
Gideon.

Welke wapens gebruikten Gideon en z’n mannen?
Met hoeveel soldaten ging Gideon de strijd in?
Gideon kreeg bezoek toen hij met het koren bezig was. Van wie?
Welk teken vroeg Gideon aan God?
Hoe wist Gideon dat hij de strijd zou winnen?
Wat gebeurde er met het eten wat hij voor z’n bezoek had klaargemaakt?
God vond dat er teveel soldaten waren. Hoe moest Gideon ze selecteren?
Waarom dorste Gideon zijn koren in de wijnpersbak?
Welke opdracht moest Gideon als eerste uitvoeren?
Waarom mocht Gideon maar met zo weinig soldaten gaan vechten?

Simson.

Hoe heet de vrouw die Simson uiteindelijk verraden heeft?
Wat was er bijzonder aan Simson?
Hoe heetten de vijanden van Israël in de tijd van Simson?
Hoe kwamen de bruiloftsgasten achter de oplossing van het raadsel?
Hoe wreekt Simson de dood van zijn vrouw?
Hoe is Simson gestorven?
Simson mocht bepaalde dingen niet doen, omdat hij speciaal voor God 
was. Weet jij welke dingen?
Noem 3 dingen waar Simson grote kracht uitkwam.
Hoe kwam het dat Simson zijn kracht verloor?
Weet jij het raadsel nog wat Simson de jongens op de bruiloft 
opgaf?
Waar woonde het meisje waar Simson mee wilde trouwen?

Les 7: Wat heb jij onthouden van de verhalen?



Ruth.

Hoe heet de schoonmoeder van Ruth?
Ruth gaat aren rapen. Ze komt op het land van …………………..?
Hoe wil haar schoonmoeder genoemd worden als ze weer in haar geboorteplaats 
komt?
Wat betekent die naam?
Hoe heet Ruth’s zoon?
Hij is de opa van ……………………….
Hoe heet de schoonzuster van Ruth?
De vrouwen willen weer terug naar Israël. Naar welke plaats gaan ze?
Waarom woont de schoonfamilie van Ruth niet meer in Israël?
Hoe komt het dat Ruth opnieuw trouwt?
In welke tijd komen ze weer in het land Israël?
Bij welk volk hoort Ruth?

Mozes.

De moeder van Mozes verborg hem 3 maanden. Wat deed ze daarna met 
hem?
Wie adopteert Mozes?
Wat waren de Israëlieten in Egypte?
Welke opdracht kregen de vroedvrouwen van de koning van Egypte?
Welke uitvlucht bedachten de vroedvrouwen?
Wie moet voor Mozes het woord voeren bij de Farao?
Mozes kan iets niet goed. Wat is dat?
Waarom vlucht Mozes naar Midjan?
Op een dag is hij met de schapen weg en dan ziet en hoort hij iets 
bijzonders. Wat?
Welke tekenen kreeg Mozes, zodat hij kon laten zien dat hij echt met 
God gepraat had?
Wat is Mozes beroep in Midjan?
Noem 5 plagen!
Hoe heet de zus van Mozes?

Jozef.

Noem iets bijzonders wat bij Jozef hoort.
Wat gebeurt er als Jozef zijn broers komt bezoeken.
Wie redt Jozef van de dood?
Jozef krijgt een belangrijke baan bij de Farao. Welke?
Hoeveel broers heeft Jozef?
Hoe kwam Jozef eigenlijk in Egypte?
Welke 2 werknemers van de Farao komen in de gevangenis?
Noem 3 broers van Jozef.
Hoe heet de moeder van Jozef?
Weet je nog 2 dromen van Jozef?

En nog andere vragen …


