De Vliegende Start
Toets 1 - vragen

Les 1: Waarom Jezus?
Getoetste stof: hoofdstuk 1

1. Naar wiens beeld en gelijkenis is de mens geschapen?
2. Wat maakt de mens zo uniek in vergelijking tot dieren en wat stelt hem in staat om
met God te communiceren?

3. Beschrijf in één woord waardoor de relatie tussen mens en God verstoord werd.
4. Noem een belangrijk verschil tussen het oude en nieuwe verbond.

5. Hoe wordt iemand verzoend met God?

6. Wat houdt wedergeboorte in?
7. Waarvan wordt de mens verlost op het moment dat hij wedergeboren worden? En
waar naartoe wordt hij op dat moment overgeplaatst?

8. Noem vijf aspecten van de verlossing door geloof in Jezus Christus.

9. Waarom is een wedergeboren kind van God vrij van de vloek?

10. Aan wie moeten wij na onze bekering rekenschap afleggen en waarom?
11. Waar hoor je thuis nadat je bent wedergeboren?
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De Vliegende Start
Toets 2 - vragen

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

1. Welke drie stappen horen bij een volledige wedergeboorte?

2. Geef een andere naam voor deze drie stappen.
3. Noem drie sleutels met betrekking tot bekering.

4. Wat betekent emoena, het Hebreeuwse woord voor ‘geloof’?
5. Noem de drie dopen.

6. Leg in het kort de betekenis van de waterdoop uit.

7. Aan welke voorwaarde moet je voldoen om gedoopt te kunnen worden?
8. Op welke leeftijd mag een kind gedoopt worden?

9. Wanneer behoor je gedoopt te worden?
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De Vliegende Start
Toets 3 - vragen

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.

2. Aan welke twee voorwaarden moet je voldoen om de heilige Geest te ontvangen?

3. Hoe wordt de doop in de Geest meestal ontvangen?
4. Wat is de meest logische volgorde om de doop in de Geest te ontvangen: vóór of na
de waterdoop?
5. Hoe weet je of iemand is gedoopt in de heilige Geest?
6. Noem drie verschillende functies van tongentaal.

7. Waarom is onze tong zo belangrijk?
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De Vliegende Start
Toets 4 - vragen

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?

2. Aan hoeveel opstandingen heeft de gelovige deel?
3. Wanneer vinden deze opstandingen plaats?

4. Wat gebeurt er als Jezus terugkomt?

5. Wat is het verschil tussen het oordeel over de rechtvaardigen en het oordeel over
onrechtvaardigen?

6. Wanneer wordt de schepping hersteld?
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De Vliegende Start
Toets 5 - vragen

Les 5: Het Woord van God
Getoetste stof: hoofdstuk 4 §4.1-4.10

1. Uit hoeveel boeken bestaat de Bijbel?
2. Wat betekent logos?

3. Wat betekent rhema?

4. Wie is de auteur van de Bijbel?
5. Wat moeten wij doen met Gods Woord behalve het belijden?

6. Waarom is het zo belangrijk om Gods Woord te belijden?
7. Wat gebeurt er met ons, als wij Gods Woord horen of lezen?

8. Geef een andere benaming voor Gods Woord.
9. Waarom probeert satan Gods Woord uit ons hart te stelen?
10. Noem vier ‘methodes’ die satan gebruikt om het Woord van God onvruchtbaar in
onze levens te maken?

11. Noem vijf methodes hoe je Gods Woord tot je kan nemen.

1.3 © 2010 Arrowz

De Vliegende Start
Toets 6 - vragen

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.

2. Noem twee belangrijke momenten van de dag om te bidden.
3. Noem twee belangrijke voorwaarden die aan gebed verbonden zijn.

4. Noem vijf belangrijke aspecten met betrekking tot onze houding tijdens gebed.

5. Waarom is geloof zo belangrijk tijdens het bidden?
6. Welke belofte rust op eenparig gebed?
7. Wat maakt voorbede anders dan gewoon gebed?

8. Wat is vasten?
9. Hoe lang kan een mens volgens de Bijbel vasten?
10. Noem drie doelstellingen van het vasten.

11. Hoe probeert de vijand gebed en vasten tegen te houden?
12. Wat moet je doen, als je geestelijke strijd ervaart tijdens het vasten?
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De Vliegende Start
Toets 7 - vragen

Les 7: Leven van aanbidding
Getoetste stof: hoofdstuk 4 §4.26-4.29

1. Noem drie belangrijke peilers van aanbidding.
2. Dankzegging is…
3. Wat is de tegenovergestelde houding van dankbaarheid?
4. Wanneer en onder welke omstandigheden moeten wij danken?
5. Lofprijzing is…
6. Wat gebeurt er als wij God prijzen?
7. Aanbidding is…
8. God wil aanbidding in geest en waarheid. Hoe doe je dat?
9. Is aanbidding gebonden aan een plaats?
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De Vliegende Start
Toets 8 - vragen

Les 8: Persoonlijke evangelisatie
Getoetste stof: hoofdstuk 4 §4.30-4.33

1. Wie moeten getuigen?
2. Welke andere termen worden nog meer gebruikt voor verkondigen van het
evangelie?
3. Hoe komen de meeste mensen tot geloof?

4. Wat is het kenmerk van een getuige van Jezus?

5. Waarom is het zo belangrijk om het evangelie duidelijk uit te leggen?
6. Noem drie methodes van evangelisatie.

7. Op het moment dat iemand het evangelie afwijst, wie wordt dan afgewezen?
8. Wat is zeker in evangelisatie?
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