SCHETS 1: HET EERSTE WONDER
Vraag 1:
a) Aan de oever van het meer van Galilea.
b) Visnetten aan het repareren met zijn vader en broer.
c) Eigen antwoord.
Vraag 2:
a) Wanneer een man en vrouw elkaar trouw beloven, zeggen ze tegen elkaar dat ze
er voor elkaar zijn in voor- en tegenspoed. Dit kan alleen als God het huwelijk
zegent. Dat wil Hij doen; Hij heeft het huwelijk Zelf ingesteld.
b) Eigen antwoord.
c) Doordat de Heere Jezus deze bruiloft bezoekt, laat Hij zien dat Hij het huwelijk heel
belangrijk vindt. Het huwelijk is door God Zelf ingesteld. De Heere wil dat we het
huwelijk in ere houden, dat we er zuinig op zijn. Hij belooft in het huwelijk Zijn hulp
en bijstand te schenken.
d) Door op de trouwdag zelf een belangrijke plaats in te ruimen voor de kerkdienst
(waar je de Heere om een zegen vraagt over het huwelijk) en op de dag ook geen
dingen te doen waar de Heere verdriet van heeft.
Vraag 3:
a) Mogelijk Dit liet dit zien dat er armoede was en niet genoeg geld om een bruiloft te
vieren. Het laat in ieder geval zien dat er niet goed voor de gasten gezorgd wordt,
terwijl juist de gastvrijheid in die cultuur van zo’n groot belang is.
b) In de tijd van de Bijbel was het water niet zuiver genoeg om te kunnen drinken. Dus
als je water dronk werd je daar erg ziek van. Sap of ander drinken was er toen nog
niet. Wijn was toen heel normaal om te drinken, maar deze was veel minder sterk
dan in onze tijd.
Vraag 4:
a) Eigen antwoord.
b) Ze gaat naar de knechten en vertelt hen dat ze moeten doen wat de Heere Jezus
zegt. Ze gaat er dus blijkbaar vanuit dat de Heere Jezus iets zal gaan doen.
c) Eigen antwoord.
Vraag 5:
a) Eigen antwoord.
b) Eigen antwoord. Blijkbaar hebben ze erop vertrouwd dat Hij werkelijk kon helpen.
Ze zijn in ieder geval gehoorzaam en daar kunnen wij wel wat van leren!
c) De Heere spreekt door Zijn Woord tegen jou. Soms zit je in de kerk, luister je naar
een Bijbelverhaal of lees je een stuk uit de Bijbel/dagboek waardoor je ineens

merkt/voelt: ‘dit zegt de Heere tegen mij.’ En als je bidt of de Heere jou de weg wil
wijzen of je stelt Hem een vraag, dan kan Hij zomaar op die manier antwoord geven.
d) –
Vraag 6:
a) HSV: Iedereen zet eerste de goede wijn voor, en wanneer men er goed van
gedronken heeft de mindere; u hebt de goede wijn voor het laatst bewaard.
SV: Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft,
alsdan den minderen; maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard.
b) Op een feest wordt eerst de dure wijn uitgedeeld, dan proeft iedereen dat goed,
maar na een tijdje heeft iedereen zoveel gedronken dat de smaak niet zoveel meer
uitmaakt en dan werd de goedkopere wijn uitgedeeld. Maar hier is het dus
andersom gegaan. De beste wijn is voor het laatst bewaard. De Heere Jezus heeft
dus de beste wijn gemaakt.
Vraag 7:
a) Jezus is almachtig en bij machte om te gebieden en het staat er. Hij heeft alles
onder controle en weet wat wij nodig hebben. Dit wonder openbaart de
heerlijkheid van Jezus als de vrijmachtige Schepper en Heerser over de materie,
en als de genadige God Die overvloedig in de behoeften van Zijn volk voorziet.
b) Eigen antwoord.
SCHETS 2: EEN GESPREK IN DE NACHT
Vraag 1:
De onderstreepte antwoorden zijn juist:
Ik vast nooit
Ik vast twee keer per week
Ik leer grote stukken van de Bijbel uit mijn hoofd Ik vind de Bijbel onbelangrijk
Ik geef geen geld aan de armen
Ik geef geld aan de armen
Ik leef volgens de Wet van God
Ik vind de Wet van God niet belangrijk.
Ik verwacht deze Messias
Ik verwacht deze Messias niet
Vraag 2:

Farizeeër, nacht, Rabbi, geboren, Koninkrijk.

Vraag 3:
a)
b)
c)
d)
Vraag 4:

–
Vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden, levendmaking.
In de Schriften.
God.

Wedergeboorte is het begin van het nieuwe leven met de Heere dat de Heilige Geest
in je hart werkt.

Vraag 5:
a) Dat Hij een nieuw, levend hart zal geven. Dat Zijn Geest in je zal komen wonen.
b) Het stenen hart hoort bij de duivel, dat wil de zonde doen. Het vlesen hart hoort bij
de Heere, het wil leven naar Gods wil en wet.

Vraag 6:
a) Aan de rechter boom.
b) De wind hoor je maar zie je niet. Toch merk je het als het waait. De Heilige Geest
kun je ook niet zien. Maar je merkt het wel als mensen van dood levend zijn
geworden. Dan zie je waar hun hart op gericht is. De Heere Jezus is dan de
belangrijkste geworden in hun leven.
Vraag 7:
a) De Heere Jezus gebruikt dit voorbeeld zodat Nicodemus gaat begrijpen dat je
alleen kunt zalig worden door het kijken naar het kruis van de Heere Jezus. Door
het geloof in Hem word je zalig. Hij heeft het volbracht. Je kunt niet zalig worden
door je eigen werken.
b) Eigen antwoord.
Vraag 8:
a) Deze tekst is in één bijbelvers de kern van de Bijbel.
b) –
c) Eigen antwoord.
Vraag 9:
a) Eigen antwoord.
b) Eigen antwoord.
c) De Heere laat Zich kennen in Zijn Woord. Als je Zijn Woord leest, ontdek je Wie
Hij is en voor jou wil zijn. De Heilige Geest maakt je bekend Wie de Heere is en
doet je Hem ontmoeten.
Vraag 10:
a) Eigen antwoord.
b) Eigen antwoord.

SCHETS 3: DE OPSTANDING EN HET LEVEN
Vraag 1:
a) HSV: ziekte, dood, heerlijkheid, Zoon van God.
SV: krankheid, dood, heerlijkheid, Zone Gods.
b) Opdat Hij – de Zoon van God – erdoor verheerlijkt wordt. Dat de mensen door dit
wonder Hem zullen eren en dienen.
c) Eigen antwoord.
d) Dat de Heere op Zijn tijd werkt en het niet doet op onze tijd en/of onze manier. De
Heere is zo veel groter dan wij ooit kunnen denken. Hij weet veel beter dan wij wat
goed voor ons is.
Vraag 2:
a) Nee, ze hebben Jezus. Hij heeft alle macht in de hemel maar ook op de aarde.
Zolang ze Jezus hebben, hebben ze het Licht.
b) Degenen die Jezus niet als hun licht hebben.
c) Dat je dan niet bang hoeft te zijn. Hij zorgt dan voor je.

Vraag 3:
a)
b)
c)
d)

Eigen antwoord.
Eigen antwoord.
–
De opstanding uit de dood en het eeuwige leven met en bij de Heere.

a)
b)
c)
d)
e)

Iedereen die hoort naar Jezus’ woord en die gelooft in God.
Eeuwig leven.
In de verdoemenis.
Je bent uit de dood overgegaan in het leven.
Ja, ook wij zijn van nature – uit onszelf – dood in de zonden. We kunnen alleen
leven door het werk van de Heere Jezus, als de Heilige Geest ook ons nieuw en
levend maakt.

Vraag 4:

Vraag 5:
a) Hij huilt om het verdriet van Martha en Maria.
b) Het laat zien dat Hij echt mens is en met de mensen meevoelt en meelijdt.
Vraag 6:
a)
b)
c)
d)

Hij dankt omdat Zijn Vader hem verhoord heeft.
Voor de menigte die om Hem heen staat.
Opdat de mensen in Hem gaan geloven.
Lazarus, kom naar buiten.

Vraag 7:
a) Sommigen geloven in de Heere Jezus; anderen geven Hem aan bij de leiders van
het volk.
b) Eigen antwoord.
c) Eigen antwoord.

SCHETS 4: DE APOSTEL VAN DE LIEFDE
Vraag 1:
a) Evangelie, eerste brief, tweede brief, derde brief, Openbaring.
b) Eigen antwoord.
Vraag 2:
a) Hier zijn heel veel antwoorden mogelijk. Vanuit de drie algemene
belijdenisgeschriften kunnen de volgende thema’s: God de Vader: Schepping,
God de Zoon: vergeving van de zonden, De Heilige Geest: levendmaking/
toepassing, wederkomst, het oordeel de gemeenschap(liefde) van de heiligen, het
eeuwige leven. Je kunt ook denken aan thema’s als geloof, hoop, liefde, trouw, de
vrucht van de Geest.

b) Dit hangt af van wat de kinderen bij de vorige vraag hebben opgeschreven. Laat
de kinderen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen. Stel vragen om een
zo compleet mogelijk antwoord te krijgen.
Vraag 3:
a) Duisternis/ donker heeft een negatieve klank. In het donker kun je bang zijn. In het
donker kun je niet zien. In de geestelijke duisternis kun je God niet zien en zie je
je naaste niet. Doordat je God en je naaste niet ziet, luister je niet naar hen en doe
je je eigen zin, dat is de zonde.
b) Van nature geldt dat voor iedereen die na de zondeval leeft. De één leeft in
andere zonden dan de ander, maar met elke zonde die we doen wandelen we in
de duisternis.
c) Op het eerste gezicht kan het soms fijn zijn. Je hoeft met niemand rekening te
houden. Uiteindelijk is het helemaal niet fijn. Het maakt dat je alleen
bent/eenzaam. Als je sterft zonder liefde dan sterf je alleen. Je komt dan op de
plek waar je eeuwig alleen zult zijn, zonder God en zonder mensen om je heen:
de hel.
Vraag 4:
a) Als er in je leven niks verandert, dan blijf je in de duisternis. Dan leef je zonder de
Heere en zul je ook zonder Hem sterven.
b) Dit hoeft niet zo te blijven! Door het geloof in de Heere Jezus mag je bij de Heere
horen en Zijn kind zijn.
c) Als je een kind van God geworden bent, dan ben je niet in één keer zonder zonde.
Op aarde blijft iedereen zonde doen. Ons hart wil ook nog de zonde doen.
d) Allereerst is het een gebod van God, daar moeten we naar luisteren. Als we
elkaar niet liefhebben dan zou het vreselijk op aarde zijn, de mens heeft liefde
nodig. Tot slot kunnen we door de mensen om ons heen lief te hebben de mensen
iets laten zien van het christelijk geloof.
e) Eigen antwoord.
Vraag 5:
a) Mattheüs 22:34-40.
b) Je vindt hier de samenvatting van de wet. In één woord is dat: liefde.
c) Een echt antwoord op deze stelling bestaat er niet, maar het is wel belangrijk om
er met de kinderen over na te denken. Natuurlijk kan iemand die God niet kent
ook de mensen om zich heen liefhebben. Toch zal dit een andere liefde zijn. Een
christen heeft zijn naaste lief, omdat hij weet dat Christus hem zo liefgehad heeft
dat Hij voor zijn zonden is gestorven aan het kruis. Hierdoor zal de liefde van een
niet-christen wel anders zijn dan de liefde van een christen.
Vraag 6:
a) Een ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
b) Eigen antwoord.

SCHETS 5: DE OPENBARING OP PATMOS
Vraag 1:
a) Jezus Christus.
b) De dingen die binnenkort zullen gebeuren; dus dat wat in de toekomst zal komen.
c) Dan ben je zalig.
d) Echt gelukkig, omdat je dan de Heere kent, Hem liefhebt en naar Zijn Woord wil
horen.
Vraag 2:
a) Abraham, Jesaja, Ezechiël, Ananias, Petrus.
b) God is machtig om het nog steeds te doen. De Heere spreekt tegenwoordig niet
vaak meer door visioenen, want we hebben de Bijbel. Het is Gods normale manier
om door de Bijbel tot ons te spreken. Als mensen nog geen Bijbel hebben óf in
een heel bijzonder geval kan de Heere het nog wel doen. Bijvoorbeeld bij moslims
in moslimlanden.
c) Het belangrijkste middel waardoor God tot mensen spreekt is Zijn Woord, de
Bijbel. God kan ook direct, door gebeurtenissen of door anderen mensen tot ons
spreken. Als God op een bijzondere manier (buiten de Bijbel om) tot mensen
spreekt, moeten we altijd in Gods Woord kijken of dat het wel klopt met wat er in
de Bijbel staat.
Vraag 3:
a) De Heere Jezus had hem die opdracht gegeven.
b) Omdat hij nu niet meer over de Heere Jezus kon vertellen aan andere mensen en
hij dus ook de opdracht van Jezus niet uit kon voeren.
c) Allereerst om zelf in Hem te geloven. En vervolgens ook om dit aan anderen te
vertellen.
d) Je mag de Heere vragen om een hart dat in Hem gelooft. En je mag daarvan
vertellen aan mensen om je heen. De Heere God wil je daarbij helpen. Vraag Hem
om de hulp en leiding van de Heilige Geest.
Vraag 4:
Onderdeel
1.
Zeven kandelaren
2.
Lang kleed
3.
Gouden gordel
4.
Wit haar
5.
Ogen als een vlam vuur
6.
Voeten als blinkend koper
7.
Stem als vele wateren
8.
Zeven sterren
9.
Tweesnijdend scherp zwaard
10.
Gezicht als een felle zon
Oplossing: God regeert.

Betekenis
Zeven gemeenten van Klein Azië
Koning
Priester
Goddelijke wijsheid
Goddelijke alwetendheid
Standvastig, onoverwinnelijk
Majesteit
Dominees van de zeven gemeenten van Klein- Azië
Gods Woord
Glanzende heerlijkheid

Vraag 5:

Laat de kinderen reageren op de stelling en ook op elkaars reacties. Kijk maar hoe ver
ze zelf komen met een antwoord.
De stelling is waar, wat God doet is altijd goed (HC zondag 10). Toch lijkt het soms
alsof het niet goed gaat. Dat komt omdat wij mensen vaak niet begrijpen wat Gods
bedoeling is met wat Hij doet. Voor iedereen die in Hem gelooft, zal het goed aflopen:
na dit leven wacht dan de eeuwige heerlijkheid! Maar als je niet in Hem gelooft, gaat
het niet goed… Deze wereld zal namelijk niet altijd bestaan.

Vraag 6:
a) Aan het kruis en bij Zijn opstanding. Christus is in de hel geweest, maar Hij is er
zelf weer uitgekomen. De duivel kon Hem er niet houden. Christus is ook drie
dagen in het graf geweest, maar Hij maakte Zichzelf weer levend. Hij was sterker
dan de hel en dan de dood.
b) Het ergste wat een mens kan overkomen is de dood, om daarna naar de hel te
moeten gaan. Omdat Christus de hel en de dood heeft overwonnen, hoeven Zijn
kinderen niet meer naar de hel en gaan ze via de dood naar de hemel. Als sterven
niet meer erg is, dan mogen we vol geluk en troost verder leven.
c) Ja, dat kan. Als je niet gelooft in de Heere Jezus, moet je zelf de straf op de
zonden dragen!
d) Persoonlijk antwoord. Laat de kinderen duidelijk weten dat er nog steeds tijd is om
tot bekering te komen! Vlucht tot Jezus en word gered!
SCHETS 6: DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE
Vraag 1:
a) Laat de kinderen dit echt zelf doen. Verzamel na afloop alles wat ze opgenoemd
hebben. Schrijf het evt. op een bord / vel papier en vul het met elkaar aan.
b) Hij was verbannen, in ballingschap, als straf van de keizer.
Vraag 2:
a) Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
b) Alles wat hij ziet moet hij opschrijven.
c) –
Vraag 3:
a) Deze materialen zijn kostbaar. Ze betekenen reinheid en volheid. Het laat Gods
heiligheid zien. Alles zal in het Nieuwe Jeruzalem volmaakt en goed zijn. Het is de
stad van God.
b) Jaspis, Saffier, Smaragd, Sardonyx, Sardis, Topaas, Hyacint, Amethist.
c) Bij de tabernakel en tempel.
d) De gelovigen.
Vraag 4:

Boom des levens; rivier.

Vraag 5:
a) De komst van de Heere Jezus naar deze aarde; Zijn lijden en sterven.
b) Hij zal er op de troon zitten. Dat betekent dat Hij er regeert, samen met God de
Vader.
c) Persoonlijk antwoord.
Vraag 6:

Woorden die overblijven: vreugde, blijdschap, leven, Lam, God, Boom, rivier, troon.
De naam is: Lam.

Vraag 7:
a) Alle mensen die in Hem geloven.
b) –
c) SV: Vreesachtigen, ongelovigen, gruwelijken, doodslagers, hoereerders,
tovenaars, afgodendienaars, leugenaars, honden.
HSV: de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de
afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.
d) De mensen die Zijn geboden houden.
Vraag 8:
a)
b)
c)
d)

Kom, Heere Jezus!
Persoonlijk antwoord.
De genade van de Heere Jezus.
-

