
 

 

Antwoorden 21.1: Leer ons bidden  
 
Vraag 1 
a. Leer ons bidden. 
b. "Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw 

wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze." 
 

Vraag 2 
a. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo 

ook op de aarde. 
b. Eigen tekening en antwoord. 
c. -     de pink 

- de middelste vinger en ringvinger 
- de middelste vinger en pink 

 
Vraag 3 
a. Vooral door middel van Zijn Woord, de Bijbel. 
b. Door dingen die gebeuren, een ontmoeting of een preek. 
 
Vraag 4 
a. Je moet een stil plekje zoeken. Als er veel lawaai is kun je niet goed nadenken en ook niet 

luisteren naar wat God antwoordt. 
b. Eigen antwoord, bijvoorbeeld: je slaapkamer, achterin de tuin, in je speelhut o.i.d. 
c. Eigen antwoord 
 
Vraag 5 
a en b. Eigen antwoorden 
c. Bidden is heel erg belangrijk, soms heb je dat meer nodig dan nachtrust. Als de Heere 
Jezus niet zonder bidden kan, hebben wij dit zeker nodig. 
 

Antwoorden 21.2: Geef God de eer 
 
Vraag 1 
De engel Gabriël wordt gestuurd naar een vrouw, ze is nog ongetrouwd. Het is Maria, ze woont 
in Nazareth. Toch zal zij de moeder van de Heere Jezus worden. De Heilige Geest zal over haar 
komen. Gods Belofte over de Messias zal eindelijk vervuld worden. Wat een Wonder! 
Hij vertelt ook dat haar nicht Elisabet zwanger is. Dan gaat Maria op reis naar Elisabet. Zij 
woont met haar man Zacharias in het bergland van Juda.  



 

 

Als ze daar aankomt, groet Maria Elisabet. 
 
Vraag 2 
a. Het kindje (Johannes) springt op (v41). 
b. Hij hoort de groet van Maria en herkent haar als de moeder van de Heere Jezus, zijn 
Zaligmaker. 
c. Dat heeft de Heilige Geest, die haar vervulde, haar geopenbaard. Het is belangrijk te 
onderstrepen dat Elizabet dit zonder deze openbaring onmogelijk had kunnen weten, Maria’s 
zwangerschap was namelijk nog niet te zien. 
d. Eigen antwoord. 
 
Vraag 3 
a. Een lied waarin de eer van God bezongen wordt/God wordt grootgemaakt/God 
gedankt/geëerd/geprezen wordt. 
b. Ze is verwonderd vanwege de grote dingen die God voor haar gedaan heeft (v49).Ze betrekt 
hier ook haar nederige staat bij (v48). Ze mag de moeder worden van de Zaligmaker en is daar 
dankbaar voor. We mogen ook veronderstellen dat Maria dankbaar is voor de komst van de 
Zaligmaker, los van het feit dat zij Zijn moeder zou worden. 
c. Het lied van Mozes (Ex. 15:1-19; Deut. 32:1-43); van Debora (Re. 5); van Hanna (1 Sam. 2:1-
10); van Zacharias (Luk. 1:68-79) en van Simeon (Luk. 2:29-32). Ook de uitroep van Elizabet 
(Luk 1:41-45) heeft elementen van een lofzang in zich. In de psalmen zijn uiteraard ook diverse 
lofzangen te vinden, die worden hier echter niet bedoeld. 

 
Vraag 4 
a. Eigen antwoord. Let bij het leiden van het gesprek op de plaats die Jezus geeft aan God de 
Vader. Het gebed begint en eindigt met Hem. Onze noden en zorgen nemen in dit gebed een 
bescheiden plaats in. In de lofzang van Maria overheerst de lof en dank aan de Heere. 
Kinderen kunnen het Onze Vader gebruiken om de eer van God een plekje in hun gebed te 
geven. 
b. Het eren van de Heere komt eerst. 
c. Eigen antwoord. 

 
Vraag 5 
- Psalm 98:3 > vers 54 
- Micha 7:20 > vers 55 
- 1 Samuël 2:1 > vers 46 en 47 
- Psalm 147:11 > vers 50 
- Psalm 107:9 > vers 53 
- Psalm 111:9 > vers 49 
- 1 Samuël 2:7 > vers 52 
 
 



 

 

Antwoorden 21.3: Dank God 
 
Vraag 1 
a. 44. Die man is melaats, hij is onrein (1); de priester zal hem ganselijk onrein verklaren, zijn 
plaag is op zijn hoofd. 
45. Voorts zullen de klederen des melaatsen, in wien die plaag is, gescheurd zijn (2), en zijn 
hoofd zal ontbloot zijn (3), en hij zal de bovenste lip bewimpelen (4: De bovenlip moet bedekt 
zijn, om zo de baard en snor te bedekken. (Er moet dus een doek over de mond hangen); 
daartoe zal hij roepen: Onrein, onrein! (5) 
46. Al de dagen, in welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn; onrein is hij, hij zal 
alleen wonen; buiten het leger(6) zal zijn woning wezen. 
_________ 
44 dan is die man melaats, hij is onrein (1). De priester moet hem beslist onrein verklaren; de 
ziekte is op zijn hoofd. 
45 De kleren van de melaatse bij wie de ziekte is vastgesteld, moeten ingescheurd worden (2), 
zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen (3), hij moet zijn baard en snor bedekken (4) en hij 
moet roepen: Onrein, onrein! (5) 
46 Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd 
wonen (6). Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. 
b. Ze wonen buiten het gezelschap van de gezonde mensen.  
 
Vraag 2 
a. 'Jezus', 'Meester', 'Ontferm U over ons'. 

b. Jezus' → Dit is de (aan)roepnaam van de Heere Jezus. Het betekent dat Hij de Zaligmaker 
van zondaren is.  

'Meester' → Het Griekse woord betekent letterlijk: ‘degene die erboven staat’. Ze zien Jezus 
als Degene Die boven hen staat, boven hun ziekte én boven de afstand die er is tussen Jezus 
en hen. Door Jezus zó aan te roepen eren ze Hem én pleiten ze op Zijn almacht. 

'Ontferm U over ons’ → Je mag hier ook vertalen: geef ons een aalmoes. Ze vragen dus, net 
zoals een bedelaar, om iets dat ze niet verdiend hebben. Met deze uitdrukking doen ze een 
beroep op de genade van de Heere Jezus. Concreet bedoelen ze hier natuurlijk of Jezus hen 
wil genezen van hun melaatsheid. 

c.  Eigen antwoord. Een mogelijk antwoord: Als wij bidden, mogen we de Heere ook aanroepen 
als Zaligmaker van zondaren. In ons gebed mogen we pleiten op Zijn almacht: ‘U staat er toch 
boven’. En vooral mogen we een beroep doen op Zijn genade. 

 
Vraag 3 
a. De mannen moeten naar de priester gaan. 
b. Eigen antwoord 

c. Hij belooft genezing: Doe dit en je zult genezen!  



 

 

 
Vraag 4 
Eigen antwoord, goed om hierover met elkaar door te praten.  

 
Vraag 5 
a. 3 Hij werpt zich Jezus neer. 

    4 Hij dankt hem. 

    2 Hij verheerlijkt God met luide stem. 

    1 Hij komt terug. 

b. Hij wordt gesteld tot een voorbeeld voor de Joden, omdat Hij in Jezus gelooft, wat veel 
Joden niet doen. De Samaritanen werden door de Joden veracht, maar Jezus veracht ze niet.  
 
Vraag 6 
a. Wederkeren/terugkeren en eer te geven 

 
Vraag 7 
Deze man is niet alleen lichamelijk genezen, maar heeft ook vergeving van zonden 
ontvangen. Hij is door het geloof behouden.  
 
Vraag 8 
a. Meerdere antwoorden mogelijk. Bijvoorbeeld: 

• verdrietig, omdat de rest Hem alleen voor genezing nodig had.  

• Teleurgesteld, nu heeft Hij weer een wonder verricht, maar krijgt Hij weer de eer niet. 

• Verwonderd, het is een Samaritaan die terugkomt en in Hem geloofd.  
b. Eigen antwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Antwoorden 21.4: Vergeef mij 
 
Vraag 1 
a. Eigen antwoord 
 
Vraag 2 
Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. 
 
Vraag 3 
a. Pi[L]atus 
b. Gal[i]lea 
c. Joz[e]f 
d. Hoo[f]dschedelplaats 
e. Jo[d]en 
f. Me[e]ster 
 
Vraag 4 
Verwerking 
 
Vraag 5 

Verwerking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Antwoorden 21.5: Bid voor elkaar 
 
Vraag 1 
a. In de tijd dat de Heere Jezus op aarde leefde was het niet normaal als een hoofdman voor 
een knecht van hem om genezing kwam vragen. Er waren genoeg knechten en voor hem 
waren er nog velen anderen. De knecht kon zo ingeruild worden. Toch komt deze hoofdman 
naar de Heere Jezus en vraag om genezing voor zijn knecht. De hoofdman geeft aan dat hij 
het niet waard is dat de Heere Jezus in zijn huis komt. Verder zegt de hoofdman dat een 
woord genoeg is. Dus de hoofdman gelooft dat Jezus met een grote afstand en maar een 
woordje zijn knecht al kan genezen. 
b. In die tijd was het verboden voor Joden om bij een Romein of andere heiden, iemand die 
niet Joods is, in huis te komen. Daarmee overtrad je de Joodse wet. Deze hoofdman weet dit 
goed. Maar dat is niet de reden dat de Heere Jezus verwonderd is. Hij is verwonderd omdat 
deze hoofdman maar zo weinig tekenen vraagt. Deze man gelooft dat de Heere Jezus zijn 
knecht kan genezen. Daar is geen groot spectaculair wonder voor nodig.  
c. De grootheid van God en onze nietigheid. Wij kunnen leren van de hoofdman, hoe weinig 
hij nodig had om te geloven in God. Gods genade: Hij geneest deze knecht, zonder dat deze 
hoofdman of knecht dat verdiend. Dankbaarheid voor onze gezondheid. (Dit kan aangevuld 
worden door de kinderen met eigen voorbeelden) 

 
Vraag 2 
a. Op zondag bidden we voor mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben.  
b. Eigen antwoord 
c. Eigen antwoord 
 
Vraag 3 

a. Eigen antwoord, goed om te bespreken 'waarom'.  
b. Deze wereld lijdt onder de gevolgen van de zonde. Wat God doet is voor ons ook niet te 
begrijpen, maar ook al begrijpen wij God niet toch mogen wij in Hem geloven en is Hij een 
goede Vader voor ons zijn kinderen. Of we nu ziek zijn of gezond.  
c. Eigen antwoord 
 
Vraag 3 
a. Marit gelooft dat God het gebed heel snel zal verhoren. 
b. Ze geloven niet dat God het gebed zo snel zal verhoren. 
c. We leren dat we vaak niet genoeg geloof hebben om te verwachten dat God het gebed 
verhoord. Als we dit wel zouden geloven, zouden we soms dingen anders doen. 
 
 
 
 



 

 

Verwerking 
Jakobus 5:17 'Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt;  
Een krachtig gebed des rechtvaardige vermag veel. 
Jacobus 5:17 'Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. 
Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 
 

Antwoorden 21.6: Bidden voor jezelf 
 
Vraag 1 
Rechter, eerlijk, geld, weduwe, dag, recht, , luisteren, vraag, gelijkenis, luisteren, bidden 
 
Vraag 2 
a. en b. Eigen antwoorden  
 
Vraag 3 
a. Naomi en Ruth zijn geholpen door Boaz.  
b. Elisa zorgde ervoor dat alle vaten vol raakten.  
c. Bij Elia raakte de olie en het meel niet op.  
d. De Heere Jezus wekte de zoon op uit de dood.  
 
Vraag 4 
a. Wezen, weduwen, onderdrukkers, huisgezin, gevang’nen en wet. 
b. Eigen antwoord 
 
Vraag 5 
a. Eigen antwoorden 
b. Ja, want de rechter werd 'moe' van haar en was bang dat ze hem iets zou aandoen. De 
aanhouder wint!  
 
Vraag 6 
a. De Heere Jezus komt als redder voor Zijn kinderen. Dat zijn de mensen die vergeving 
hebben gevraagd over hun foute dingen en door genade geloven in de Heere Jezus als hun 
persoonlijke Zaligmaker (dat is vol van gelukmaker). 
b. Hij zal bij de wederkomst terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dan is er 
geen genadetijd meer. 
c. Dat je je nú moet bekeren tot God, of als je Hem al kent, steeds meer moet leven tot Zijn 
eer en er klaar voor bent als Hij terugkomt. 
 
Vraag 7 
a. en b. Eigen antwoord 
c. Om te bespreken 


