
DEEL JOUW VERHAAL…
6 maart 2022



Vraag 1:

Wat is het thema 2022 
van de Schuilplaats?



Vraag 2

Hoeveel posters van Er is Hoop 
kun je van de buitenkant van het 

gebouw zien?



Vraag 3

Wie had de preek op de zondag 
dat al de papieren op de spiegel 

zijn opgeplakt?



Vraag 4

Vandaag is de eerste zondag van 
de tijd voor Pasen. Op welke 

datum valt Pasen dit jaar? 



Vraag 5

De 40dagen tijd voor Pasen is 
woensdag 2 maart begonnen. Als ik 

tel naar Pasen zijn dat 46 dagen. 
Waarom wordt het niet: 46dagen tijd 

genoemd? 



NOACH



ELIA



ESTHER



DANIEL



JEREMIA



Wat was hun hoop?

God zou Zich aan Zijn beloften 
houden! (persoonlijk)

De Messias zou komen! (voor allen)



JHWH = IK BEN

De naam van God



Lucas 1 : 76 – 79
En jij, kind, jij zult genoemd worden: Profeet van de 
Allerhoogste, 
want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed 
te maken, 
en om Zijn volk bekend te maken met hun redding door de 
vergeving van hun zonden.

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het 
stralende licht uit de hemel over ons opgaan 
en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in 
de schaduw van de dood, 
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. 



Johannes vertelde iedereen over de komende Messias!

Wij mogen anderen vertellen over de Heer die terugkomt, 
maar HOE???

LUISTER NAAR HET VERHAAL VAN DE ANDER 

DEEL JOUW VERHAAL!!



Mijn verhaal van hoop.



De verhalen van Noach, Esther, Daniel, 
Elia en Jeremia zijn opgeschreven en 

staan nu in de Bijbel.

Schrijf je verhaal op!



DEEL JOUW VERHAAL!

1 Petrus 3 vs. 15
Vraagt iemand u waarop de 

hoop die in u is gebaseerd is, 
wees dan steeds bereid om te 

antwoorden. 



BONUSVRAAG: 

Noem minstens 4 van de 5 mensen 
uit het oude Testament waar een 

dia over was. 


