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Historiese Vrae uit die Heilige Skrif. 

LEs 1. 

1.-Wat het God in die beyinne geskape? 
Die heme! en die aarde. 

2-In hoeveel dae het God die skepping voltooi.? ; •• 
In ses_dae. 

3----Watliet God -op die sewende dag gedoen? 
Hy het gerus. -

-4--Hoe was die eerste mens se naam? 
Adam. 

5--W aarvan het God die mens gemaak? 
Van die st of van_ die aarde. 

- f>.-:Boe is die mens tot 'n lewende siel geworde? 

God het die- asem van die lewe in sy neus geblaas. 

~-Na wie se beeld is die mens gemaak? 
Na die beeld van God. 

8-Waarin bestaan die oeeld van God? 
In kenniS, geregtigheid en heiligheid. 

"'9-Waar het God die mens laat woon? 
In die hof van Eden, die Paradys. • 

10- Wat moes die mens in die hof doen? 
Hy moes horn bebou en bewaar. 

11- Vir wie moes hy die ho/ bewa-ar.? 
Vir die Satan. 
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LEs2. 

l - Watter twee bortie het in die mittel van die Jwf 
gestaan? _ 

Die boom van die lewe en die boom va.n aie ke• 
nes van goed en kwaad. 

2- Watter gebod het God aan die mens gegee? 
Van al die borne mag hulle vry eet, maar van die 

boom van die kennis van goed en kwaad mag 
hulle nie eet nie. 

~Wat soit gebe·it1·e as hulle daarvan eet? 
Dan sal hulle die dood isterwe. 

4-Hoe was Adam se f.Jrou se naam? 
Ev~. 

5-Hoe het God die vrou geskape? 
Hy het haar van 'n rib van Adam gemaak. 

- 6-Hoe het Hy die rib van Ad~m geneem ? 
God het Adam in 'n diep slaap laat val. 

7- Het Adam en Eva die gebod 1.:an G od geho-.? 
Nee, hulle het ge-eet van die boom van die ken

nis van goed en kwaad. 
-· !" 

8-Wie het die niens verlei tot sonde ? 
Die satan deur middel van die slang. 

9-Watter le uen het die slang '"cir E va veTt-el? 
Julle sal nie die dood sterwe nie. 

10- Wat het E va toe gedoen? 
Sy het van die vrug ge-eet en vir Adam ook gaan 

g ee en hy het ge-eet. 
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LES 3. 
-

1-Wat word Adarri en Eva geware toe hulle van 
die vrug ge-eet het? 

Dat hulle nakend was. 

2-Waarmee het hulle hullfrtoe bedek? 
Met-vyeboomblare. 

3--Wat doen hulle toe hulle geware word-dat die 
H ere in die hof was? 

Hulle het gaan wegkruip in die home. 

4-Wat 'Was die straf 'Van die mens? 
God het 'n vloek oor hulle uitgespreek. 

5--Watter belofte het die Here aan die gevalle mens 
gege~? 

Uit die vrou sal 'n Verlosser gebore word. 

6-Wie was die befoofde Verlosse1·1 
Onse Here Jesus Christus. 

' 7-Wie het die eerste klere vir die mens gemaak? 
Die. Here God. 

~Waarvan? 

Die Here het vir Adam en Eva rokke van velle 
gemaak. .. 

9-Wie :.was die twee seuns van Adam en E va? 

Kain en Abel. 

10-Watter 'Werk het huile gedoen? 
Kain was 'n landbouer en Abet 'n skaapherder. 

--
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LEs4. 

1-Waarom ket Kain vir Abel doodgeslaan? 
Omdat hy nydig was op sy broer. 

2-Waarora was hy nydig op sy b;roer? 
Omdat die Here Abel se off er aangeneem het en 

_syne nie. 

3-Waarom het die Here dan Abel se offer aange
neem en syne nie? 

Abel het deur die geloof geoffer en hy nie. 

4-Wat was Kain se straf? 
Hy is v&Vloek. 

5--Wie gee die Here vir Adam en E 1.Ja in die plaas 
van Abel? 

Vir Set. 

6--Hoe was die nako-melinge van Kain eu. Set? 
Die kinders van Kain was goddeloos en die van 

Set vroom. · 

7-Wie was die ouste mens? 
Matusalag. 

8-Hoe oud het hy geworde? 
969 jaar. 

~Waarom hef"God vir Henog weggeneem, opt!at 
hy die dood nie sou sien nie ? 

Omdat hy met God ge.wandel het. 

10--Wat het Henog as profeet gedoen? 
Hy het die goddelose mense bestraf en gewaar ... 
sku vir die oordeel wat kom. 



5 

LEs 5. 

1-Hoekom het die mense dan so goddeloos gewor
de? 

Hulle het gelewe na die bose begeertes van hulle 
har te. 

2-Wat het gebeur toe die kinders van Kain en Set 
onderrn ekaar trou? 

Toe het al die mense goddeloos gewor de. 

3---Wat het God toe besluit oor die mense? 
Om hulle te verdelg van die aardbodem. 

/ 

4-Wie het genade gevind in die Here se oe? 
Noag. 

5--Wat was Noag? 
'n Prediker van die geregtigheid. 

6-Wai het die Here 'tir Noag gese? 
Hy moet 'nark boii 

7- Waar01n? 
Daar sal 'n groot watervloed kom om al wat !ewe 

te verder f. 

8--Was daar diere ook in die ark? 
Ja, van die rein diere sewe en van die onrein die-.

r e twee van elke soort. 

9-Hoelank het die water die oorhand gehad ? 
150 dae. 

IO-Op 'U.:attetr_ berg het die ark gerus ? 

op die berg Ararat. 
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LES 6. 

1- Hoe was N oog se seuns se naani ? 

Sem, Cham en J af et'-

2 - Watter· i:el'bond het God met Noag gerriaak? 

Dat daar geen wat ervloed meer sal wees nie. 

3- Wat is die teken van die ve1·bond ? 

Die reenqoog ni die wolke. 

4-Waar het God die meru;e se -spraak verwar? 

By die toren van Babel. 

- 5- Waarom net hu!le die toi·en l'an Babel gebou? 

Om 'n naam te maak en om nie oo;r die aarde t e 
verstrooi nie. 

6--11let wie het God sy genade 1:erbond gemaak? 

lVIet A braham en sy saad. 
·. 

7- Na watter land moes A braham trek ? 

Na die land Kanaan. 

8-Hoe was A brahmn se -i.:rou se naam ? 

yara. 

9- Wat het God aan. .... A braham "lYelowe? 

Hy sal die land Kanaan erflik besit. 

10- Wat he( God gese ;:an Ab;·aham se geslagte? 

Die sal soos die sterre aan die hemel in me:nigte 
wees. 
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LEs 7. 

1- Waarmn 1Mrd Abraham die vadet· van alle gl3,lo
wige genoem? 

Omdat hy in God geloof het en dis horn gereken 
tot regvaardigheid. 

2-W aar01n het God vir A bm hmn g ese : in u sal al 
die geslagte van die aardri;k geseen worde? 

Omdat die Sailgmaker uit horn sou gebore 
• -worde. 

3~Wie het niet _ Abi'aham sacun getrek? 
Syneef Lot. 

4;:--Wa.aro-m het Abrahcim e'V- Lot geskeie? 
Hulle herders bet getw:is. 

5-Waarheen het Lot toe gekies? 
Na die vrugbare vlakte van die Jorda~n. 

6---Watter twee goddelose stede het daar gele? 
Sodom en Gomorra. 

7-=-Hoe het d·ie Here aaardie twee stede orngekeer? 
Hy het op hulle vuur en swawel uit die heme! 
• laat reen. 

8-Het Lot oo~ orrigeko,;n? 
Nee, die -engele het hulle eers uitgeh~i. 

9-Wat het van Lot se vroit geworde, toe 8Y op di~ 
pad omkyk? 

Sy het 'n soutpilaar geworde. 

10-Hoe was Abraham en Sara se seun se naani? 
. - Isak. -- -
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LEs8 . . 

1- Hoe het God Abraham beproewe? 
Hy het vir horn gese : neem u· enige seun Isak en 

gaan horn offer. 

2-Waar moes Abraham h01n gaan offer? 
Op die berg Moria. 

3- Wat het Isak op die weg vir sy vader gevra~ 
-

Hier is die vuur en die hout, maar waar is die 
lam? 

4-Wat se Abraham toe vir hom? 
God sal vir Homself 'n lam voorsien vrr die 

brandoffer. 

5.::....Wat het geeei~re toe Abraham die mes 'Uat om vi..
I sak te slag? 

Pie Engel van di~ II.ere roep van die heme!~ 
Abraham, Abraham! 

6--Wdt sien A.brgjiani toe hy omkyk? 

'n Ram met sy horings iµ die struike vas. 

7- Wat het hy toe met die_rarfl, gedoen? 
Hy het horn geoff er inplaas van Isak. 

8-Waarheen het Abraham sy kneg gestuu-r 01n vir 
Isak 'n vrou te haal? 

- Na sy mapgskap in Haran. 

9- Vir wie het hy toe gebring? 
Yir Rebekka. 

10-Waar is Abraham en Sara begrawe? 
In die spelonk van Magpela. 
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,_ 
LEs 9. 

1-Hoe was Isak se twe seuns se name? 

E sou en J akob. 

2-Hoe het Esou die eersgeboortereg verag? 

H y het dftverkoop aa~ Jakob. --

3-Hoe het Jakob-die seen v~rkry van sy vade~'!~ 

Hy het sy vader I sak bedrieg. / 

4--Wat was toe die gevolg? 

Jakob_moes vlu~ vir sy br oer E sou.-

5--Waarh,een het hy gevlug? 

Na sy oom Laban in Har an. 

6--Wat het Jakob in 'n droffm te Bet-El gesien? - . 
'n Leer van die hemel na die aarde en die engele-

klim daar op op e~ af. 

9- Wat het die Here daar i>ir Jakob bel.owe? 

Hy sal horn die land gee waa r op hy le en slaap. 
en Hy sal Jakob behoed wa-ar hy gaan. 

8- lioe het dit rnet Ja~ob in Haran gegaan? 

Die Here het h orn geseen. 

9- Wie -was sy ·v·roiiens? 

Lea en Ragel. .. 
10- N eem die name van sy t~caalf seuns-? 

Ruben, Simeon, -Levi, Juda, I ssaskar, Sebulon~ 
- Dan, Naftali, Gad, Aser, Josef en Benjamin. 
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LES 10. 

- 1- Wat beteken die naara l smel? 
Worstelaar met God. 

· 2- Waarom het Josef se broers liom gehaat ? 
Omdat -sy vader horn bo almal lief had. 

3-Waaro;.n 'H-Og ? 
Om sy drome en omdat hy hulle k:waad aan sy 

vader vertel. 

4-Wat het Jakob eendctg vir Josef gese? 
Ry moet gaan kyk h-oe dit met sy broers ei;i die 

vee gaan. 

5- Wat het hulle toe met horn gedoen? 
Hulle het horn aan die Ismaeliete verkoop. 

6-Wat het hulle gedoen om hiille vader te laat di"l),k 
'n wUde die1· het vi1· Josef i:erskew·? 

R ulle het sy veelverwige rok in bloed gedoop. 

7- Waarheen is die Jsmaeliete rnet Josef? 
Hulle het horn -in Egipte aan Potifar gaan ver 
- koop:-

~Waarom is hy in die gerangenis gesit? 
P9tifar se vrou het horn vals beskuldig. 

9- Wie het by Josef in die gevangenis gekom? 
Die Skinker en die Bakker. 

10- H oe kort-i hy weer ·uit die gevang_!nis? 
R y het Farao se drome uitgele. 

~ 11- Hoe het hy die drome verklaar_! 
Daar sal sewe volop en sewe s1rnara jare ~ees; 
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"J.- Hoe ltet F'arao vii' Josef ve1·haog ? 
Hy het hom_oor alles in Egipte gestel. 

_2-Het Josef~ broers h01n nog geken, toe hulle in 
E gipte korti koring koopf 

Nee, maar hy llet hulle geken. 

:3- Wanneer het Josef hora aan hulle bekend ge
• . maak? 
Toe hulle vir die twedemaal kom koring koop. 

4-Wat het Josef toe gedoen? 
Hy het sy vader met sy huis na Egipte laat korr.. 

5- Hoe het dit 1net die Jsraeliete in Egipte gegaan? 
Hulle was geseen en het baie vermenigvuldig. 

6- Hoe het dit na die dood van Josef met hulle ge
gaan? 

Hulle is verdruk en moes swaar werk. 

-1-Het die harde m·beid gehelp? 
Nee, die Turaeiiste het toe nog meer vermenig- / 

vuldig. 

-8- Watter bei•el het F'arao toe gegee? 
Al die ·seuntjies wat gebore word moes in die 

Nyl gegooi word. 

9- W-ie is toe gebore? 
Moses. 

'J.0- Wat beteken die naani Moses? 
Uit die water gehaal. 
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1,§12. 

1- Waarin het Moses se rrcoede_r hom in die water 
gesit? 

In 'n kissie van biesinkies gevleg en met pile 
dig gemaak. 

2- H oekom het sy ho_m dan in die water gesit? 

Omdat 'sy horn nie langer in die huis kon verberg 
nie. 

3-Wie het vir Moses toe uit die water gehaal?_ 

Die koning Farao se dogter. 

4-Wat het Moses gedoen toe hy 40 jaar was ?: 
Hy het 'n Egiptenaar doodgeslaan. 

5-W~rheen het Moses toe gei1lu,g? 
Na die land lVlidian. 

6-Wat het hy daar gedoen? 
Hy het die vee van J etro opgepas. 

7- Hoe het die Herena 40 ia-ar aan hom verskyn'? 
In 'n brandende braambos. 

8- Waarheen st-uur die Here hom foe? 
Na Egipte om die Israeliete te gaan verlos. 

9- Vir wie SQ'U hy fYP die weg ontmoet? 
Sy broer Aaron. 

10- Was Farao gewillig om- die volk te laat trek?' 
Nee, hy het geweier. 
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-LES 13. 

J.- Hoe het die Here Israel toe verlos '! 

Hy het 10 groot plae oor Egipte ge.5tunr. 

2- N oem die 10 plage? 

1. Water in bloed verari.der . 

. 2. Kikvorse oor die ganse land.

. 3. Stof word luise • 

. 4. Alle soorte ongedierte. 

;.S. Pes oor die vee. 

·6. Bose swere aan mense en beeste. 

7. Hael en yuur. 

8. Sprinkane. 

- 9. Duisternis drie dae lank. 

10. AI die eersgeborene sterf. 

:3---Wat het die Here ingestel tot gedagtenis van die 
verlossing 'ltit Egipte ?- -

Die Paska. 

4-Hoe het'die lsraeliete deur die Rooi see geko1p,? 

Die water het aan twee gekloe. 

~Wat het van Farao geworde wat hulle agterna 
gejae het? . 

Die Egiptenare het ook in die see gegaan, maar 
_.hulle het versuip. --
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LEs 14. 

1-.- Wat het die Israeliete in die woestyn geeet?: 

Manna uit die hemel. 

2-Waar het hulle water gekry? 

Uit die steenrots. 

3-0p watter b.erg het God die wet gegee ?. 

Op die berg Sinai. 

4-Wat rtioes Moses in die woestyn op1'ig? 

Die tabernakel. 

3- Wie 'lcas hoepriester? 

Aaron. 

6-Wat moes hy doen ? 

Hy moes offer vir die sonde van die voile 

7- -- Hoelank het die Israeliete in die woestyn ge
swerwe? 

40 jaar. 

8-Waa.rom so lank? 

Omdat hulle ongehoorsaam en ongelowig was_ 

9- Wie was die ergste oproermakers? 

Korag, Datan en Abiram. 

10- Hoe is hulle gestraf? 

Die aarde het sy mond geopen en hulle is lewen
dig na die hel gevaar. 
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LEs 15. 

1- Wat moes M ooes maa.k toe die vurige sla11,ge die-
mense byt? 

'n Koper slang. 

2- 0p watter berg is Moses dood? 

Op die berg Nebo. 

3- Wie was sy op.volger? 

Josua. 

4-Hoe het die Ieraeliete de.sur die J ordaan gega,an?'
Droogvoets. 

5--Hoe het kulle die stad Jerigo ingenee·m? 

Die Here het die mure van die stad laat omvat 

6-W a«rom is Rag ab gespawr ? 
Omdat sy die verspieders weggesteek bet. 

J 

7- Hoe is Agan gestraf-om sy diefstal? 
Hy is doodgestenig en verbrand. 

8- Watter wonder het daar geskiede op J osua se 
gebed? 
Son en maan het stilgestaan. 

9- Hoe.,... het die H e•·e die l sraeUete gestraf omdat
hulle die gode ·van die ander volke dieti? 
Hy het hulle in die hand van hulle vyande gegee.., 

10- Het clie Here hulle ook 'UMe1· '1?e1·los? 

Ja, as hulle hulle bekeer . 
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LEs 16. 

""J.- Deur wie het die Here Sy volk verlos? 

Deur rigters. 

:--2-Wat het Gideon gedoen? 

Hy het met 300 man die Midianiete verslaan. 

'Z-Wie was die sterkste man? 

Simson. 

· 4-Wat het Simson gedoen? 

Hy het 1060 Filistyne met 'n esel se kakebeen 
doodgeslaan. · -

(5-Wat wa.s sy laaste daad? 

Hy het die pilare van die huis omgetrek. -

-6-Hoeveel Filistyne was daarin? 

Omtrent 3000 mans en vrouens. 

~1-Waarom het die Here Eli se.seuns gedood? 

Hulle was baie goddeloos en hulle vader -het 
hulle nie bestraf nie. 

:·g__wie was na E li rigter? ' 

Samuel. .I 

-·9-Wie was-die eerste k<ming oor Israel? 

Saul. 

~ 10-Waarom het die Here Saul verwerp? 

Omdat hy ongehoorsaam was. 
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LEs 17. 

1-Wie het die Here laat salf vir koning in die 
p"laas van Saul? 

Vir Dawid. 

2-Wat het Da'!hitl gedoen toe hy nog skaapherder 
was? 

. Hy het 'n leeu en: 'n beer doodgemaak. 

3-Waarom het die vrou.ens gesing: Saul het sy dui
sende versl.a.an, maar Dau'id sy tienduisende? 

Omdat Dawid die reus Goliat gedood het. 
~ 

4-Wat het Saul toe gedoen? 
Hy het vir Dawid vervolg. 

5-Watter seitn 1:an Dawid het teun hom opgestaan 'I 
Absalom. 

~Wat het Daivid vir die kerk gemaak om te sing'! 
Die Psalms.-

7-Wat het 8_al<mio van die Here begeer? 
Wysheid en ~erstand. 

8-Wat het Sal.omo gebou? 
'n- Kostelike tempeL 

9-Wat het Salomo opgestel? 
Wyse spreuke. 

10-Wa.arom is die koninkryk na sy dood in twee ge
skeur? 
Omdat by die afgode van sy vrouens gedien het. 
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LEs 18. 

1- In Watter twee 1·yke is die konink1·yk na Salom<> 
se doq,_d verdeel ? 
Juda en Israel. 

2- Wat was die v erskil tussen die twee ryke? 
J uda se konings was meesal vroom en die van 
Israel goddeloos. 

3- Wat het die goddelose kon~nq A gab en sy vrou 
l sebel gecloen? 
Hulle het die profete van die Here gedood en die 
baaldiens ingevoer. 

4-Watter prn.feet het teen A gab opgetree? 
Die prof eet Elia. 

5-Wat het die profeet E lia gedoen ? -.. 
Hy het gebid dat dit nie moes r een n ie in 3 jaar 
en ~ maande. ! 

6-Wam· het Elia toe geb.ly? 
Aan .die beek Krit. 

7- Waar het hy daar kos gekry? 
Die rawe h~t vir horn smoors en saans brood 
en vlys gebring. 

8-Wat het E lia met die p;·ofete van baal gedoen ? 
Hy het h ulle by die berg Karmel gedood. 

9~Watter 1.:erskrikkelike wnde het Agab en l se
bel nog gedoe;i? 
Hulle het vir ~~bot om sy ~-yngaard laat dood
maak. 

10- Wat het Elia toe 1:ii' A gab gaan aanse? 
Die honde sal sy bloed lek en vir Isebel opeet. 
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__ LES 19. 

1-Hoe het 'J!}l{(i net die herael opgevaar? 

Met 'n vurige wa en vurigc pere. 

2- Wat het d'ie kinders va,n B et-el gedoen ? 

Hulle het vir Elisa gespot en gese: Kaalkop. 
gaan op~ o Kaalkop, gaan op! · 

3--Hoe is hulle gestraf? 

Daar het twee bere uit die bos gekom en het 42 
van hulle verskeur. 

4-Wie het die koninkryk 11an Juda ge vankelik 
weggevoer? 

N ebukadnesar, koning van Babel. 

5-Wat het hy laat rnaak om aan te bidde? 
'n Beeld. 

~Wie woit die beeld n'ie .aanbiclde nie ? 
Drie jongelinge. 

'7- Wat het hy toe met die drie jongelinge laat 
doen? 
Hy het hulle in 'n vurige oond laat gooi.~ 

~Het hulle toe verbra1'Jd? 

~ee, die engel van die Here het hu116j. beskerm. 

9- Waarorri is Daniel in ·-die leeuekuil gegooi? 
Omdat hy elke dag driemaal God aanbid het. 

-
10-Het die leeue hora toe verskem·? 

Nee, God het di~ leeue se muil toegesluit. 
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LEs 20. 

1- Wat het God 1.rir Jona gese? 

Gaan na Nineve en preek teen horn. 

2- Was Jon.a gehoorsaam? 

Nee, hy wou oor die see vlug. 

3-Wat het op d ie see gebe·ure? 

Daar het 'n groot storm gekom. 

4-Wat het die seeliede toe gedoen? 

Hulle het \i·r Jona in die see gegooi. 

t-H et die see toe stil geworde? 

Ja. 

~H et Jon a i:ersu.ip ? 

Nee. God het 'n groot vis beskik en die het hom 
ingesiuk. 

7-Hoei:eel dae u:as hy in die i:is se ingewand? 

Drie dae. 

8--Wat het JowJ gedoen toe die 'l:is hor11, uitspoe 
op die droe? 

Hy het teen Nineve gaan preek. 

9- Wat het hy gepreek ? 

Na 40 dae sal die stad vergaan. 

10-Is Nine1:e toe vergaa;n ? 

Nee, hy is nie vergaari nie, die mense het hnile 
bekeer. 
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LEs 21. 

1-Hoelank was die jode 'in die bailingskap? 
70 jaar. 

2- Wie het aan h1~lle i-ryheid ·verleen? 
Kor es, die koning van Persie. 

3- W-ie 1cas die 1.·erncwi/iste aarwoerders by die 
her bou rnn die tem pel en die nwre rnn Jeru
sale·m ? 
Esra en X ehemia. 

4-Wie het probeer om die bou nw die tc1iipel te_ 
verh inder ? 
Die Samaritane. 

5- Watter profr:te het ci[e rnlr: acrngu;wuiig om 
te bou ? 
Haggai en Sagari£L 

6-V-ir ?ch het Ha ;;:cm ';1 gdg oebou ? 
Vir J.Iord.egai. 

7- HoekoH:? 
Hy ~ou }iordegal op~:.~\ z:g 2r: al die jocie ui~ 

r oei. 

8-Het S!f plcm hom geluk? 
Kee, die koning het horn Yerneder \-oor >Iorde
gai. 

9-Wie Jut by die k01zing A.hasruos gc;,15rn p!eit vir 
die jode? 
Die k onmgi::i. E.~ter. 

10- H oe het dit niet Haman afgeloop? 
Hy is aan sy eie galg opgehang. 
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LEs 22. 

1- Waar is die H ere J esus gebore? 
In Betlehem. -

2--Waar01n 1./Jord hy genoem Jesus~ 
Omdat Hy sy voTh: !'lalig maak Tan hulle son.de.. 

3- Wie ·was Sy moeder? 
Die maagd Maria. 

4-Waarin is H y gebore ? 
In 'n stal. 

5-H oekom? 
Daar was geen plek vir Josef en Mar ia in die 
herberg nie. 

6-Wie het eerste die boodskctp ?:an Sy geb.oorte 
ontvang? 
~ie herders in die velde van Betlehe1¥:. 

7- Wie het die boodskap vfr hulle gebring? 
'n Engel uit die hemel. 

8--Wat lzet lwlle in die lug ges·ien toe die engel 
u·eg was? 
'n l\Ienigte van engele. 

9- Wat hat hiille gesing? 
Ere sy God in die hoogste heme1e, vrede- op 
aarde, in die mense 'n welbehae. 

10- Wat het die herders toe i:ir mekaa.r ge~e? 
Laat ons gaan na. Betlehem en sien wat gebeu
re het. 

11- Wat het hullg toe daarso gek"ry? -
Die Kindeke in die krip en Mar ia en J osef. 
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LES 2~ . 

1-Hoe wis die wyse u'it die oost' ·van die geb& e 
kming? 
H ulle het Sy ster gesien. 

1--Wat het hulle vr die koning Herodes gaan 'Ira_? 
Waar is die gebore koning van die j ode? 

S--Vi?- wie v-ra HrHodes toe waar die Chr.~i'lls sw 
/ gebore worde ? 

:Vit di,e skrifgeleerde. 

4--Hoe het hulle 1:ir hom gese? 
In Betlehem, wat in Judea le. 

~Wat het Her<Jdes toe in die geheim vir die w·yse 
g,esi? 
Hulle moet gaan en naarstig ondersoek dpen na 
die kind. ' 

6--En wat mo es hulle dan doen ? 
~ Vir horn ook korp. vertel. 

[l- W as sy plan om die Here te gaan aan bidde 'I . 
Nee, dit was 'n lis, hy wou die Here doodmaak. 

$-Het die wyse toe by H(!,rodes langs teruggekom_'I 
Nee, hulle is in 'n droom gewaarsku. 

9- Toe Herodes_sien dat hy van die wyse hedroe 
was, wat doen hy toe? 
Hy laat al die kimiers onder twee jaar in Bet, 
lehem ombr ing. 

10--Hoe het die Here Jesus ontkom't 
'n E ngel het' \ir Josef gese om met die kind eke 
en sy moeder te vlug na Egipte. 
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LF.s 24. 

1-Waar is die Here Jesus opg8J)oed1 
In Nasaret. 

2-Wat weet ons van Jesus as ki'Tid? 

Hy was onderdanig vir sy ouers. 

8-Wie was die wegb_ereiiler van die Here JemP. 
Johann~s die doper. 

4-Wat het hy gedoen? 
Hy het in die woestyn gepr~k en gedoop. 

5-Wat het hy gepreek? 
Bekeer u, want die koninkryk van die hemele ia_ 
naby gekom. -' 

f-:Vir wie het hy__ ook gedoop? 

Vir die Here Jes us. 

7- Wat het dam· gebe:itre? 

Die Heilige Gees het op Jesus neergedaal ~ ale 
gedaante van 'n duif. 

8-Wat het die stem 'llit die hemel gese? 
Hierdie is My geliefde Soon in Wie Ik My ~ 
behae het. 

9--Waar is die Here Jesus keen na sy <Ufop? 
Hy _is van die Gees weggelei in die woestyn. 

10-Wie het daar gekom om Hom te verseek? 
Die duiwel. 
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LEs 25. 

1-Wai het die dogtertjie van Herodes op han,r:
vader se verjaardag gedoen? 
Sy het gedans en dit _het vir Herodes beh~ag. 

2-Wat beloof Herodes Jiaar toe onder sy eed? 
Wat sy eis dit sal hy haar gee. 

8-Wat raai ha.a1· moeder Herodias haar om te eii!-· 
Die hoof van Johannes op 'n skottel. 

4-Wat het Herodes toe g;doen? 
Hy het Johannes laat onthoof. 

5-Waarom het Herodes vir Johannes dan in die-
gevangeni.s 'laat sit 1 

Joha:rmes het horn bestraf oor sy son.de. 

~Hoe oud was die H ere Jesus toe Hy beginne ts 
rrreek? 
Dertig jaar. 

7-Hoeveel apostels had Hy? 
Twaa1f. 

8-Watter wondere het Hy gedoen ? 

Hy het die sieke.s gesond gemaak, die wat dood" 
was opgeweK, en die duiwels uitgewerp. 

9-Wat het Hy nog 1neer gedoen? 
Hy_ net die mense geleer. 

10-Wat het Hy van die kinders gese? 

Laat die kinderkens na My toe kom, want ~ 
diesnlke is die konink:ryk van God. 
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LEsM. 

~_:_Ho.e het die Here Jesus gese, wat moet ons eers 
·~oek? 

Die koninkryk van God en sy geregtighe1d. 

'2- Wat het Hy gese 'i'an die weg na die verderf? 
Die iwort is "''Yd en die weg is breed, wat na die 
verderf toe lei. J 

2- Wat het Hy {/es~ va.n fiie weg na die lewe-? 
Die poort is eng ~n die weg is nou, wat na <lie 
lewe toe lei. 

4-Wat se die H ere J es,us 'Vir ons ? 
Hy het "'o'-!r ons lief gehad. 

5-Hoe bly ons in sy liefde? 
As ons sy gebod bewaar. 

~Wat i• Sy geb.od? 
Ons moei mekaar liefhe. 

-7- Waartoe het die Here gekom? 
Om te soek en salig te maak wat vetlo:re was. 

8--Wat h:_et Jesus voorspel? 
Sy dood en opstanding en wederkoms. 

9-Wat sal gebeure as Hy wee1· korn op die wolke 
1net die oordeel:sdag ? 
Dan sal ons almal voor Sy regterstoel kom om 
geoo+deel te worde. 

10-Hoe sal die oordeel wees? 
Die goddelose sal na die verdoemenis gaan en 
die vrome na die geluksaligheid. 

' 

\ -
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LEs 27. 

1- Wie het die Here J e&.ts verraai. 
Judas Iskariot. 

2- Waar is die He1·• gevatnge geneem ? 
In die hof van Getsemane. 

3- Wat het H y 1.1ir Sy ·aisiepels gese toe hulle in 
'die ho f kom? 
My siel is. geheel bedroef tot die dood toe. 

·, 

4-Wat het Hy in die hof gedoen? 
Hy het ge)Jidde. 

·5- Hoe het sy sweet geworde in Sy zware siele
stryd? 
Soos druppel;s bloed wat op die aarde vaL 

/ 

-6--Waa1·mee het J iUlas <Ile Here verraai? 
Met 'n kus. 

7- Wat het Petrus ge(l.oen? 

Hy het die Rere verloen. 

8-Voor wie het die Here tereggestaan? 

Eers voor d1e J oodse i·~at\ en toe voor Pontius 
Pilatus. 

9- Wat het die J ode gedoen? 
Hulle het die Here Jesus in die gesig geslaan en 
bes pot. ·• 

11- Wat het die krygsknegte gedoen? 

Hulle het vir Hom 'n kroon van dorings gevleg 
· en opgesit. 
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LEs 28. 
- . 

1-:Wat het die jode geroep toe Pilatus die Here 
wou losl:aat? 

Kruis Hom, kruis Hom! · 
-

2-Wat hit die Here gese toe hulle Hom. aan die-
krz1,fa nael? 

Vader, vergeef hulle dit , Wa!lt hulle weet nie
wat hulle doen nie. 

3- Waar -is die- Here Jesus gel:,,"1"1.dsig? 
Op die heuwel van Golgota. 

4--Wie fa met Hora saa1n gekrzti'.sig? 
Twee moor denaars. 

5-Wat het die Here aan die kruis geroep? 

My God, My God! waarom het U my verlate J: 
6--Wie ket die Here J esus begrawe? 

Josef van Arimatea . 
. 

7- Wat het op die derde dag gebeure? 

Toe het die Here uit die dOod uit opgestaan. 

8-Hoelank het Hy toe nog op aarde gebly en fI<YiiJ:..
self vertoon aa.n veZ.e mense? 
Veertig dae. 

9-Hoe het 'Hy opgevaa.1· na die hemel? 
'n Wolk het R om voor die oe van Sy disiepel.s. 
weggeneem. 

IO-Wat i s tien d.ae na die he'nielvaart gebe'wre?_ 

Toe is die Heilige Gees uitgestort. 
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-LEs 29. 

1-Hoeveel mense het op die Pingsterdag tot_ .beke
ring gekom1 

- Omtrent 3000 siele. 

'2-Hoe het dit met die gemeente in Je.rusalen! ge
gaan'! 

Hy het uitgebrei onder vervolging. 

'.3-Wie was een van die ~hardste vervolgers1. 

Saulus wat- genoem word Paulus. 

4--Wie was die eerste martelaarl 
Die diaken Stefanus. 

-
:5-W at net met Saulu,s op die weg van Da.mask'ILS 

gebeu:re? 
'n Lig het hom snellik omskyn. 

'6-=Wat se 'n stem vir h01n toe hy op die aarde 11<tl? 

Saul, Saul? wat vervolg u My_? 

'7-Wat vra Saulus toe? 
Wie is U, Here? 

.S-Wat antwoord die Her.e kfYn!_} 

Ek is Jesus wat u vervofg. 

9-Wat vra S aulus toe wee·r ? 

Here! wat wil U dat ek doen sal? 

1.0-Aan wie het die aposte~ Paulus die ev~elie 
gaan verkondig '! 
A.an die heidene. 
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LE~ 30. 

1-Het die . gemeente by Jerusalem gebly? 

Nee, hy is deur die verdrukking verstrooi. 

2- Wat was die ge1Jolg daar·van ? 

Dat die .evangelie orals verkondig is. 

3-Waar het Pqul~B die evangelie gaan ·verkondig?" 

Eers in Klein Asie. 

4-Watter gesig het hy b-y Troas , esien ? 

'n Masedoniese man het vir hom gese : kom oor 
en help ons ! 

5-Wat het Paulus geaoen orals waar hy kom? 

Hy he~ gemeentes gesti~. 

6--Wat het hy _aan die gemeentes geskrywe ~ 

Sondbriewe. 

7- Wat se die apostel Paulus 'l.'ir die kinders? 
Wees julle ouers gehoorsaam. 

8-Wam·heen het keise;- Nero die apostel Johanne~ 
verban? 
Na die eiland Patmos. -

9-Wat he-6 Johannes daar ontvang? 
Die Openbaringe. -. 

10- Wat se Johannes ran God? 
God is lief de. 
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Vrae oor die Christelike leer. 

LE.i 31. 

1- Wa-b is u enige troos in lewe en sterwe? 

Dat ek my Here JestM ChristYS se eiendom is;... 

2- Van watter dritJ stukke moet ons kennis he om. 
in hierdie troos te leice en t e sterwe? 

Van ons ellende, verlossing en dankbaarheid. 

3-Waaruit ken ons onse ellende? 

Uit die wet van God. 

4-Wa.t eis die wet van God van ~? 

Ek moet God liefhe bo alles en my naaste as 
myself. 

5-Kan it die wet ~can God 'l:olbring? 

Nee, want ek is van nature geneig om God en 
my naaste te haat. 

6-Waar k<Ym hierdie 1:erdorw endheid vandaan ? 

Van die val en ongehoorsaamheid van Adam en -
Eva. 

1- Wat Jiet hulle dan -gedoen f 

Hulle het van die verbooie boom geeet. 
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LE.s 32. 

~1.-Kan ons deur goeie-werke betaal 'Vjr_ onse sonds1 

Nee, ons rnaak die skuld nog daeliks meer . 

. 2--Hoe word on.s dan alleen salig? 

Deur onse Middelaar, onse Here Jesus Christus • 

.:S- Word a~ die mense weer salig deur_ hierdie M~ 
delaar? 

Nee, net die wat Hom aanneem deur 'n opreg 
geloof. • 

-4-Hoeveel ge{QWe is daar? 

Vier: Die wondergeloof, dte historiese geloof, 
die tydgeloof, en die opregte of saligmakende 
geloof. 

'"i:5--Uit watter twee dele bestaan die opregte of aa
ligmakende geloof? 

Uit 'n sekere kennis en 'n hartelike verl?oue. 

~Waarvan moet ons 'n sekere kennis he? 

Van God en van Sy beloft.es. 

'"7,-. - Wat is die vertroue van die saligmakende ge
loof? 

Dat my al my sonde om Christus wille verge-
we is. 
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LES 33. 

1- Wat is die Jwofdsom van on s geloof? 
Die twaalf artiekels. 

2-Hoe lui die ar tiekels · 'Uan ons geloof? 
1. Ek geloof in God, die V a.der, die Almagtige, 
Skepper van die hemel en die aarde r 
2. En in Jesus Christus, Sy eniggebor e Soon, 
onse ·Here, · 
3. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore 
uit die maagd Maria~ _ 
4. Wat gely het onder Pontius Pilatus, is ge
kruisig, · gestorwe, en begrawe, neergedaal ter 
helle, 
5 . Die derde dag weer opgestaan uit die dode; 
6. Opgevaar na die hemel, en sit aan die regter~ 
hand van .God, die Almagtige Vader; 
7. Vanwaar Hy sal kom om te oordeel die le
wende en die dode; 
8. E k geloof in die H eilige Gees ; 
9. Ek geloof 'n heilige, - algemene~ _kristelike -
kerk, die gemeenskap van die heilige; 
10. ·vergewing van die sondes; 
11. Wederopstanding van die vlees; 
12. En 'n ewige lewe. 

3-Wat geloof ons 1;an God die Vader, wat ·<J,ie "he
' m.~l e'Y], die aarde geskp,pe het en · onderhQ:U.._deur_ 
Sy Voorsienigheid? ~~ _ 
Dat H y om Christus wille orise Vader is. 

4-Wat geloof ons van God die Soon r 
Hy is onse Saligmaker en Verlosser. 

5--Wat geloof ons vaA God die -H e:ilige ·Geii? 
Hy wed~b~r en maak ons hellig. 



34 

LEs 34. 

1- Wie werk ·die geloof in ons? 

Die Heilige Gees. 

2- Waardeitr? 

Deur die gepredikte W oord. ·. 

3-Hoe 1'.:ord die geloof versterk? 

Deur die \Voord en die Sakramente. 

4-Wat is Sakramente? 

Tekens en se€1S van God se genade. 

5- Hoeveel Sakraniente het Chrj,stus ingestel? 

Twee, die Heilige Doop €11 die Heilige Nag• 
maal. 

6--Wat beteken en verseel die water tn die DoQ"(J? 

Die afwassing van onse sonde deur die bloe.d 
van Christus. 

7- Wat beteken en verseel die brood en W'Jl1l m 
die f.rag'YTT,aal? J 

Die ligaam en bloed van Christus. 
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LEs 35. 

l - Vir wie is die Na.gm aal ingestel? 
Vir die gelowige mense. 

2-Wie moet van die Nagmaal af{fehou worde? 
Ongelowige en onbekeerde mense. 

3-Waarin bestaan die bekering? 
In die afsterwing van die oue mens en die op
standing van die nuwe mens. 

~Wat is die afsterwin g van die oue mens? 
Berou oor die sonde en afkeer daarvan. 

5:-W at is die opstan ding van die nuw e mens ? 
V reugde in God en lus om goed te doen. 

~Wat is yoeie werke? 
Die wat gedoen word uit 'n ware geloof, na die 
wet van Goa, en tot Sy ere. 

7- Uit hoeveel gebooie bestaan die wet van God? 
Uit tien gebooie verdeel in twee taf els. 

LES 36. 

1- Hoe lui die inleiding van die wet? 
Ek is die Here, U God, wat U wt Egipteland, 
uit die dienshuis uitgelei het. 

2.--Se op die eerste gebod? 
U sal geen ander gode voor s!y aangesig hii nie. 

3-Wat verbied God in die eerste gebod? 
Aile afgodery, toordery en waarsee!"y. 
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4--Wat word in hierdie gebod gebied? 

Ek moet God r eg leer ken en eer. 

5--Wat meer? 
E k mo et God lief he en op Hom alleen vertrou: . 

6--Ma g £ms iets anders he, irnarop ons 1:ertro<t -0f 
wat ons raeer Ziefhet as God? · - · 

Nee, want di~ is afgodery._ ,. 
. .;._' 

LEs 37. 
-

1-Se op die twede geb.od? 
U sal geen gesnede beeld, nog enige gelykenis 
maak, van wat bo in die hemel is, nog van wat 
ondet op die aarde is, nog van wat in die water 
onder die aarde is, U sal U voor die nie buig, 
nog hulle <lien nie; want Ek,-die Here U .God, is 
~n ywerige God, wat die misdaad van die v~ 
dets besoek aan die kinders, aan. die deme en 
aan die vierde geslag van diegene wat My haat; 
en doen barrnhartigheid aan duisende van die-. 
gene wat My liefhet en My gebooie onderhe>U:: 

2-Wat word in hierdie gebod verbied? 
Alie dwaalleer en valse godsdiens. 

3--W aarin bestaan ·die val,se_ godsdiens '! 
In menselike insittings. 

~Wat is die ware godsdiens? , 
Die godsdiens wat die W oord van God ons leer. 



37 

LEs 38. 

l-'.H-0e lui die derde gebodt 

D sal die N aam van ~e Here, U God, nie yde
lik gebruik nie, want die Here sal- die nie on
skuldig l!ou, wat Sy Naam ydelik gebruik nie. 

2-Wat word u hier verbooie? 

Ek moenie vloek, vals of onnodig sweer nie. 

8--Hoe moet ons die Naam van die Here gebruik'! 

Met ontsag en groot eerbied. 

4-Wat gebied God in hierdie gebod? 

OnS mi:>et Sy N aam bely en prys. 

5-Waarmee? 

· Met onse woorde en werke . . 

LEs 39. 

'.l-Se op die 'IJie-rde gebod! 

Gedink die Sabbatdag, dat U dit heilig. Ses 
dae sal U arbe~ en al U v.'erk doen, raaar die 
sewende dag is die Sabbat van'die. Here~ U God. . - . 
Dan sal n geen werk doen nie. U, nog U soon, 

· nog U dogter, nog U dienskneg, nog U diens
maagd, nog U vee, nog U vreemdel.4lg, wat in' 
U poorte is. Want in ses dae het die liere: d;e 
hem.el en die aarde gemaa.14 die see en al wat 
daarin is, en Hy het op die sewende dag g~. 
Daarom het die Here die Sabbatdag geseeil en 
dit geheilig. ' 



38 

2- Wat moet U op die Sabbat doen ? 

Ek moet na die ~rk en katekisasie toe gaan. 

3-Wat eis die vierde gebod mee1· van U? 

Ek mo.et rus van my arbeid en die Gees van 
God in my laat werk. 

LEs 40. 

1- Se op die v11fde gebod.' 

EeI.· U vader en U rnoeder, <lat U <lae verling
word in die land, wat U die Here U God gee. 

2--Wie moet U eer, liefhe en get:roukeid bewys· 
volgens hierdie gebod? 

My ouers en almal wat God oor my gest e1 bet. 

3-Wat is die sesde gebod? 
U sal nie doodslaan nie. 

4-Wat verbied die sesde gebod? 
Ek mag my naaste nie kwes of dood met woord 
of daad. • 

5-Wat vordeT hierd-ie gebad van u? 
Ek moet alle haat en nyd afle en my n&aste 
liefhe. 

6-Hoe lui die sewende gebod? 
U sal nie egbreek nie . 

. 7- Wat . leer die sewende gebod u? 
God haat alle onkuise gerlagtes, woorde, gebare -
en <lade. 
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LEs 41. 

1- Wat i.s die agtste gebod? 

U sal nie steel nie. 

2- Mag u steel, roof, bedrieg, skelm of oneerlik 
wees. 

Nee. ' 

3- Wat gebied God ons ·in ,die, agtste gebpd? 

Ek moet vlytig werk, die arme help en my 
naaste se voordeel soek . 

• 4- Wat i8 die n eende gebod? 

U sal geen valse getuienis spreek teen U naas
te nie. 

:5-Wie is die leunaar se vaaer? 

Die satan. 

-6-Hoe lui die tiende gebod? 

U sal nie begeer U naaste se huis nie ;· U sal Die 
begeer U naaste se vrou nie, nog 5Y diensknegp 
nog sy diensmaagd, nog sy os, nog sy esel, nog ... 
iets wat van U naaste is. 

7- Wat eis die tiende gebod? 

Dat ek '.n dood vyand moet wees van alle sonde 
teen die wet :van God. 
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LEs 42.' 
1-Kan die gelowige die wet van God hou? 

Nee. 

2- Wat doen hulle ow daeliks in die onderhou
ding daarvan toe te neem? 

Hulle trag om die ganse wet te onderholJ. en 
bid God daarom. -

. ~Wat is die vernaamste st'Uk van onse d.ankbaa,r.., 
neid, wat God ·van ons vorder? . ,._ 

Die gebed. 
• 

4-Aan wie alleen wil God sy genade en die Heili
ge Gees ski.nk? 

A.an die wat sonder ophou daarom bid en daar
'!oor dank. 

5--Wie-- moet ons alleen aanbidde ? 

God. 

6---In wie se naam? 

In die naam van onse Here Jesus Christtis. 
j . 

9-Waarom moet ons bidde? 
' Om alle ligamelike en geestelike nooddruf. 

8-Wa,t het God ons belowe? 

Dat Hy ons gebed om Christus wille sal ver~ 
hoar. 
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LEs 43. 

1- Hoe lui die geb.ed, wat die Here ons geleer ket_t 

Onse Vader wat in die hemele is; 

La.at U Naam geheilig word; 

Laat U koninkryk kom ; 
Laat U wil geskied, gelyk in die hem.el, so .._ 

op die aarde; 
Gee ons heden ons daeliks brood; 

En vergeef ons onse skuld, soos ons ook verge.. 

we onse skuldenaars ; 
Lei on.s nie in versoeking nie, maar verlos on-. 
Tan die bose; 
Want Uwe ~die koninkryk, en die krag, en di~ 
heerlikheid in der ewigheid; Amen. 

2-Wat leer die apostel Paulus ons? 

:V olhard ip. die gebed. 

3--Wat se die apostel J akobus ? 

Bid viz' mekaar. 

4-Wat leer die Here Jesits ons? 
Waak: en bid. 
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MOREGEBED. 

0 barm.hartige Vader, ek dank U, dat U my so 
-getrou bewaar het in die nag en dat ek die lig van 
'n ander dag weer mag aanskou. Leer my 1n hierdie 
<lag deur U G-€es om goed te doen, en in U wee te 
wandel. Maak my -ylytig en gehoorsaam. Weer van 
my ramp en ellende. Gedink aan wie in moeite en 
smart sug en roep . Seen L' koninkryk, en Yerbreek 

-alle w erke en aanslae van satan: 
,Vergeef my al my sonde, o genaclige Vader, en 

yerhoor my om Jes us wille, Amen. 

AANDGEBED. 

0 barmhartige en lankmoedige God, hoe groot is~ 
:U nooit genoeg geprese goedheid, dat U my 'n an
·der dag gespaar het. N eem my in hierdie donkere 
nag onder U genadige beskerming, opdat geen ·angs 
of verskrik:king my vervaar, en ek ook nie in die 
·dood ontslaap nie. Gee my 'n verkwikkende rus en 
wek my weer in gesondheid op. Ontferm U oor wie < 
in krankheid, jn nood en dood is. Seen U kerk op 

:aarde. 
0 God, ek bely van harte al my vuile ·sonde; was 

·en reinig my in Jesus bloed, en neem my gebed aan: 
-0m Christus wille. Amen. 
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. KINDERBEDE. 

0 - Vader, Hoogste Majesteit, 
:Wat woon in eew'ge.heerlikheid! 
Ek roep, in Jesus' dierbaar naam, 
U as my Vader ned'rig aan. · 
Wie is aan U gelyk in mag, 
In moendheid, in roem en krag ! 
B eskerm U kind, wil my bewaai", 
Na siel en liggaam, vir gevaar; 
Og, was en reinig my gemoed, 
Van son.de vuil, in Jesus' hloed. 
U doring-kroon en lyde was, 
0 Reiland, vir my skulde-las ! 
Ek is bedorwe van natuur, 
Ek is geneig tot kwaad elk' uur. 
Y erlok my sonde, lok my kwaad, 
Begeer my hart die bose daad, 
Verlos my dan barmhartig Heer; 
Laat my wat heilig is begeer, 
Dat ek met al my kragte stry, 
AB my die bose wil verly. 
Maak my van harte vroom en goe<4 
Gehoorsaam, onderdanig, ~soet, 
Eerbiedig, vlytig, ned'rig, stil, 
Dat ek mag doen U heil'ge wil; 
En kom die dood my gou hier baa.I. 
Laat my geloof dan segepraal, 
Dat ek in Jesus salig sterf, 
Die eew'ge hemelvreugde erf. 
Gedenk aan wie in smart en pyn, 
In angs en nood en droefheid kwyn_ 
Beskerm die ganse kristendom, 
Beskerm en seen U-kerk alom. 
0 Vader, laat U liefde blyk; 
0 Soon maak my U beeld gefyk; 
0 Gees skink lig en troos aan my, 
U sy, Drieenig God, U sy: 
Die lof, die eer, die heerlikheid, 
En sterkte tot in eewigheid ! 

Amen. 
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