LES 5
1.Wat heeft God met Abraham gesloten?

1.Het verbond.

2.Waarmee wordt het verbond in de Schrift vaak vergeleken?

2.Met de band van man en vrouw in het huwelijk.

3.Kun je ook een verschil noemen tussen het huwelijk en
Gods verbond?

3.In het huwelijk zijn man en vrouw gelijkwaardig. Maar God is
oneindig veel groter dan wij.

4.Hoe komt een huwelijk tot stand?

4.Man en vrouw krijgen elkaar lief. Samen besluiten ze te trouwen.

5.Is dat bij Gods verbond ook zo?

5.Nee, dat gaat helemaal van de HEERE uit. Hij kiest ons uit.

6.Waaruit bestaat het verbond?

6.Uit beloften, bevelen en bedreigingen.

7.Wat belooft God ons in het verbond?

7.Dat Hij onze Vader, Verlosser en Vernieuwer wil zijn.

8.Wat doet Hij als onze Vader?

8.Hij zorgt voor ons in voor- en tegenspoed.

9.Waarvan verlost Hij ons? En hoe?

9.Hij verlost ons van onze zonden. Door het bloed van Christus.

10.Hoe vernieuwt Hij ons?

10.Door Zijn Heilige Geest maakt Hij ons tot andere mensen.
Mensen die naar Zijn wil leven.

11.Wat beveelt God ons in het verbond?

11.Dat we Hem vertrouwen op Zijn Woord en doen wat Hij zegt.

12.Wat is de bedreiging van het verbond?

12.Als we ons niets aantrekken van de HEERE en net doen alsof
Hij geen verbond met ons gesloten heeft, wacht ons de straf
van Zijn verbond.

13.Wat gaf God aan Abraham als teken van Zijn verbond?

13.De besnijdenis.

14.Wie werden besneden?

14.Alle mannen en jongens.

15.Wanneer moest de besnijdenis plaatsvinden?

15.Op de achtste dag na de geboorte.

16.Is de besnijdenis er nu nog?

16.Nee.

17.Waarom niet?

17.Bij de besnijdenis vloeide bloed. Nu Christus Zijn bloed gegeven heeft voor ons, hoeven wij niet meer te bloeden.

18.Wat is er in de plaats gekomen voor de besnijdenis?

18.De doop.

19.Worden alleen de jongetjes gedoopt?

19.Nee, alle kinderen.

20.Wanneer?

20.Zo gauw mogelijk na de geboorte.

