LES 2
1.Uit welke twee delen bestaat de bijbel?

1.Uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

2.Over welke tijd gaat het Oude Testament?
3.Over welke tijd gaat het Nieuwe Testament?

2.Over heel de tijd voor de geboorte van de Here Jezus in Betlehem.
3.Over de tijd vanaf Christus' geboorte.

4.Wat is het eerste bijbelboek?

4.Genesis.

5.Hoe heet het laatste bijbelboek?

5.De Openbaring van de Here aan Johannes.

6.Waarmee begint het Oude Testament?

6.Met de geschiedenis van de
aarde.

7.Hoe lang heeft God daarover gedaan?

7.Zes dagen!

8.Uit wat voor stof heeft God alles gemaakt?

8.Er was helemaal NIETS.

9.Hoe heeft God alles dan gemaakt?

9.Hij ZEI dat iets er moest zijn, en het was er!

10.Hoe is de mens er gekomen?

10.Die stamt niet af van een aap of zo. De mens is door God
gemaakt.

11.Hoe heetten de eerste mensen?

11.Adam en Mannin.

12.Hoe werd Mannin later genoemd?

12.Eva.

13.Hoe was de mens meteen na de schepping?

13.Hij was door God GOED geschapen. Zonder zonde. En op
zijn taak berekend.

14.Welke taak had de mens?

14.Hij moest Gods dienaar zijn.

15.Wat wilde God verder nog van hen?

15.Hij zei dat ze van alle bomen in het paradijs mochten eten. Op
één na!

16.Wat deden Adam en Eva?

16.Ze luisterden naar de slang en aten toch van die ene boom
waarvan God het verboden had.

17.Wat was daarvan het gevolg?

17.Dat alle mensen sindsdien als slechte mensen geboren worden.

18.Jij ook?

18.Ja, ik ook!

19.Is God daarom boos op jou?

19.Ja, ik verdien Gods straf.

20.Is dat wel eerlijk?

20.Ja, want ik hoor bij Adam.

21.Kan het weer goed komen tussen God en jou?

21.Jazeker, want de Here Jezus is voor mij aan het kruis gestorven
en heeft gedaan wat ik niet kan.
22.De HEERE zegt het mezelf voor. En Hij doet het me geloven
door Zijn Geest.

22.Mag je dat zomaar geloven?

schepping van hemel en

