De Vliegende Start
Toets 1 - antwoorden

Les 1: Waarom Jezus?
Getoetste stof: hoofdstuk 1

1. Naar wiens beeld en gelijkenis is de mens geschapen?
Naar het beeld van God [1.1]
2. Wat maakt de mens zo uniek in vergelijking tot dieren en wat stelt hem in staat om
met God te communiceren?
De mens heeft in tegenstelling tot dieren een geest. Deze stelt hem in staat om
met God te communiceren. [1.1]
3. Beschrijf in één woord waardoor de relatie tussen mens en God verstoord werd.
Ongehoorzaamheid [1.2]
4. Noem een belangrijk verschil tussen het oude en nieuwe verbond.
Onder het oude verbond werden de zonden alleen bedekt door het offeren van
dieren [1.4]. Onder het nieuwe verbond worden de zonden door het offer van
Jezus echter geheel weggenomen. Ze bestaan niet meer. [1.5]
5. Hoe wordt iemand verzoend met God?
Door geloof in Jezus Christus en door Hem als zijn Heer en Heiland te
aanvaarden. [1.6]
6. Wat houdt wedergeboorte in?
Wedergeboorte wil zeggen dat je uit God geboren wordt. [1.6]
7. Waarvan wordt de mens verlost op het moment dat hij wedergeboren worden? En
waar naartoe wordt hij op dat moment overgeplaatst?
- Verlost uit de greep van satan [1.7]
- Overgeplaatst naar het koninkrijk van God [1.8]
8. Noem vijf aspecten van de verlossing door geloof in Jezus Christus.
- Gerechtigheid [1.9]
- Vrede [1.9]
- Eeuwig leven [1.10]
- Vrijheid van de vloek [1.11]
- Genezing van ziel en lichaam [1.12]
9. Waarom is een wedergeboren kind van God vrij van de vloek?
Omdat Jezus Christus door zijn kruisdood voor ons tot een vloek is geworden.
[1.11]

10. Aan wie moeten wij na onze bekering rekenschap afleggen en waarom?
Aan Jezus Christus, omdat Hij de Koning van ons leven is. [1.14]
11. Waar hoor je thuis nadat je bent wedergeboren?
Je hoort thuis in een plaatselijke gemeente waar je kunt groeien en je jezelf
kunt geven. [1.15]
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De Vliegende Start
Toets 2 - antwoorden

Les 2: Het Petruspakket [deel 1]
Getoetste stof: hoofdstuk 2 §2.1-2.8

1. Welke drie stappen horen bij een volledige wedergeboorte?
- Bekering
- Waterdoop
- Ontvangen van de heilige Geest/ doop in de heilige Geest [Hfs. 2 – inleiding]
2. Geef een andere naam voor deze drie stappen.
Het Petruspakket [Hfs.2 – inleiding]
3. Noem drie sleutels met betrekking tot bekering.
- Tot erkentenis komen
- Verandering van gedachten/ besluit
- Actie ondernemen [2.2]
4. Wat betekent emoena, het Hebreeuwse woord voor ‘geloof’?
Vast vertouwen, vastheid, onbeweeglijkheid [2.3]
5. Noem de drie dopen.
- De doop van Johannes de Doper
- De christelijke waterdoop
- De doop in de heilige Geest [2.4]
6. Leg in het kort de betekenis van de waterdoop uit.
De waterdoop houdt in feite een begrafenis en opstanding in. Door de doop (de
onderdompeling in water) worden wij begraven in de dood van Jezus en zoals
Hij vervolgens uit de doden is opgewekt, worden wij met Hem opgewekt om in
nieuwheid des levens te wandelen, zodra wij uit het water komen. [2.5]
7. Aan welke voorwaarde moet je voldoen om gedoopt te kunnen worden?
Als je je bekeert tot geloof in Jezus en Hem voor de rest van je leven wilt volgen,
ben je klaar om gedoopt te worden. [2.7]
8. Op welke leeftijd mag een kind gedoopt worden?
Wanneer het eenmaal het evangelie begrijpt en zelf de keuze maakt om gedoopt
te worden. [2.7]
9. Wanneer behoor je gedoopt te worden?
Zodra je gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is en je Hem voor de rest
van je leven wilt volgen. [2.7]
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Les 3: Het Petruspakket [deel 2]
Getoetste stof: hoofdstuk 2 §2.9-2.16

1. Noem minstens drie redenen, waarom de doop in de heilige Geest zo belangrijk is.
- Kracht
- Vrijmoedigheid
- Gaven van de Geest
- Stromen van levend water uit ons binnenste
- De heilige Geest is het zegel van onze behoudenis, het bewijs dat we Gods
eigendom zijn.
- De doop in de heilige Geest maakt ons een machtig leger. [2.11]
2. Aan welke twee voorwaarden moet je voldoen om de doop in de heilige Geest te
ontvangen?
- Er naar dorsten (verlangen)
- Er om bidden [2.13]
3. Hoe wordt de doop in de Geest meestal ontvangen?
Door handoplegging [2.13]
4. Wat is de meest logische volgorde om de doop in de Geest te ontvangen: vóór of na
de waterdoop?
Na de waterdoop [2.13]
5. Hoe weet je of iemand is gedoopt in de heilige Geest?
Als hij in nieuwe tongen spreekt. [2.13]
6. Noem drie verschillende functies van tongentaal.
- Persoonlijke opbouw en voorbede
- Opbouw van de gemeente
- Teken voor de ongelovige [2.15]
7. Waarom is onze tong zo belangrijk?
Omdat de tong in ons lichaam is als het roer van een schip. [2.16]
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Les 4: Eeuwig leven
Getoetste stof: hoofdstuk 3

1. Wat vormen onze geest en ziel samen en hoe ziet dat eruit in de geestelijke wereld?
Een geestelijk lichaam, dat er in de geestelijke wereld ook uitziet als een fysiek
lichaam. [3.1]
2. Aan hoeveel opstandingen heeft de gelovige deel?
Twee [3.2]
3. Wanneer vinden deze opstandingen plaats?
De eerste opstanding vindt plaats op het moment dat een persoon wedergeboren
wordt. De tweede opstanding vindt plaats op de laatste dag, bij de komst van
Jezus Christus. [3.2]
4. Wat gebeurt er als Jezus terugkomt?
Op dat moment zal de opname van de gelovigen plaatsvinden. Deze gebeurtenis
zal gelijktijdig plaatsvinden met de opstanding uit de doden van zowel de
rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. [3.3]
5. Wat is het verschil tussen het oordeel over de rechtvaardigen en het oordeel over
onrechtvaardigen?
De rechtvaardigen hebben eeuwig leven en komen niet in het oordeel. Zij
ontvangen loon op basis van gehoorzaamheid aan hun roeping en hun
levensstijl. [3.5] De onrechtvaardigen zullen naar hun werken geoordeeld
worden, omdat zij Christus niet gezocht hebben voor hun rechtvaardiging. Zij
worden voor eeuwig van God gescheiden. [3.6]
6. Wanneer wordt de schepping hersteld?
Als de laatste vijand, de dood, door Jezus is vernietigd en dood en dodenrijk in
de poel des vuurs zijn geworpen. [3.7]
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Les 5: Het Woord van God
Getoetste stof: hoofdstuk 4 §4.1-4.10

1. Uit hoeveel boeken bestaat de Bijbel?
66 boeken [4.1]
2. Wat betekent logos?
Logos duidt op het Woord van God als geheel. Dat Woord is waar, heeft kracht
en als je het toepast in je leven, werkt het. [4.1]
3. Wat betekent rhema?
Rhema is het Woord van God zoals dat, vanuit de Schrift, direct tot iemand
persoonlijk spreekt. [4.2]
4. Wie is de auteur van de Bijbel?
God [4.3]
5. Wat moeten wij doen met Gods Woord behalve het belijden?
- Gods Woord toepassen
- De kracht van Gods Woord aanwenden [4.5]
6. Waarom is het zo belangrijk om Gods Woord te belijden?
Omdat het ons geloof activeert en de beloften dan werkelijkheid worden. [4.5]
7. Wat gebeurt er met ons, als wij Gods Woord horen of lezen?
- We ontvangen geloof door het horen. [4.6]
- Het Woord reinigt ons. [4.7]
8. Geef een andere benaming voor Gods Woord.
Het zwaard van de Geest [4.8]
9. Waarom probeert satan Gods Woord uit ons hart te stelen?
Zodat het Woord geen vrucht zal dragen in ons leven. [4.9]
10. Noem vier ‘methodes’ die satan gebruikt om het Woord van God onvruchtbaar in
onze levens te maken.
- Terstond het Woord wegnemen
- Verdrukking en vervolging omwille van het Woord
- Zorgen van de wereld
- Bedrog van rijkdom en de begeerten naar al het andere [4.9]
11. Noem vijf methodes hoe je Gods Woord tot je kan nemen.
Horen, lezen, bestuderen, overpeinzen en memoriseren. [4.10]
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Les 6: Bidden en vasten
Getoetste stof: hoofdstuk 4 §4.11-4.25

1. Noem vijf kernwaarden van gebed die het Onze Vader ons leert.
- God groot maken
- Bidden dat Gods Koninkrijk zal komen en zijn wil zal geschieden
- Bidden voor geestelijke en materiële noden
- Vergeving vragen en zelf anderen vergeven
- Bidden om Gods bescherming [4.12]
2. Noem twee belangrijke momenten van de dag om te bidden.
Bij het opstaan aan het begin van de dag en voor het slapen gaan [4.14]
3. Noem twee belangrijke voorwaarden die aan gebed verbonden zijn.
- Gebed moet in overeenstemming zijn met Gods wil (Zijn Woord).
- Wij moeten zelf in de wil van God staan. [4.15]
4. Noem vijf belangrijke aspecten met betrekking tot onze houding tijdens gebed.
Geloof, nederigheid, eenvoud, vergevingsgezindheid en geen zondige verlangens.
[4.16]

5. Waarom is geloof zo belangrijk tijdens het bidden?
Omdat het zonder geloof onmogelijk is God welgevallig te zijn. [4.16]
6. Welke belofte rust op eenparig gebed?
Het zal hun ten deel vallen van God de Vader: God verhoort hun gebed. [4.17]
7. Wat maakt voorbede anders dan gewoon gebed?
Voorbede is intensief gebed voor anderen of voor bepaalde omstandigheden.
[4.18]

8. Wat is vasten?
Vasten is je onthouden van voedsel voor geestelijke doeleinden. [4.20]
9. Hoe lang kan een mens volgens de Bijbel vasten?
Veertig dagen [4.21]
10. Noem drie doelstellingen van het vasten.
- Je vernederen voor God
- Gods leiding in je leven ontvangen
- Je ongeloof afbreken [4.22]
11. Hoe probeert de vijand gebed en vasten tegen te houden?
Door ontmoedigende gevoelens en gedachten [4.23]
12. Wat moet je doen, als je geestelijke strijd ervaart tijdens het vasten?
Weerstand aan de duivel bieden en hij zal vlieden. [4.23]
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Les 7: Leven van aanbidding
Getoetste stof: hoofdstuk 4 §4.26-4.29

1. Noem drie belangrijke peilers van aanbidding.
Dankzegging, lofprijzing en aanbidding [4.26]
2. Dankzegging is…
…God erkennen om wie Hij is [4.27]
3. Wat is de tegenovergestelde houding van dankbaarheid?
Ondankbaarheid [4.27]
4. Wanneer en onder welke omstandigheden moeten wij danken?
Te allen tijde en onder alles [4.27]
5. Lofprijzing is…
…God groot maken om wie Hij is. [4.28]
6. Wat gebeurt er als wij God prijzen?
Dan wordt de troon van God opgericht. [4.28]
7. Aanbidding is…
…onderwerping aan je Schepper. [4.29]
8. God wil aanbidding in geest en waarheid. Hoe doe je dat?
Met je hart [4.29]
9. Is aanbidding gebonden aan een plaats?
Nee [4.29]
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Les 8: Persoonlijke evangelisatie
Getoetste stof: hoofdstuk 4 §4.30-4.33

1. Wie moeten getuigen?
Elke christen is geroepen om te getuigen [4.30]
2. Welke andere termen worden nog meer gebruikt voor verkondigen van het
evangelie?
Spreken, prediken en uitleggen [4.30]
3. Hoe komen de meeste mensen tot geloof?
Het overgrote deel van de mensen komt tot geloof als gevolg van getuigenissen
door familieleden, vrienden en kennissen. [4.30]
4. Wat is het kenmerk van een getuige van Jezus?
Een getuige is iemand die Hem als Zoon van God erkent en niet als zodanig
verloochent. [4.31]
5. Waarom is het zo belangrijk om het evangelie duidelijk uit te leggen?
Zodat mensen een eerlijke kans krijgen om keuze te maken. [4.31]
6. Noem drie methodes van evangelisatie.
- Persoonlijk aan familieleden, vrienden, kennissen of op je werk
- Van deur tot deur
- Op straat [4.32]
7. Op het moment dat iemand het evangelie afwijst, wie wordt dan afgewezen?
Jezus [4.33]
8. Wat is zeker in evangelisatie?
De aanhouder wint! [4.34]
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