
 
 

 

SCHETS 1: SLANG   

Vraag 1:   

a) De slang doet alsof de mensen van geen enkele boom mochten eten, maar dat gold alleen 

voor de boom des kennis, des goed en des kwaads. 

b) De vrouw zegt dat ze zullen sterven als ze de boom aanraken, maar God heeft gezegd dat ze 

zullen sterven als ze van de boom eten. 

c) Ze liegen over wat de Heere gezegd heeft. Ze maken God strenger dan Hij is.  

 

Vraag 2:  

a) Boom der kennis des goeds en des kwaads / Boom van de kennis van goed en kwaad.   

b) Als beproeving, test om te kijken of de mens Hem zou gehoorzamen.  

 

Vraag 3:  

a) 1 en 3.  

b) 2 en 4.  

 

Vraag 4:  

a) Hun ogen worden geopend. Ze zien dat ze naakt zijn en ze schamen zich. Ze worden bang 

voor de Heere.  

b) 2.  

c) De Heere God vraagt aan Adam waar hij is. En stelt daar achteraan de vraag of hij gegeten 

heeft van de boom waarvan het verboden was om te eten. 

 

Vraag 5:  

De slang moet op zijn buik kruipen en eten van het stof van de aarde en zal vervloekt zijn onder 

alle dieren. De vrouw zal het zwaar hebben als ze zwanger is en zal veel pijn hebben bij de 

bevalling. Verder zal de vrouw naar haar man verlangen, maar zal de man over haar heersen. 

Adam zal hard moeten werken. Hij zal zelf eten moeten verbouwen. Dit zal niet vanzelf gaan en 

er zal vele onkruid groeien, waardoor het hard werken zal zijn. 

 

Vraag 6:  

a) –  

b) De Heere Jezus.  

c) Hij zal de duivel overwinnen en zo verlossing mogelijk maken voor Zijn volk.  

 

Vraag 7:  

a) De hemel.  

b) Door het geloof in de Heere Jezus.  

c) Eigen antwoord.  

 

 



 
 

Vraag 8:  

a) Eva.  

b) Moeder van alle levenden.   

 

Vraag 9:  

a) Eigen antwoord.  

b) -  

 

 

SCHETS 2: EZEL   

Vraag 1:   

a) Barak. 

b) Hij wil dat Bileam een vloek over het volk Israël uitspreekt.  

 

Vraag 2:  

Je kunt denken aan: 17:3 (Ik zet mijn treden in Uw spoor) of 25:2 (Heer’ ai maak mij Uwe wegen).  

 

Vraag 3:  

 Tekening 1: vers 23  

 Tekening 2: vers 25  

 Tekening 3: vers 27-28 

 

Vraag 4:  

 God hield zijn ogen gesloten.  

 

Vraag 5:  

a) De Heere zorgt ervoor dat er uit zijn mond alleen maar zegeningen komen.  

b) Hij zorgt dat het volk niet vervloekt maar gezegend wordt.  

c) Elke dag dat wij leven worden we door de Heere beschermd. Hij geeft ons leven en alles wat 

we nodig hebben. Het allergrootste dat Hij ons wil geven is vergeving van onze zonden en een 

eeuwig leven met Hem.  

 

Vraag 6:  

1 Exodus 23:12  

2 Richteren 10:4  

3 2 Samuël 13:29 

4 Numeri 22:30  

5 Zacharia 9:9  

6 Jesaja 1:3  

7 Mattheüs 21:7 

 

Vraag 7:  

 Eigen antwoord.  

 

  



 
 

SCHETS 3: KOE   

Vraag 1:   

a) Schuldoffer.  

b) Ze hebben de ark van de Heere geroofd.  

c) Het is een straf van de Heere.  

d) Ze zien er de hand van de God van Israël in.  

 

Vraag 2:  

a) Vijf gouden muizen en vijf gouden gezwellen.  

b) Voor elke Filistijnse stad één.  

c) –  

d) Om hun schuld te belijden en het weer goed te maken.  

e) Je hart geef je aan de Heere door Hem lief te hebben, in Hem te geloven en te doen wat Hij 

van je vraagt.  

 

Vraag 3: 

a) Ze verderven het land / ze richten het land ten gronde.  

b) De God van Israël.  

c) Dat de Heere (de druk van) Zijn hand zal verlichten.  

d) – 

e) De plagen in Egypte en de uittocht.  

f) Dit was groot nieuws geweest, alle volken waren ervan op de hoogte en hadden ontzag voor 

de God van Israël.  

g) Hoe groot en machtig de Heere is.  

 

Vraag 4:  

 Kar, twee koeien, de ark, de gouden muizen en gezwellen.  

 

Vraag 5:  

a) – 

b) Ze gebruiken het om een offer aan de Heere te brengen.  

c) Om de Heere te danken dat Hij de ark teruggebracht heeft.  

d) In je gebed, met een psalm of lied, door Hem je hart en leven te geven.  

 

Vraag 6:  

a) Eigen antwoord.  

b) Ze zou teleurgesteld zijn.  

c) De mannen van Beth-Semes hebben in de ark gekeken, terwijl de Heere dit verboden had.  

d) Ze hebben de regels van de Heere overtreden en straf verdiend.  

e) Hij kan de zonde niet verdragen. Hij moet de zonde straffen. Hij wil gediend worden naar Zijn 

regels en niet op de manier die wij mensen bedenken.  

 

  



 
 

SCHETS 4: BEER   

Vraag 1:  

a) – 

b) De eerste stad die het volk Israël in Kanaän veroverd heeft. Rachab komt er vandaan. De 

verspieders waren in die stad. De stad werd op wonderlijke wijze ingenomen. Later is Jericho 

herbouwd (tegen het bevel van de Heere in). Er is in Jericho een profetenschool.  

c) De afgodendienst aan de gouden kalveren.  

 

Vraag 2:  

a) Kaalkop, ga op!  

b) De hemelvaart van Elia.  

c) Dat Elisa moest sterven.  

 

Vraag 3:  

a) Op een negatieve manier.  

b) Dat het belangrijk is om met eerbied over de Heere, Zijn dienst en Zijn knechten te praten.  

 

Vraag 4:  

a) Er komen 2 beren die veel kinderen doden. 

b) –  

c) Ze worden tot het volk gezonden om hen te waarschuwen in de naam van de Heere.  

d) Ze bespotten hen.  

e) God zal over hen toornen en hen straffen.  

 

Vraag 5:  

-   

 

Vraag 6:  

a) Het vijfde gebod.  

b) Niet meelachen maar juist zeggen dat het niet netjes is.  

c) Persoonlijk.  

 

Vraag 7:  

a) Elia en de raven, Jona en de vis.  

b) Dat koe en beer samen in de wei zullen lopen en liggen. Beeld van vrede.  

c) Op de nieuwe aarde, als de Heere Jezus teruggekomen is.  

 

Vraag 8:  

a) 42.  

b) Zoveel kinderen werden er gedood.  

 

  



 
 

SCHETS 5: HERT   

Vraag 1: 

a) Schreeuwen en dorsten.  

b) Persoonlijk.  

 

Vraag 2:  

-  

 

Vraag 3:  

Vers 6 en 12 uit psalm 42 en vers 5 uit psalm 43.  

  

Vraag 4:  

a) Hoop op God; verlossing.  

b) De Heere Jezus aan het kruis.  

c) Van al je zonden en van de straf die je daarmee hebt verdiend (de eeuwige dood).  

 

Vraag 5:  

Dan zal de kreupele springen als een hert.  

 

 

SCHETS 6: LEEUW   

Vraag 1:  

a) Daniël heeft daar niet iets bijzonders voor gedaan. Daniël leefde naar Gods wet: liefdevol, trouw 

en bereid een ander te helpen. God had aan Daniël wel veel verstand gegeven, maar Daniël 

zelf deed nies meer dan zijn gekregen talenten gebruiken.  

b) Daniël had een luxe leven. Hij kon alles krijgen wat hij maar wilde. Hij had macht over anderen, 

hij kon belangrijke beslissingen nemen. Daniël mocht in principe zijn eigen godsdienst houden.  

c) Daniël kreeg te maken met heel veel jaloezie. Andere stadhouders waren jaloers op Daniëls 

positie. Ook hadden ze er een hekel aan dat Daniël zo ‘braaf’ leefde. Daniël werd dus gehaat. 

Het leven in de positie van Daniël vraagt ook heel veel kracht en moed. Hij moest tegen de 

gedachten en het geloof van heel veel anderen ingaan.  

d) Daniël leert ons een belangrijke les. We dienen God niet door iets heel bijzonders te doen, maar 

door liefdevol, trouw en bereidwillig om anderen te helpen zijn. We moeten onze talenten 

gebruiken. Dan zal God er zelf voor zorgen dat we Hem dienen op de manier zoals Hij dat wil! 

Soms op een hoge positie zoals bij Daniël, soms op een lagere positie, zoals heel veel andere 

Israëlieten die tegelijk met Daniël waren weggevoerd. Tegelijk vraagt God van ons wel kracht 

om te kiezen voor de dingen die Hij wil, ook als dat tegen de wil van anderen ingaat.  

 

Vraag 2: 

a) Daniël was geliefd door de koning. Hij had de machtigste plek in het hele rijk na de koning zelf. 

De stadhouders waren uit op macht, ze wilden net zoveel macht als Daniël.  

b) Het begint er al mee dat ze roddelen. Ze hebben het met elkaar over Daniël. Daarna bedenken 

ze een gemene list, het bedenken alleen al is hetzelfde als de moord zelf. Daarna liegen ze 

tegen de koning door een smoes te bedenken, ze verzwijgen de waarheid. Tot slot zijn ze enorm 

wreed, ze gaan gelijk op pad om Daniël te beschuldigen, ze willen niets liever dan zijn dood. 

Hierbij verstoren ze het gebed van Daniël.  



 
 

c) Laat hier vooral veel uit de kinderen komen! Stuur uiteindelijk aan op een antwoord wat vraagt 

om tevredenheid. God heeft ons bepaalde dingen gegeven en sommige dingen niet gegeven. 

Daar heeft hij een plan mee, God heeft het zo bedoelt. Daarom is het niet goed om meer te 

willen dan dat. 

 

Vraag 3:  

- 

 

Vraag 4: 

a) Het gebed is de adem van de ziel. Zonder adem kunnen we niet, daarom kan een christen niet 

zonder gebed. In het gebed dankt hij God voor alles, en bidt God om alles wat hij of anderen 

om hem heen nodig hebben. In het gebed prijst een christen God ook voor wie Hij is. Al die 

dingen geven een christen zoveel kracht en liefde. God wil door het gebed al Zijn gaven aan de 

mensen geven. Zonder gebed zou Daniël zijn werk niet kunnen doen. Dan zou alles mislukken. 

b) Er zijn heel veel voorbeelden te noemen. Bekende gebeden zijn de gebeden van Hanna, Daniël, 

Nehemia. Ook andere namen kun je noemen: Hizkia, alle psalmisten, Paulus, de Heere Jezus, 

enz.  

c)   

Mattheus 6: 5-8 Leven van Daniël 

Bidt niet op de hoek van de straat Daniël bidt niet buiten. Hij zoekt een 

verborgen plekje op.  

Ga in je binnenkamer Daniël bidt in de opkamer, op het dak. 

Dat was de vaste binnenkamer waar 

Daniël bad.  

Bidt tot de Vader (de enige God) Daniël weigerde tot de koning te bidden, 

hij bad tot de Vader, Zijn God.  

Gebruik geen inhoudsloze en niet teveel 

woorden 

We weten de woorden die Daniël bad 

niet. Maar juist daardoor weten we ook 

dat het Daniël niet ging om zijn eigen 

mooie gebed.  

 

d)  -  

e) –  

 

Vraag 5:  

a) Als Daniël niet zou bidden zou hij geen kracht meer hebben. Daniël was helemaal afhankelijk 

van de kracht van God!  

b) Laat de kinderen kritisch nadenken over hun eigen leven. Wat past er bij een leven met God, 

wat niet?  

c) Daniël blijft trouw aan God, hij blijft bidden. Door zijn gebed blijft hij heel dicht bij God! Als je 

met iemand omgaat dan weet je ook wat diegene graag wil. Zo is het ook met bidden. Door te 

bidden weet je wat God graag van jouw leven wil. Daardoor leer je Hem te dienen en te eren.  

 

Vraag 6:  

a) Dit tekent Gods macht over heel de schepping. Heel de schepping moet gehoorzamen aan wat 

de Heere wil. God heeft een plan uitgedacht, de schepping moet meewerken in het plan van de 

Heere.  



 
 

b) Als Daniël zou sterven dan zou iedereen hem en God uitlachen, alsof God geen macht had. 

Doordat Daniël de leeuwenkuil overleefde gebeurde juist het tegenovergestelde, iedereen sprak 

vol lof over God en over Gods kracht! Daardoor werd Gods Naam groot gemaakt! God had ook 

nog een plan met Daniëls leven, God had nog een taak voor hem in Babel.  

 

Vraag 7:  

-   

 

Vraag 8:    

a) God is een God die rechtvaardig is. Hij kan het kwaad niet door de vingers zien. In het Oude 

Testament zien we dat het kwaad vaak veel directer gestraft wordt. Het paste ook helemaal in 

de cultuur van Babel. Denk maar aan de vrienden van Daniël in de leeuwenkuil, als je niet 

luistert wordt je gelijk gedood. God kan de zonde niet aanzien. We zien hierdoor ook hoe erg 

de zonde is. Beseffen we dat in ons eigen leven ook? Doordat de stadhouders gestraft werden 

kon iedereen in het hele land zien dat Daniël niets verkeerds gedaan had. Daniël werd recht 

gedaan. Ook wordt door deze straf zichtbaar dat alleen God echt machtig is, Hij krijgt de eer en 

de goden van de stadhouders kunnen niets uitrichten.  

b) Dat wijst op de macht en grootheid van de Heere Jezus. Hij is Koning en heeft alle macht. Hij 

regeert!  

c) De wederkomst van de Heere Jezus. Dan zal het grote en laatste oordeel plaatsvinden.  

d) Persoonlijk. Een mooie vraag om over door te praten en deze Handreiking mee af te sluiten.  


