
 
 

 

SCHETS 1: EVA 

Vraag 1:  

a) Manninne 

b) Want zij is uit de man genomen  

c) Eigen antwoord  

 

Vraag 2: De straf op de zonde was de dood. Toch mocht de mens nog blijven leven. Daarom 

noemt Adam zijn vrouw ‘leven’. Zij is ook de allereerste moeder is, uit haar komt leven 

voort. En uiteindelijk zal uit haar ook het Leven, de Heere Jezus, geboren worden.   

 

Vraag 3:  

a) –  

b) 1. Boom van kennis tussen goed en kwaad  

2. Boom des levens 

c) Maar wanneer u daarvan eet, zult u de dood sterven. Adam en Eva moeten weg uit 

het paradijs en zullen eens sterven.  

 

Vraag 4:  

a) Je kunt je nergens verstoppen voor de Heere. Hij is overal.  

b) Eigen antwoord 

 

Vraag 5:  De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten.  

 

Vraag 6:   

a) Zaad 

b) De kop vermorzelen  

c) De verzenen (hiel) vermorzelen 

 

Vraag 7:  

a) Nee, door de zonde is de kloof zo groot en diep geworden dat we niet meer bij God 

kunnen komen.  

b) De Heere Jezus nam aan het kruis de straf voor de zonden op Zich. Hij heeft 

daarmee betaald voor al Zijn kinderen. Hij heeft de kloof gedicht.  

c) Door het geloof in Jezus kunnen wij weer bij God komen.  

 

 

SCHETS 2: SARA  

Vraag 1:  Eerst Saraï en Abram, daarna pas Sara en Abraham. Dus Lida heeft gelijk wat naam 

betreft. Als kinderen benoemen dat Lida de verkeerde naam zingt omdat het lied over 

Abraham gaat is dat ook goed natuurlijk. Maar eigenlijk moet je dan Abram zingen. Het 

gaat om een verduidelijking van de namen. 



 
 

 

Vraag 2: Tekenopdracht 

 

Vraag 3:  

a) Eigen antwoord 

b) Maria, Ruth, Tamar 

c) Er staat dat Abraham de vader was van Izak; Sara was zijn moeder 

 

Vraag 4: Eigen antwoord 

 

Vraag 5: 

a) De Heere en twee engelen 

b) Ze kan niet geloven dat zij nog een kind zal krijgen  

c) En de Heere bezocht Sara, gelijk als Hij gezegd had; en de Heere deed aan Sara, 

gelijk als Hij gesproken had.  

d) Omdat de Heere Zijn woord hield, werd Sara moeder van Izak en 

overgrootmoeder van Jezus.  

 

Vraag 6: Sara heeft door het geloof een kindje gekregen. Zij heeft de Heere op Zijn woord 

geloofd.  

 

Vraag 7:  

a) De spelonk van Machpela 

b) Ja. Wij willen zo graag eerst zien en zeker weten, maar de Heere vraagt dat we 

Hem vertrouwen op Zijn woord.  

c) Op abcvoorkinderen.nl staat deze omschrijving: Geloof is een vast vertrouwen dat 

God al je zonden vergeven wil, omdat Jezus Christus de straf daarvoor gedragen 

heeft. Dat vertrouwen geeft God in je hart, door het werk van de Heilige Geest. 

 

 

SCHETS 3: RACHAB 

Vraag 1: 

a) Jozua 

b) Het zijn verkenners, ze moeten goed om zich heen kijken wat ze zien en dat aan 

Jozua vertellen zodat hij weet hoe de stad eruit ziet en hoe sterk Jericho is.  

c) Spionnen  

 

Vraag 2: 

a) Ze heeft gehoord wat de God van Israël gedaan heeft en hoe machtig Hij is. 

Hebreeën 11 zegt dat Rachab door het geloof niet omgekomen is.  

b) Ik denk het wel. Maar ze zullen ook vertrouwd hebben op de Heere. En wat zullen 

ze verwonderd zijn geweest over de hulp van Rachab.  

 

Vraag 3:  

a) Ze zou waarschijnlijk gedood zijn 

b) Persoonlijk antwoord 



 
 

c) Door het geloof heeft Rachab de verspieders verstopt en is zij niet omgekomen 

met de inwoners van Jericho.  

d) Dat we van Rachab kunnen leren wat geloven is. En dat het geloof in de Heere 

Jezus ook voor ons de enige manier is om gered te worden.  

 

Vraag 4: Rachab moet een rood touw uit het raam hangen 

  Rachab en haar familie moeten in haar huis blijven en wachten op de verspieders 

 

Vraag 5: 

a) Dat je vast en zeker weet dat de Heere voor je zorgt. Dat je in Hem gelooft en op 

Hem bouwt.  

b) Nee, zij kende de God van Israël helemaal niet. Maar vanuit de verhalen over wat 

de Heere deed in de woestijn had ze toch iets van God gehoord.  

c) Nee, ook voor ons is het niet makkelijk. Dat komt omdat ons hart zondig is en niet 

wil luisteren naar God. Maar de Heere wil en kan dat anders maken. Hij wil je hart 

zo veranderen dat je naar Hem gaat luisteren, in Hem gaat geloven, op Hem 

vertrouwt.  

 

Vraag 6:  

a) Rachab en haar familie worden gered 

b) Hier zie je dat de Heere doet wat Hij belooft.  

 

 

SCHETS 4: RUTH 

Vraag 1: Elimelech en Naomi 

  Ruth en Machlon 

  Chiljon en Orpa  

 

Vraag 2:  

a) De mensen dienden de Heere niet (met heel hun hart). Iedereen doet wat hij zelf 

goed vindt zonder naar de Heere te luisteren.  

b) Als straf van de Heere.  

c) Het land Moab ligt aan de overzijde van de Dode Zee. Het is een vruchtbaar land. 

Zie voor meer informatie 

http://bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/M/Moab%20/Topografie/77/.  

 

Vraag 3:  

a) Eigen antwoord 

b) Eigen antwoord 

c) Eigen antwoord – de reacties op a en b kunnen helpen om dit antwoord te geven. 

 

Vraag 4:  

a) Ruth 1:16b (en 17a) 

b) Belijden is dat uitkomen voor wat je gelooft. Je belijdenis is dus dat wat je gelooft.  

c) Eigen antwoord 

 

Vraag 5:  

http://bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/M/Moab%20/Topografie/77/


 
 

a) Ze zijn verbaasd en herkennen Naomi haast niet meer.  

b) De uitkomst van de puzzel is Ruth 1:20 (vanaf ‘noemt’).   

c) Eigen antwoord 

 

Vraag 6: 

a) De Heere zorgt voor werk en eten voor Ruth. Hij zorgt ervoor dat er een losser 

komt die het land van Elimelech wil kopen en met Ruth wil trouwen. En zo komt er 

zelfs ook nog een kindje en mag Ruth ook een moeder van Christus worden.  

b) Zie hiervoor de achtergrondinformatie in de voorbereiding.  

c) Door een schoen uit te trekken en deze aan die ander te geven.  

d) Dat Boaz de losser zal zijn. Hij zal de akker kopen en met Ruth trouwen.  

e) Hij zorgt voor Ruth en Naomi. Zo zorgt de Heere Jezus ook voor Zijn kinderen. 

Boaz moest geld betalen voor de akker. De Heere Jezus heeft betaald met Zijn 

leven.  

 

Vraag 7: 

a) David. 

b) Jezus, de grote Zoon van David. 

 

 

SCHETS 5: BATHSEBA  

Vraag 1: 

a) Willen hebben wat een ander heeft. 

b) Er tegen vechten door te bidden of de Heere het uit je gedachten wil halen. En 

door te denken aan alles wat je al hebt gekregen.  

 

Vraag 2: Uria  

  Uria  

  David  

  David  

  David Uria  

  Uria David  

 

Vraag 3: Begeren – overspel – moord  

 

Vraag 4:   

a) Dat wil hij niet omdat alle andere soldaten in het veld zijn en in tenten slapen. Hij 

wil hen niet ontrouw zijn door het fijn te hebben bij zijn vrouw thuis.  

b) Verantwoordelijk – trouw – zorgzaam – liefdevol  

 

Vraag 5:  

a) David laat Bathseba halen en neemt haar tot zijn vrouw.  

b) Als straf van de Heere.  

c) De Heere Jezus.  

 

Vraag 6: -  

 



 
 

Vraag 7:  

a) Hij ziet zichzelf als zondaar voor God.  

b) Ook wij zijn zondaren die straf verdienen.  

c) Hij is genadig en vol liefde. Hij wil de zonde vergeven.  

 

Vraag 8: 

a) David, Salomo. 

b) Zij is ‘degene die Uria’s vrouw geweest is’.  

 

 

SCHETS 6: MARIA  

Vraag 1: 

a) Het is ongeloof. Het nieuws dat de engel brengt is ook een groot wonder.  

b) Abraham en Sara.  

c) Hij wordt gestraft.  

 

Vraag 2: 

a) Eigen antwoord.  

b) Nee, de Heere hoort je altijd. Het kan lijken dat Hij je niet hoort omdat Hij niet altijd 

(direct) antwoord geeft.  

c) Zo is het wonder nog veel groter. En zo kon Johannes de voorloper van Jezus 

zijn. Zo paste het in Gods plan.  

 

Vraag 3:  

a) Ze heeft genade bij God gevonden en is gezegend onder de vrouwen.  

b) Ze krijgt een Kindje. Ze moet Hem Jezus noemen.  

c) Hij is groot – Hij is de Zoon van God – Hij krijgt de troon van David – Hij zal voor 

eeuwig Koning zijn.  

 

Vraag 4:  

a) De Heilige Geest zal ervoor zorgen dat het Kindje in haar komt.  

b) Ook Elisabet is zwanger.  

c) Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.  

 

Vraag 5: 

a) Omdat de mensen gezondigd hebben.  

b) Omdat Hij alleen dan de straf kan dragen.  

c) Jezus Christus.  

 

Vraag 6: 

a) –  

b) Eigen antwoord.  

c) De Heere wil waarmaken wat Hij daar aan jou beloofde. Ga maar met deze 

belofte naar de Heere toe door te bidden:  

Wilt U, Vader, voor mij zorgen?  

Wilt U, Zoon, mijn zonden vergeven?  

Wilt U, Heilige Geest, mijn hart vernieuwen?  



 
 

 

Afsluitende opdracht: -  

 


