzeggingen, lofliederen, boetpsalmen, lijdenspsalmen,
klaagpsalmen. - Ps. 106, Ps. 111 t/m 113, Ps. 135, Ps. 146 en Ps. 148 t/m
150. - Als men de Heere wilde loven en prijzen. - Looft den Heere. - Ja. Ps. 120 t/m 134. - Als men op weg was naar Jeruzalem om naar de
tempel te gaan. - O.a. Ps. 119, Ps. 34, Ps. 145.

