SCHETS 1: BERGEN IN DE BIJBEL
Vraag 1:
Persoonlijk antwoord; leuke vraag om het thema ‘bergen’ te introduceren.
Vraag 2:

Ararat, Olijfberg, Moria, Horeb, Sinaï, Karmel, Hermon, Sion, Tabor.

Vraag 3:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Psalm 120 tot en met Psalm 134.
Iemand die een reis maakt naar een plaats waar hij de Heere kan dienen.
Naar de tempel in Jeruzalem.
De berg Sion.
Mensen die op de Heere vertrouwen.
De Heere is om Zijn volk heen, net zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn.

Vraag 4:
a) Ja, we kunnen onszelf niet bewaren.
b) Dat belooft Hij in Zijn Woord en dat mag je Hem vragen.
Vraag 5:
a) Het offeren van een lam als brandoffer.
b) De dienst der verzoening.
c) Het lam sterft in de plaats van de zondaar. Door het bloed is er vergeving van de
zonden mogelijk. Al die lammetjes die geofferd werden, wijzen naar het Lam van
God, de Heere Jezus. Hij is gestorven om de zonden van allen die in Hem geloven
te vergeven.
Vraag 6:
a) –
b) Elia op de Karmel; de verheerlijking op de berg van de Heere Jezus.
Vraag 7:
a) Persoonlijk antwoord
b) Het leert ons hoe belangrijk het is om tijd te maken voor gebed. Als zelfs de Heere
Jezus niet zonder het gebed kon, hebben wij het zeker nodig!
SCHETS 2: DE BERG MORIA
Vraag 1:

a) Door de Bijbel, door de sacramenten, door gebeurtenissen in je leven, door andere
mensen, door de preek, enz.
b) Denk aan de tien geboden, de samenvatting van de wet uit Matt. 22:37-40/ HC vr.
4. Het gebod tot geloof, hoop en liefde, gehoorzaamheid, lijdzaamheid, matigheid,
enz.
c) Eigen antwoord. Leuk om in gesprek te gaan waarom ze dit zo belangrijk vinden.
Vraag 2:
a) b) Uit Izak zou heel het volk Israël geboren worden en uiteindelijk dus de Heere Jezus.
Als Izak zou sterven kon er niemand meer tot geloof komen, kon God de mensen
niet liefhebben. Hosea 6:6
c) Om het geloof van Abraham te beproeven, nu zag de Heere dat Abraham Hem echt
liefhad. Het is als met goud dat in het vuur beproefd wordt. Als met een diamant die
door hele hoge druk ontstaat.
d) Geloven is weten en vertrouwen.
e) Abraham weet dat de Heere machtig is om Izak zelfs uit de dood weer levend te
maken. Hij vertrouwt de Heere helemaal.
Vraag 3:

-

Vraag 4:
a) Omdat de Heere deze berg aangewezen had.
b) De Heere zal voorzien.
c) Omdat de Heere op het goede moment zorgde voor een ram voor op het altaar. De
Heere ‘voorzag’ in een ram.
d) –
Vraag 5:
a) De Heere Jezus stierf in onze plaats, zoals die ram stierf in Izaks plaats.
b) Wij hebben door onze zonde de straf van de eeuwige dood verdiend.
c) Omdat de Heere Jezus het Lam is dat wilde sterven voor onze zonden.
Vraag 6:
a) Alleen Hij kan het weer goed maken tussen God en mens.
b) Persoonlijk antwoord.
c) Zonder het geloof in de Heere Jezus ga je voor eeuwig verloren.
Vraag 7:

-

SCHETS 3: DE BERG SINAÏ
Vraag 1:
a) Elia.
b) Naar de berg Horeb (dat is: de berg Sinaï).
c) Het is de berg van God. Daar heeft de Heere gesproken tot het volk Israël.
Vraag 2:

a) b) De Heere heeft het volk geleid door de woestijn. Hij zorgde voor eten en drinken.
Ze kwamen niks te kort.
c) Het volk was ondankbaar, ze mopperden en klaagden. Ze kwamen in opstand tegen
de Heere.
d) Elke dag krijg je zoveel van de Heere. Noem maar eens op wat je krijgt!
e) Eigenlijk zijn wij ook vaak ondankbaar en ontevreden… Dat is zonde tegen de
Heere!
Vraag 3:
a) –
b) Het volk moet zich heiligen: de harten moeten rein zijn. De kleren moeten gewassen
worden.
c) Ze mogen de berg niet aanraken. Een man en vrouw die getrouwd waren, mochten
geen gemeenschap hebben.
d) De Heere is heilig, daarom moet het volk alle zonde uit hun midden weg doen. Ook
zij moeten heilig zijn.
e) Dat je je moet voorbereiden als de Heere spreekt, bijvoorbeeld in de kerk of als je
je Bijbel leest. Het gaat om een ontmoeting met de heilige God, daar hoort eerbied
bij.
Vraag 4:
a) Steeds als je bezig bent met Gods Woord, wil God tot je spreken. In het bijzonder
ontmoeten wij God als we op zondag naar de kerk gaan. Maar ook als er thuis aan
tafel uit de Bijbel wordt gelezen. Als er op school, de zondagsschool of de club uit
de Bijbel wordt verteld en als je zelf uit je Bijbel leest, wil God tot jou spreken.
b) Laat de kinderen vertellen hoe zij zich thuis voorbereiden (of juist niet) op de
kerkdienst. Vertel evt. zelf als leidinggevende hoe je dat doet. Als er niet veel
uitkomt, kun je ook wat tips geven: Bid voor de dominee, bid om de Heilige Geest,
dat je de preek ook mag begrijpen. Als het mogelijk is, kun je het gedeelte (waar de
preek over gaat) thuis alvast lezen aan tafel. Maar denk ook praktisch; je gaat niet
met je vieze laarzen naar de kerk, maar je trekt schone, nette kleren aan. Je neemt
collectemunten/ geld mee voor de collecten etc.
Vraag 5:
a) –
b) Persoonlijk antwoord.
c) De Wet.
Vraag 6:
a) We kunnen het zelf niet goed maken met de Heere, want de Heere vraagt van ons
volkomen gehoorzaamheid aan Zijn wet.
b) De Heere Jezus Christus.
c) Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing.
Vraag 7:
a) Laat de kinderen vertellen wat ze zien gebeuren bij de doop. Benoem ook dat de
Heere een verbond met ons sluit, de doop is daar het teken van.

b) Dat Hij je God wil zijn. Hij wil als Vader voor je zorgen. Hij wil als Zoon je zonden
vergeven door Zijn bloed. Hij wil als Heilige Geest in je hart komen wonen en het
nieuw maken.
c) –
d) Ga met die belofte naar de Heere toe. Bid Hem: Heere, wilt U mijn God zijn? U hebt
het toch beloofd? Je mag er de Heere ook voor danken dat Hij je God is!
SCHETS 4: DE BERG TABOR
Vraag 1:
Egypte – 40 jaar – Mozes – Jozua – God – leider – afgoden – vijand – bekeren – richter
– rust.
Vraag 2:
a) Othniël, Ehud, Samgar, Debora, Barak, Gideon, Thola, Jaïr, Jeftha, Ebsan, Elon,
Abdon, Simson, Samuël.
b) Debora.
c) Denk aan; Elisabeth, Maria, Dorkas, Lydia.
d) In de hele wereld zal over deze vrouw gesproken worden.
Vraag 3:

God redt.

Vraag 4:
a) Omdat ze moesten vertrouwen op de Heere en zodat de Heere op een bijzondere
manier redding kon geven.
b) Persoonlijk antwoord.
c) Persoonlijk antwoord.
d) Psalm 91: Bij de Heere is een toevlucht, een veilige plek.
Vraag 5:
a) Issaschar.
b) Midianitische koningen hebben twee broers van Gideon op de berg Tabor gedood.
c) De Tabor steekt uit boven het landschap en is voor iedereen zichtbaar.
Vraag 6:
a) Zelfs de bergen juichen voor de Heere.
b) Psalm 89:6.
Vraag 7:
a) Waarschijnlijk door onweer en regen, overstromingen. In Richteren 5 staat dat de
sterren meestreden, net zoals de beken.
b) De plagen van Egypte, de doortocht door de Jordaan, de geboorte van de Heere
Jezus.
c) God is Schepper van hemel en van aarde. Puzzel: Ik geloof in God de Vader,
Schepper van de hemel en van de aarde.
Vraag 8

Ook een leuke opdracht om in groepjes te laten doen.

SCHETS 5: DE BERG KARMEL
Vraag 1:
a) Straf; genade.
b) Door de zonde van de koning en het volk is er straf: er valt geen regen. Het is Gods
genade dat er weer regen komt.
c) Ook wij verdienen straf voor onze zonden. Maar bij de Heere is genade te vinden,
om Jezus’ wil.
Vraag 2:
a) Obadja is niet alleen bang voor zijn eigen leven, want ook het leven van 100
profeten staat op het spel. Wie zal voor hen zorgen als Obadja wordt gedood?
Obadja had voor deze profeten zijn leven als op het spel gezet.
b) Hij dient de Heere door dit te doen.
c) –
d) Dapper, hij vertrouwt op de Heere.
e) –
Vraag 3:
a) b) –
c) Wat Achab zegt, is niet waar. Achab is van de Heere afgeweken. Daarom is er
droogte in Israël.
Vraag 4:
a) –
b) God dienen en de Baäl dienen.
c) Nee, ze moeten kiezen. Je kunt niet de Heere ‘een beetje dienen’. De Heere wil
ons hele hart, ons hele leven. We moeten Hem helemaal dienen.
d) U kunt niet God dienen én de Mammon.
e) Ook wij moeten kiezen tussen de Heere en andere dingen. Een keus voor de Heere
is een keus tegen andere dingen die ons van de Heere en Zijn dienst afhouden. En
niet kiezen is ook een keus maken.
f) Wie niet voor de Heere kiest, is tegen Hem. Zie ook: Lukas 11: 23 Wie met Mij niet
is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen.
Vraag 5:
a) Jalob had 12 zonen. Uit die 12 zonen zijn de 12 stammen van Israël voortgekomen.
Het rijk is nu wel verdeeld in een 10- en 2-stammenrijk maar Israël is één volk. Dat
laat Elia zien door middel van de 12 stenen.
b) Namen van de stammen: Ruben, Simeon, Juda, Dan, Nafthali, Gad, Aser,
Issaschar, Zebulon, Benjamin, Manasse, Efraïm.
Vraag 6:

-

Vraag 7:
a) Belijdenis.
b) Petrus die belijdt: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
Jongeren die geloofsbelijdenis afleggen.

Als je aan een ander over de Heere Jezus vertelt, belijdt je Hem.
Vraag 8:
a) Niet direct.
b) Zeven keer.
c) Ook wij mogen volhardend bidden. We mogen steeds weer opnieuw om hetzelfde
vragen. Let wel: de Heere hoort gebeden altijd, maar Hij verhoort niet altijd.
SCHETS 6: DE OLIJFBERG
Vraag 1:
Vanaf Beth-Fagé bij de Olijfberg gaat de Heere Jezus naar Jeruzalem, op een ezelin.
De mensen roepen: ‘Hosanna!’ en de hele stad is in beroering.
Vraag 2:
a) Ja, er staat dat het Zijn gewoonte was.
b) In Mattheus 24 lezen we over het zitten van de Heere Jezus en het leren en
onderwijzen, in Mattheus 26 over zingen van de Heere Jezus en in Lukas 21 over
het overnachten.
Vraag 3:
a) De discipelen sliepen eerst en vluchtten later weg
b) In Gethsémané moest de Borg veel lijden en alleen de strijd voeren. Hij werd er
ook gevangen genomen.
Vraag 4:
a) Persoonlijk.
b) Persoonlijk.
Vraag 5:
a) Hij spreekt met Zijn discipelen en Hij zegent hen.
b) Hij is Overwinnaar omdat Hij de satan verslagen heeft. Hij heeft betaald voor de
zonde, Hij heeft het goed gemaakt tussen God en Zijn kinderen. Hij heeft de dood
overwonnen.
c) –
d) Voorspraak; hemel; Heilige Geest.
e) Iedereen die in Jezus gelooft.
Vraag 6 en 7 ontbreken. Foutieve nummering.
Vraag 8:
a) Wat kijken jullie naar de hemel? Jullie hoeven niet verdrietig te zijn. Jezus zal op
dezelfde manier eens terugkomen.
b) Persoonlijk.
Vraag 9:
a) Met Pinksteren.
b) Jeruzalem; Judea; Samaria; aarde.
Puzzel:

Vertrouwen.

