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KERKDIENSTEN
Zondag 26 juni 2011
09:30 uur:
Cand. N. Scheer, Huizen
Introïtuslied: Ps. 150: 1, 2
18:30 uur:
Ds. J. Broekman
Introïtuslied: Ps. 101: 1, 2
e
1 collecte:
Medische Zending
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Zondag 3 juli 2011
09:30 uur:
Ds. J.A.C. Olie, Zuilichem
Introïtuslied: Ps. 150: 1, 3
18:30 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 102: 9, 10
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Kinderoppas:
26 juni:
Monique Hobo en Joanne van Vliet
3 juli:
Annette Ruitenburg en Marieke van Mourik
Schoonmaakrooster
27 t/m 1 juli: Mw. Kruis, Mw. Van der Weerd
11 t/m 15 juli: Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
MEDITATIE
Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht
bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de
Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen
(Psalm 73: 28).
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Hier spreekt iemand tegelijk òver God als mèt God. De uitspraken die
wij over God doen zijn pas dan juist, wanneer wij ze ook tot God Zelf
kunnen richten. Alleen wie zoveel over God weet dat hij mèt God kan
spreken, die heeft het geheim van de vreugde over de nabijheid van
God verstaan. De blijmoedigheid van ons geloof gaat te gronde aan het
theoretiseren over God. Geloven is in de praktijk niet veel anders dan
omgaan met God. Als het bij ons niet tot bidden komt, zal ons ook de
vreugde over de nabijheid van God ontgaan. Wanneer mensen dus
klagen over gebrek aan geloofsblijdschap, dan is dat zo geworden
omdat ze niet bidden. Ze bidden in elk geval niet genoeg.
Asaf, de dichter van Psalm 73, bidt ook. Maar eerst in alle vertwijfeling:
HEERE, waarom laat u toe dat… Hij kijkt om zich heen en vraagt zich
af waarom de goddelozen zoveel voorspoed hebben in dit leven. Maar
hij vindt een antwoord! Let eens op hòe hij het antwoord vindt! Vers 17:
totdat ik Gods heiligdom binnenging… Asaf heeft zijn vertwijfeling bij de
HEERE gebracht. Misschien is hij naar de tempel gegaan, misschien
heeft hij thuis gebeden, maar gebeden heeft hij! En hij blijft bidden. Het
wordt een uitgebreid gesprek met God. En de nabijheid van God neemt
Asafs twijfels weg.
Maar ‟t is mij goed, mijn zaligst lot,
nabij te wezen bij mijn God!
„k Vertrouw op Hem geheel en al,
de HEER‟, Wiens werk ik roemen zal.
De HEERE Zelf heeft het vertrouwen hersteld, zodat Asaf niets anders
meer verlangt dan in leven en sterven bij God te zijn.
Vergeten zijn de goddelozen. Alleen de HEERE Zelf is nog belangrijk.
Dat is Gods machtig antwoord op het gebed. Ook òns gebed…
Ds. J. Broekman
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Er zijn nogal wat mensen die voortdurend onder
behandeling zijn bij specialisten in verschillende
ziekenhuizen. We kennen dat beeld: van de ene
afspraak naar de andere. Dat is lang niet altijd gemakkelijk. We wensen
hen veel sterkte.
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De heer Jan Kruis, Rozenstraat 5, is na enkele weken
ziekenhuisopname weer thuis. Gelukkig mag het weer beter gaan, maar
hij moet vooral rustig aan doen. We wensen hem Gods zegen toe bij
het proces van herstel.
Mevr. G. Burghart- Mijdam, Zworrelstraat 27, is deze week voor een
staaroperatie in het ziekenhuis geweest. David zegt in Ps. 25: allen die
U verwachten, worden niet beschaamd. En zo is het! Laten we het in
alle omstandigheden van de HEERE verwachten. Ook in momenten
van ziekte of spanning. David weet dat dit niet altijd gemakkelijk is en
daarom bidt hij ook: HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw
paden. Het gebed, met en voor elkaar, is onmisbaar voor onszelf en
onze naaste. We bidden alle zieken Gods nabijheid toe!
Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden
en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van
hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een
eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de
voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en
de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het
krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16).
Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor
onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.
In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1
Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden
Mw. Overheul-van Weelden
"Zorgcentrum de Wittenberg, verpleegafdeling “De Krieken”, Haaften
Mw. C.F. van Mil-van der Zalm, kamer 202
Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg
Henny van der Meijden, Klipper 4 – Touwbaan 1, 3363 WB Sliedrecht
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem
Geboren
Een heel groot wonder, een klein nieuw leven.
Het klinkt zo gewoon, maar voor ons heel bijzonder.
Met deze woorden geven Martin en Lia van Baalen, Mert 12a, aan dat
ze dankbaar en gelukkig zijn met de geboorte van hun dochter op
7 juni 2011. De kleine kreeg de naam Cornelia, terwijl haar roepnaam
Chantal zal zijn. Het is een groot wonder als leven gespaard en
gegeven wordt. Dat hebben Martin en Lia nu ook mogen ervaren.
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En als we beseffen dat dit een wonder van God is, wordt de
verwondering nog groter. We feliciteren hen ook via het kerkblad van
harte met de geboorte van hun dochter en wensen hen Gods zegen toe
bij de opvoeding van hun kind.
Uit dankbaarheid
Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis heb ik mogen ervaren wat het
betekent om zoveel reacties en steun van u te krijgen. Ook de
bezoekjes van Ds. Broekman hebben veel met mij gedaan. Ik voel me
er door gesterkt, en het helpt mij om verder te herstellen en de voor mij
nieuw ingeslagen weg samen met Teuny een vervolg te geven. Ik wil u
daarvoor graag bedanken.
Met vriendelijke groet Jan Kruis
VERANTWOORDING
Collecten
Donderdag 19 mei: 1e collecte
Zondag 29 mei:

€

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

Donderdag 2 juni: 1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

90,55

ZC. Avondlicht

€ 90,80
€ 102,00
€ 95,15

diaconie
kerkrentmeesters
onderhoudsfonds

€
€
€

52,05
58,70
60,80

diaconie
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zondag 5 juni:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 123,45
€ 114,85
€ 115,95

Deelgenoten GZB
kerkrentmeesters
past. en prediking

Zondag 12 juni:

1e collecte
2e collecte
Uitg.collecte

€ 462,00
€ 155,65
€ 145,85

GZB/Kerk in actie
kerkrentmeesters
past. en prediking

Giften
Ontvangen via:
Ds. Broekman € 20,00
Ouderling Hak € 10,00 + € 5,00 voor het kerkblad
Mw. M. van Mourik € 10,00 voor de kerk
Dhr. A.F. van Rossem € 86,55 voor de kerk
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
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RONDOM HET WOORD
Diensten
D.V. komende zondag 26 juni hoop ik in de avonddienst voor te gaan
en dat betekent dat er weer een leerdienst is. In onze gang door de
Heidelbergse Catechismus zijn we toegekomen aan Zondag 16. Daar
lezen we van de laatste trappen van Jezus’ vernedering: gestorven en
begraven, nedergedaald tot in de hel. En wij gaan er gelovig bij staan
om het geheim van dit sterven te ontdekken. Daarbij komen
indringende vragen aan de orde, zoals: Als Christus voor mij gestorven
is, waarom moet ik dan nog sterven? Bent u er weer bij? De tekst van
Zondag 16 ligt weer klaar bij de ingang van de kerk.
Op D.V. zondag 3 juli heb ik weer geruild met collega Olie uit Zuilichem.
Dat zal wel de laatste keer zijn, want hij vertrekt naar Genemuiden en
dat is ver weg. Juist op 3 juli neemt hij afscheid van zijn gemeente. Dat
gebeurt ’s middags om 14.30 uur, waar ik bij hoop te zijn. Maar ’s
morgens gaat hij hier nog een keer voor en ik wens u een gezegende
dienst. Ook met de andere gastpredikers, die u het Evangelie
verkondigen.
Examens
Van een drietal jongeren uit de gemeente kreeg ik een mailtje met de
mededeling dat ze geslaagd waren! Duidelijke opluchting sprak daaruit.
Eindelijk afgerond! Via-via hoorde ik ook van andere geslaagden. Voor
sommigen was het nog wel spannend, maar uiteindelijk is het toch goed
gekomen. Ook via het kerkblad: van harte gefeliciteerd!!!
Wijkteams
Zorg voor elkaar
De kerkenraad heeft zich in het afgelopen seizoen beziggehouden met
gemeenteopbouw. Dat wil zeggen dat er geïnventariseerd is wat er in
de gemeente allemaal gebeurt en dat we daarbij de vraag stelden hoe
dat eventueel beter kan. Een van de zaken die daarbij naar voren
kwam is de vorming van wijkteams. Een wijkteam is, om het even
algemeen te zeggen, een groep mensen die zorg draagt voor een deel
van de gemeente. Het is in onze verzakelijkte samenleving erg
belangrijk dat we als christenen met elkaar meeleven in vreugdevolle
en verdrietige omstandigheden.
We zijn als kerkenraad tot de ontdekking gekomen dat er al heel wat
gebeurt in onze gemeente en daar zijn we dankbaar voor. Toen ik twee
jaar geleden het beroep naar Herwijnen kreeg en ik kennis maakte met
de verschillende geledingen, was ik daar best van onder de indruk.

5

Maar om meer inzicht te krijgen in wat er allemaal gebeurt en om meer
samenhang aan het bezoekwerk te geven, heeft de kerkenraad
besloten te gaan werken met wijkteams. Dat betekent dat onze
gemeente in wijken verdeeld wordt (zoals overigens nu al het geval is)
en dat binnen elke wijk een team aan het werk gaat. Zo’n team bestaat
uit een ouderling, bezoekbroeder, diaken, evangelisatiemedewerker en
een aantal bezoekdames/heren. We zijn vrijwel rond met het bemensen
van de teams en de verschillende bezoekcommissies weten er al wat
van.
Gondel of roeiboot
Dr. M. van Campen, u wel bekend, heeft een boekje geschreven met de
titel: Gemeenteopbouw rondom het Woord. Daarin stelt hij terecht dat
de eredienst het centrum van het gemeenteleven is en van daaruit trekt
hij enkele lijnen naar de praktijk van gemeenteopbouw. Daarbij stelt hij
de vraag: Wie zijn de arbeiders aan Gods bouwwerk? Is de gemeente
nog een domineeskerk? Of wat concreter met een voorbeeld: is de
gemeente een gondel, waarin één persoon alle inzittenden rondvaart of
is de gemeente een roeiboor, waarin alle inzittenden meewerken om
vooruit te komen? Van Campen vreest dat het eerste het geval is.
Paulus spreekt in Efeze 4: 1-16 over gemeenteopbouw en attendeert
daar op de verscheidenheid aan gaven binnen de gemeente. De
Heilige Geest deelt aan iedere gelovige een of meer gaven uit (vgl. 1
Kor. 12:11). Het ambt is zo’n gave. Ambten zijn er om leiding te geven
aan de gemeente, maar ook om gemeenteleden te stimuleren hun
gaven te gebruiken voor de opbouw van de gemeente. Ieder lid van de
gemeente heeft dus zijn of haar gave. Moeten we daar niet veel meer
gebruik van maken? In de regel wordt in de gemeente vooral
taakgericht gewerkt. Als er ergens een vacature voor ontstaat, vragen
we ons af wie we daarvoor kunnen benaderen. Er is ook een andere
benadering denkbaar: niet taakgericht, maar gavengericht. Dan sporen
we in de gemeente gaven op om die zoveel mogelijk in te zetten. De
Geest willen allen inschakelen, mannen evengoed als vrouwen, maar
niet minder ook de jongeren!
Traject
De kerkenraad is voornemens u via het kerkblad op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen om binnenkort te komen tot wijkteams.
Alle betrokkenen zullen in september uitgenodigd worden voor een
informatieavond over de opzet van en het werken met wijkteams. U
hoort daar dus nog meer van!
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Cursus theologische vorming voor gemeenteleden
Hebt u, heb jij altijd al eens willen weten:
 hoe de bijbel zijn vorm heeft gekregen, waarom en wanneer
besloten is niet alle toen bekende geschriften op te nemen in
het oude en nieuwe testament;
 wat het verschil is tussen de Apostolische geloofsbelijdenis en
de geloofsbelijdenis van Nicea en wanneer en waar deze zijn
ontstaan;
 over achtergronden van de dogmatiek;
 hoe we als christenen omgaan met ethische vraagstukken;
 over Joodse riten en symbolen, het ontstaan van de Joodse
feestdagen;
 wat de essentie is van andere geloven, onder andere:
hindoeïsme, boeddhisme, islam, humanisme?
Misschien hebt u, heb jij meer vragen op het hart, doe dan mee met de
Cursus Theologische Vorming voor gemeenteleden.
D.V. september 2011 zal er weer een nieuw cursusseizoen in onze
regio starten. De cursus TVG is er voor gemeenteleden en
geïnteresseerden die meer willen weten over de bronnen van het
christelijk geloof. De cursus is laagdrempelig, er wordt geen
vooropleiding gevraagd en huiswerk is niet verplicht.
Vakken zoals Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis,
De Kerk en haar Belijden, Dogmatiek, Ethiek, Praktische Theologie,
Missiologie en Kerk en Israël komen aan de orde.
Waar/wanneer:
Wekelijks op donderdagavond van 19.30 uur tot 22.15 uur (startavond
15
september,
eerste
cursusavond
22
sept.)
in
Chr.
Scholengemeenschap Willem van Oranje College, Perzikstraat 7,
Wijk en Aalburg.
Docenten: ds. B. den Butter (Aalst), drs. G. v.d. Linden (Waalwijk),
drs. C.A. v.d. Graaf (Waardenburg-Neerijnen), drs. D. Wolters (Uitwijk),
ds. R. Wouda Nieuwendijk), ds. G. de Jong (Waalwijk),
drs. D.M. Heikoop
(Rijswijk),
dr.
G.
Schaap
(Hellouw),
ds. B. de Graaf (Waalwijk), ds. G.J. Wolters (Almkerk).
Opgeven/Meer
informatie?:
Wilma
Timmermans-Mulder,
secretaresse, tel. 0416-695417, email: wilmatimmermans@solcon.nl
Ds. G.J. Wolters, cursusleider, 0183-401266, dsgjwolters@hotmail.com
www.tvgaalburg.nl of www.pkn.nl/tvg
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Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de
periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.
Datum
01-07
02-07

Naam
C. de Bruijn-van Horsen
J.J. Bijl

Leeftijd
88
92

Adres
Zorgcentrum Avondlicht
p/a Waaldijk 78

Zanguurtje
Op D.V. zondag 26 juni zal aansluitend aan de avonddienst weer het
‘zanguurtje’ worden gehouden. We zullen deze avond een mix van
bekende liederen zingen. Voordat we met elkaar gaan zingen drinken
we eerst een kopje koffie of thee. Het programma wordt rechtstreeks
uitgezonden via de kerkradio. De luisteraars thuis zullen vooraf een
liederenblad ontvangen. U en jij zijn van harte welkom!
Gevonden
Bij het opruimen van de rommelmarkt op 30 april j.l. is een springvorm
achtergebleven, die gebruikt is bij het bakken van een taart.
Wil degene van wie de vorm is contact opnemen met Heiltje van
Santen. Tel: 0418-581318
Van de zendingscommissie
Mark, Annemarie en Lennard Horst verblijven
al enkele maanden in Zimbabwe. Door
middel van het project Deelgenoten steunen
we als Hervormde Gemeente van Herwijnen
dit zendingskoppel.
Het is aan te raden eens te kijken op hun
website www.zorginzimbabwe.blogspot.com
Hier verschijnen regelmatig nieuwe berichten
compleet met foto’s. Achter in de kerk ligt een
kopie van hun laatste nieuwsbrief. Neem die
gerust mee om thuis te lezen. Binnenkort
verschijnt een nieuwe nieuwsbrief. Informatie
uit hun laatste nieuwsbrief van maart 2011:
All Nations, wat een zegen!
Van 8 januari tot 19 maart verbleven we op All Nations Christian
College, vlakbij London.
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Wat we precies geleerd hebben is lastig samen te vatten. Veel
verschillende onderwerpen zijn aangestipt, maar toch is het zeker niet
oppervlakkig te noemen. Met onderwerpen die dicht bij de praktijk
liggen en snel persoonlijk zijn, hebben we grondig gestudeerd. Er was
een goed evenwicht tussen leren met hoofd, hart en handen.
In Genesis 22 krijgt Abraham de opdracht om zijn zoon te offeren. In
geloof gaat hij op weg en zegt tegen Isaak "God himself will provide the
lamb for the burned offering, my son". Dit heeft Hij ook gedaan, niet
alleen toen, maar later heeft God Zijn eigen Zoon gegeven.
Stralend middelpunt
Lennard is vaak het stralend middelpunt van zijn fanclub. Eerst in
Engeland met alle studenten en ook toen we weer in Nederland met
familie waren. Op All Nations heeft hij het goed naar zijn zin gehad op
de crèche. De eerste weken brachten we hem slapend weg, maar
daarna schoot hij gelijk in de aanvalshouding als hij de crèche zag:
hoofd naar voren, mond open en armen naar achteren; ready to go. Al
die aandacht, dat speelgoed, de muziek en het dansen heeft hem goed
gedaan. Een echte Hollandse ondernemer is het. Ook het eten in de
eetzaal was altijd interessant. Veel te beleven en mensen blijven
intrigerend. De laatste week heeft Lennard weer wat mijlpalen bereikt;
een half jaar oud, de eerste hapjes, eerste tand en zelf zitten. Hij begint
nu wel iets eenkennig te worden, maar heeft verder weinig last van alle
veranderingen. Zijn vrienden en vriendinnen in Engeland hadden meer
moeite met afscheid nemen dan hijzelf. Zijn enthousiaste aanwezigheid
zal daar nog wel gemist gaan worden.
Hoe houden we contact?
We vinden het belangrijk om u als achterban op de hoogte te houden
van ons leven in Zimbabwe. Immers, we worden namens u en jullie
uitgezonden!
Op deze manieren kunnen we communiceren:
a) Telefoon: +263 778 055 844
b) Email: annemariemark@gmail.com
c) Email TFC: tfchorst@marekerk.nl
d) Skype: zorginzimbabwe
e) www.zorginzimbabwe.blogspot.com
f) Elk kwartaal via deze nieuwsbrief
aanmelden,
wijzigingen
via
een
email
naar
annemariemark@gmail.com
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EO documentaire
In 2006 is door de EO een documentaire over het Morgenster
ziekenhuis gemaakt. Met de opbrengsten van deze Metterdaad
uitzending zijn de afgelopen jaren de vele medicijnen, een ambulance,
een truck, medische apparaten en een belangrijk deel van de
voedselsteun betaald. Nu wordt er weer een documentaire gemaakt
waarin getoond wordt wat er met het geld is gedaan. Tevens wordt er
een oproep gedaan om opnieuw geld over te maken. Er is namelijk
geen geld meer om medicijnen en dergelijke te kopen.
In de documentaire worden enkele gezinnen gevolgd en daarnaast zien
we Herman aan het werk in het ziekenhuis. Ook is een stuk overdracht
van Herman naar mij gefilmd en zit er een interview in. Helaas kon
Annemarie hier niet bij zijn, maar natuurlijk is het voor een groot deel
haar werk wat getoond zal worden.
De documentaire zal naar verwachting in september door de EO
worden uitgezonden.
TENSLOTTE
Nadat ik me in het vorige kerkblad wat somber uitliet over het resultaat
van het bloemenzaad dat we na de dienst sluiting winterwerk
meekregen en dat ik in de onvruchtbare grond rond de pastorie stopte,
mag ik nu wat positiever zijn. Het eerste bloempje steekt aarzelend zijn
kopje omhoog in een prachtige paarse kleur. En als ik goed kijk, mag ik
in de toekomst nog meer resultaat verwachten. Geen grote bossen
bloemen voor in de vaas, maar toch… Dat doet me weer denken aan
het werk in de gemeente. We willen te snel resultaat zien en we moeten
tevreden zijn met elk bloempje dat gaat groeien. Tenslotte is het onze
goede God die groei geeft, maar wel op Zijn tijd. In dat vertrouwen gaan
we door. Ook al komt helaas niet ieder plantje tot bloei, groei is er…!
Bloeit er al een bloempje bij u?
Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman
AGENDA
Woensdag 22 juni
18.30 uur
uitzending kerktelefoon
Woensdag 6 juli
18.30 uur
uitzending kerktelefoon
Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie
ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl
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VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 4 juli 2011
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
NB. Let op!!! De kopij voor het volgende kerkblad is i.v.m. de
vakantieperiode voor 6 weken.
Volgende inleverdata zijn:
15 aug
voor 2 weken
29 aug
voor 2 weken
12 sept
voor 2 weken
26 sept
voor 2 weken
10 okt
voor 2 weken
24 okt
voor 2 weken
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Van Adam tot Abraham
1. Het verhaal over de schepping lezen we in het bijbelboek .......
1. Numeri
2. Genesis
3. Leviticus
2. Op de 1e dag schiep God .....
1. de mens
2. het licht
3. Op de 2e dag kwam er scheiding tussen .......
1. zee en lucht
2. zee en land
4. God rustte op de .......
1. 5e dag

2. 6e dag

5. De Here God plantte een hof in .....
1. Eden
2. Aden

3. de planten
3. licht en duisternis
3. 7e dag
3. Sinear

6. Mocht men eten van de boom der kennis van goed en kwaad ?
1. Ja
2. Nee
3. Soms
7. De eerste mensen op aarde heten .......
1. Abram en Saraï
2. Jozef en Maria
8. Twee van hun kinderen heten .......
1. Jakob en Esau
2. Kaïn en Abel

3. Adam en Eva
3. Jozef en Benjamin

9. Kaïn werd boos en vermoordde .......
1. zijn vader
2. zijn moeder

3. zijn broer

10. Vroeger leefden de mensen .........
1. heel lang
2. erg kort

3. erg gelukkig

11. Metuselach werd ......
1. 69 jaar

3. 969 jaar

2. 96 jaar

12. God besloot de aarde te verdelgen vanwege .....
1. de overbevolking
2. het vele geweld
3.het voedseltekort
13. Noach was onder zijn tijdgenoten een ......
1. vriendelijk mens
2.onberispelijk mens
14. God zei tegen hem: .........
1.Bouw een grote kerk. 2.Bouw een grote ark.

3.godsdienstig mens
3.Bouw een grote
gevangenis.

15. Hoeveel mensen willen meevaren in de ark ?
1.400 mensen
2.200 mensen
3.Alleen Noach en zijn gezin.
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16. Het regent ontzettend. Hoe lang ?
1. 7 dagen
2. 40 dagen

3. 6 weken

17. Hoelang is Noach in de ark ?
1. 12 weken
2. 1 jaar

3. 7 maanden

18. God sluit met Noach een verbond met als teken .........
1. Een standbeeld
2. een gedenknaald
3. een
regenboog
19. De wereldbevolking is ontstaan uit .......
1. Abraham, Isaak
2. Sem, Cham en
en Jakob
Jafet

3. Mozes, Aaron
en Mirjam

20. Vroeger spraken alle mensen ......
1. Engels
2. Hebreeuws

3. dezelfde taal

21. In het land Sinear bouwde men een stad met .........
1. veel parken
2. veel flats
3. een zeer hoge
toren
22. De top van die toren moest reiken tot ........
1. de wolken
2. de hemel

3. grote hoogte

23. Ze stopten met bouwen, want .........
1. Het
2. men had er
bouwmateriaal
geen zin meer
raakte op.
in.

3. er gebeurde
iets met hun
taal.

24. De stad waar dit gebeurde heette ........
1. Babbel
2. Babel
25. Het woord Babel betekent: ........
1. grote stad
2. grote toren

3. Bijbel
3. spraakverwarring

Invullen - Van Adam tot Abraham
12345-

678910 -

11 12 13 14 15 -

De antwoorden staan in het volgend kerkblad.
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16 17 18 19 20 -

21 22 23 24 25 -
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