
 
 

 

 LES 3 

 

1.Weet je wie Noach was? 1.Dat was de man die de ARK bouwde. 

 

2.Wat was de ark? 

 

2.Een heel groot schip. 

 

3.Waar diende dat schip voor? 

 

3.Omdat de mensen heel slecht waren, wilde God hen straffen 

door heel de aarde te laten overstromen. In de ark werden 

Noach en zijn familie plus heel veel dieren gered. 

 

4.Hoe noemen we die geweldige watervloed? 

 

4.De zondvloed. 

 

5.Kan zoiets nog wel eens gebeuren? 

 

5.God heeft beloofd dat Hij de aarde nooit weer met zo'n vloed zal 

straffen. 

 

6.Wat is van die belofte het teken? 

 

6.De regenboog. 

 

7.Wat gebeurde er met Noach? 

 

7.Hij werd gered met zijn familie: acht personen. 

 

8.Wanneer hoor je de naam van Noach altijd in de kerk? 

 

8.Als er iemand gedoopt wordt. In het gebed voor de doop. 

  

9.Wat hebben de zondvloed en de doop dan met elkaar te 

maken? 

 

9.Zoals het water van de zondvloed Noach redde van de slechte 

mensen, zo worden wij door het water van de doop ook gered 

uit de slechte wereld. 

 

10.Wat weet je van Abraham? 

 

10.Toen de mensen weer andere goden gingen vereren, liet God 

ze op hun zelf gekozen wegen gaan. Hij riep Abraham uit zijn 

familie weg en verbond zich alleen aan hem. 

 

11.Waar moest Abraham heen? 

 

11.Naar het land dat God hem wijzen zou. 

 

12.Wist Abraham waar hij heen moest? 

 

12.Nee, hij moest gaan in vertrouwen op God. 

 

13.Naar welk land voerde de HEERE hem? 

 

13.Naar Kanaän. 

 

14.Heeft Abraham dit land ook in bezit gekregen? 

 

14.Niet tijdens zijn leven. Toen hij stierf had hij alleen nog maar 

een grafspelonk. En daar had hij duur voor moeten betalen. 

 

15.Hoe heeft Abraham in Kanaän gewoond? 

 

15.Als een vreemdeling in een vreemd land. 

 

16.Naar welk vaderland verlangde Abraham? 

 

16.Naar een beter, een hemels vaderland: de nieuwe aarde (Hebr. 

11:13-16). 

 

17.Hoe heette Abrahams vrouw? 

 

17.Sara. 

 

 


