
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vragen en antwoorden bij schets 1 

 
Vraag 1  

Wat voor werk deed Kaïn? En wat voor werk 

deed zijn broer Abel? 

Antwoord  

Kaïn: landbouwer 

Abel: schaapherder 

 

 

Vraag 2 

De Heere neemt het offer van Abel wel aan, maar 

dat van Kaïn niet.  

a. Waarom niet denk je?  

Antwoord 

Vraag naar de mening van de kinderen. 

Antwoord: Kaïn dient God niet oprecht. Hij offert 

voor de vorm, zonder geloof en berouw. 

 

b. Waarom hoeven wij geen offers meer te 

brengen? 

Antwoord  

Omdat hét offer op Golgotha is gebracht. Christus 

heeft betaald voor de zonden van Zijn volk 

 

 

Vraag 3 

Kaïn slaat zijn broer Abel zo hard dat hij sterft.  

Heeft Kaïn hier spijt van?  Ben jij weleens 

verdrietig over iets wat je verkeerd deed voor de 

Heere? Wat doe je dan? 

 

Antwoord  

Vraag naar de mening van de kinderen.  

Om samen over te praten 

- Ik vind dat je op de computer gerust een 

spelletje kan doen, waarbij je iemand 

doodschiet. Het is toch niet echt. Wat 

vind jij hiervan? 

Praat hier met de kinderen hierover. 

 

 

Vraag 4 

1. Zoek de woorden in onderstaande puzzel 

en streep ze door. Welke tekst lees je als 

je de overblijvende letters achter elkaar 

zet? Weet je ook waar die tekst staat? 

 

Antwoord  

1Johannes1:9 

Indien wij onze zonden belijden, Hij is 

getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de 

zonden vergeve en ons reinige van alle 

ongerechtigheid. 

 

Vraag 5 

De Heere wil dat wij onze zonden eerlijk aan hem 

vertellen en om vergeving vragen. Jezus stierf aan 

het kruis voor zondige mensen. Kan hij jou ook je 

zonden vergeven, of ben jij te jong?  

 

Antwoord 

Vraag naar de mening van de kinderen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vragen en antwoorden bij schets 2 

 

Vraag 1 

Noach bouwt een ark. Een grote boot, waar 

straks alle dieren instappen, als het water komt. 

Stel je voor dat je buurman morgen ook zo’n 

grote boot ging maken.  

Wat zou  je dan denken? Werden de mensen 

bang toen Noach hen vertelde dat het water zou 

komen?  

Antwoord 

Vraag naar de mening van de kinderen.  

De mensen spotten met Noach en werden 

helemaal niet bang. 

 

 

Vraag 2 

De Heere kiest Noach om de ark te bouwen.  

a. Was dat omdat Noach beter was dan andere 

mensen?  

Antwoord 

Nee, Noach was niet beter dan de andere 

mensen. Noach wandelde met God en was Zijn 

kind. 

 

b. Noach wandelde met God. Wat betekent 

dat? Bid jij wel eens als je op straat loopt?  

Antwoord 

Noach wandelde met God, dat betekent dat hij 

een nieuw hart had. Hij leefde dichtbij de Heere. 

 

 

Vraag 3 

Er komt een overstroming waardoor alle mensen 

en dieren verdrinken. Niemand zal het overleven, 

dan alleen het gezin van Noach.  

Waarom gaf de Heere zo’n erge straf? Kan er 

vandaag weer een zondvloed komen? Waarom 

wel/niet?  

 

Antwoord  

De Heere gaf de zondvloed omdat Hij zag dat veel 

mensen niet meer naar Hem luisterden.  Genesis 

6: 5: de boosheid van de mensen was groot. Ze 

waren goddeloos. 

Nee, want in Genesis 8: 21 staat: Ik zal voortaan 

den aardbodem niet meer vervloeken om des 

mensen wil. Vers 22: Voortaan, al de dagen der 

aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte 

en zomer en winter en dag en nacht niet 

ophouden. Als teken hiervan geeft God de 

regenboog. Zie Genesis 9: 13 

 

 

Vraag 4 

Schrijf in de bootjes hieronder dieren die in de 

ark mochten:  

 

Antwoord 

Giraffen 

Olifanten 

Vogels 

Muizen 

Koeien 

Tijgers 

….. 

Vraag naar de mening van de kinderen. Alle 

dieren mochten in de ark. Van het reine vee, 7 

paar. En van het onreine vee 2 paar van elk soort. 

 

 

Vraag 5 

Wij hebben net als de mensen toen straf 

verdiend. Waarom? Noach werd gered door een 

ark. Daar hebben wij niets aan. Ken jij Iemand bij 

wie je veilig bent, waardoor je nooit meer bang 

voor Gods eerlijke straf hoeft te zijn?  

 

Antwoord  

Ook wij zijn van God afgedwaald en leven zonder 

God. Wij houden met God geen rekening en 

leven voor ons zelf. We doen wat goed is, in 

eigen oog. 

De enige bij wie wij veilig zijn is de Heere Jezus. 

Als je mag weten een kind van Hem te zijn, dan 

hoef je nooit meer bang te zijn. Je mag dan 

schuilen onder Zijn vleugels. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vragen en antwoorden bij schets 3 

 

Vraag 1 

Stel je voor dat jullie moeten verhuizen naar een 

ander land.  

- Wat zou je meenemen? Schrijf het in de tas! 

- Wie zou je missen? Schrijf hun namen in het 

fotolijstje.  

 

Antwoord 

Vraag naar de mening van de kinderen 

 

 

Vraag 2  

Abram moet verhuizen van de Heere. Uit Ur naar 

Kanaän, een lange reis. Wie neemt Abram mee 

tijdens deze reis? (vers 5) 

 

Antwoord  

- Sarai 

- Lot 

- Alle zielen die zij verkregen hadden in 

Haran. De mensen die bij hem gekomen 

waren, en hun kinderen. Zelf had Abram 

toen nog geen kinderen 

 

 

Vraag 3 

Abrams dorpsgenoten hebben vast wel gevraagd: 

‘Waar ga je heen?’ Abram weet het niet. Wie 

doet nu zoiets, zomaar verhuizen. ‘Abram, je bent 

niet goed wijs’. Toch is Abram gehoorzaam aan 

God. - -  

Waarom?  

 

Antwoord 

Hij heeft God lief en wil alles doen wat Hij van 

hem vraagt. Hij heeft God lief boven zichzelf en 

de naaste 

 

 

Vraag 4 

De Heere spreekt nu niet meer hardop tegen 

mensen. Hoe kun je dan toch een boodschap van 

de Heere krijgen?  

 

Antwoord 

Door het lezen van de bijbel, het horen van een 

preek, of het bidden tot de Heere, zendt Hij 

boodschappen naar ons toe. Boodschappen van 

geloof en bekering. 

 

 

Vraag 5 

Zou jij net als Abram de Heere willen volgen?  

Ben jij net als Abram een kind van de Heere?  

 

Antwoord 

Vraag naar de mening van de kinderen 

 

- Schrijf in de ballonnen hieronder wat je 

fijn vind aan de Heere dienen en wat niet. 

Twee ballonnen, met in de ene ballon 

‘Fijn’ en de andere ‘Niet fijn’. ‘Vul’ de 

ballonnen samen met de kinderen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vragen en antwoorden bij schets 4 

 

Vraag 1 

Vader Abraham en zijn zoon Izak beklimmen de 

berg Moria. Wat gaan ze doen? Waarom?  

 

Antwoord  

Ze gaan offeren op de berg Moria, tot eer van 

God. God heeft het tegen Abraham gezegd. 

 

 

Om samen over te praten 

Vader heeft aan Hans beloofd dat hij als hij 5 jaar 

wordt een eigen fiets krijgt! Dan hoeft hij niet 

meer achterop, maar kan hij zélf leren fietsen. 

Hans ziet er naar uit. Ja, maar die fiets heeft ‘ie 

nog niet, dus wat heeft hij er nu aan? Toch weet 

Hans zeker dat het goed komt, want vader heeft 

het gezegd!  De HEERE deed Abraham de belofte 

dat Izak een groot volk zou worden, waar de 

Messias uit zou voortkomen. Die belofte was nog 

niet vervuld, maar hij vertrouwde en geloofde de 

HEERE . Ook toen hij Izak moest offeren. Jij hebt 

ook een belofte gekregen. Je bent gedoopt.  Met 

die belofte mogen wij tot de Heere bidden: 

HEERE, U hebt  gezegd dat U mijn God wilt zijn. 

Wilt U die belofte vervullen?  

 

 

Vraag 2 

Abraham heeft veel tijd gehad om  na te denken 

onderweg. Het was drie dagen reizen naar de 

berg Moria, wel zo’n 75 km lopen. Waar dacht hij 

aan denk je? Schrijf het in de berg hieronder. En 

wat dacht Izak? Schrijf het in de andere berg.  

 

Antwoord 

Vraag naar de mening van de kinderen 

 

 

Vraag 3 

Izak vraagt:  ‘We hebben alles, maar waar is het 

lam om te slachten?’ Wat zegt vader Abraham? 

(vers 8) 

 

Antwoord  

God zal Zichzelven een lam ten brandoffer 

voorzien, mijn zoon. Met andere woorden: God 

zal zelf voor een dier zorgen. 

 

 

Vraag 4 

Abraham bindt Izak op het altaar, bovenop het 

hout. Dan grijpt de HEERE Zelf in en stopt 

Abraham. Wat offert Abraham in de plaats van 

Izak?  

 

Antwoord 

Een ram (vers 13) 

 

 

Vraag 5 

De Heere Jezus wilde zelf geofferd worden. Niet 

op een altaar maar aan een ………. Waarom deed 

de Heere Jezus dat?  

 

Antwoord 

Kruis. Om de zonden van Zijn kinderen te betalen. 

Door zijn sterven kunnen ook wij nog zalig 

worden. 

 

 

Vraag 6 

Izak is het enige kind van Abraham en Sara. Toch 

belooft de Heere dat ze tot een groot volk zullen 

worden. Wie zijn er allemaal in de familie van 

Abraham geboren later? Zet hun namen in de 

baby’s hieronder. 

 

Antwoord 

Jakob 

Juda 

David 

Salomo 

Hizkia 

Maria 

Jezus 

 

Lees het geslachtsregister in Mattheüs 1. Voor 

nog meer namen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vragen en antwoorden bij schets 5 

 

Vraag 1 

De schatrijke prins Mozes bezoekt zijn volk, die 

als slaven moeten werken voor Farao. ‘Hij ziet 

hun lasten’. Wat wordt daarmee bedoeld denk 

je?  

 

Antwoord  

Hij ziet dat ze zwaar werk moeten doen en dat ze 

geslagen worden door hun heren. Zijn 

landgenoten hebben het moeilijk. 

 

 

Vraag 2 

Dan ziet Mozes, dat een van zijn landgenoten 

wordt geslagen door een Egyptenaar. Wat 

oneerlijk! Mozes wordt boos. Wat doet hij? 

 

Antwoord 

Hij sloeg de Egyptenaar dood en verborg hem in 

het zand. 

 

 

Om over na te denken 

 “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven” 

(Markus 12:31) 

 

 

Vraag 3 

Als iemand heel gemeen doet tegen een ander, 

kun je boos worden. Toch? Mag dat? Wat zou de 

Heere Jezus doen? Schrijf in de rondjes dingen 

die jij gemeen vindt.  

 

Antwoord 

Vraag naar de mening van de kinderen. De Heere 

Jezus zou zijn andere wang toe keren. Dat wil 

zeggen: Hij zal niets doen. 

Eigen antwoorden van de kinderen. 

 

 

Vraag 4 

De volgende dag maken twee Israëlitische 

mannen ruzie. Mozes ziet het en wil het 

goedmaken tussen hen. Eén van de mannen 

wordt boos op Mozes. Wat zegt hij?  Wat doet 

Mozes dan?  

 

Antwoord 

Wie heeft u tot een overste en rechter over ons 

gezet? Deze mannen hebben gezien dat Mozes 

de Egyptenaar heeft gedood en luisteren niet 

naar hem. 

Mozes wordt bang en vlucht. 

 

 

Vraag 5 

Streep bij de volgende zin de 2
e

, 4
e

, 6
e

, 8
e

, 10
e

, 

12
e

, 14
e

 enz. letter weg! Welke zin lees je dan? 

Miodzuelstvaleuhckhbtcnmapairumviwdxioamn 

 

Antwoord 5 

Mozes vlucht naar Midian. 

 

 

Vraag 6 

Mozes woonde nog maar kortgeleden als prins in 

het paleis. Iedereen luisterde naar hem en deed 

wat hij zei. Hij was rijk. Nu zit hij als vluchteling bij 

een put in een vreemd land. Hoe voelt Mozes 

zich, denk je? Is de Heere hem vergeten? Kan de 

Heere jou vergeten? Hoe weet je dat?  

 

Antwoord 

Vraag naar de mening van de kinderen. Mogelijke 

antwoorden: 

Mozes voelt zich alleen. Zelfs door God voelt hij 

zich verlaten. 

De Heere kan jou niet vergeten. Elke dag zorgt hij 

voor eten en drinken. Dit komt ons toe uit zijn 

Vaderlijke hand. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vragen en antwoorden bij schets 6 

 

Vraag 1 

Jozua komt een Man tegen, met een zwaard. Wie 

is die Man? Eerst vertrouwt Jozua Hem niet. Wat 

vraagt hij aan de Man? (vers 13) 

 

Antwoord  

Deze Man is de Heere zelf. Daarom staat er een 

hoofdletter. Hij vraagt: Zijt Gij van ons, of van 

onze vijanden 

 

 

Vraag 2 

Jozua trekt zijn schoenen uit, net als Mozes bij 

het brandende braambos. Waarom? Wat doe jij 

als je eerbiedig bent voor de Heere? Schrijf het in 

het boek hieronder. 

 

Antwoord 

Handen vouwen, ogen sluiten. Knielen voor de 

Heere. Denk aan het gebedje voor het slapen 

gaan. 

 

 

Vraag 3 

Door het geloof vielen de muren van Jericho om. 

Als de Israëlieten niet geloofd hadden, zouden ze 

niet gedaan hebben wat de HEERE zei. Dan 

zouden ze Jericho ook niet veroverd hebben.  

a. Geloof jij wat in de Bijbel staat? Twijfel je wel 

eens?  

Antwoord 

Vraag naar de mening van de kinderen. 

 

b. Wat gebeurt er als je niet in de Heere Jezus 

gelooft? 

Antwoord 

Dan mag je niet voor eeuwig bij de Heere wonen 

in het Hemelse paradijs, dan word je van Hem 

verstoten, naar de plaats waar Hij niet is (de hel). 

 

c. Wat ontvang je van de Heere als je wél in 

Hem gelooft?  

Antwoord 

Vergeven van zonden en het eeuwige leven bij 

hem in de hemel. 

 

 

Vraag 4 

De stad is in puin. Streep in elke steen de letters 

‘juich’ door. In elke steen blijft één letter over. 

Welk woord kun je daar van maken? 

 

Antwoord 

Door het geloof 

 

 

Vraag 5 

Kunnen andere kinderen aan jou merken dat je 

christelijk bent. Hoe?  

Schrijf drie voorbeelden in de hartjes.   

 

Antwoord 

Vraag naar de mening van de kinderen. Mogelijke 

antwoorden: 

- in je kleding 

- in je praat. Niet vloeken, niet roddelen 

etc. 

- in de dingen die je doet. Anderen helpen, 

etc. 

 


