De Bijbel van A tot Z

Zoek de namen
en streep ze weg.
Welk belangrijk
woord blijft
over?
Weet je ook
wat het
betekent?
Weet jij nog
meer namen uit
de Bijbel
met de letter A?

Hij was de tweede zoon
van Adam en Eva. Hij was
schaapherder en werd
gedood door zijn broer.
________________
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Hij was de eerste
aartsvader van Israël. Hij
kwam uit Ur der
Chaldeeën. God beloofde
hem in een verbond dat hij
vader van veel volken zou
worden. _____________

Hij was een profeet uit
Tekoa in Juda. Hij trad op
in Bethel in de tijd van
koning Jerobeam II. Hij
hoort bij de kleine
profeten.
________________

Over deze koning kun je
lezen in 1 Koningen 16.
In zijn tijd was Elia
profeet.
Hij was getrouwd met
Izebel.
________________

Hij was de derde zoon van
koning David.
Tijdens het leven van
David deed hij een greep
naar de macht, maar werd
daarbij gedood in de strijd.
_________________

Hij was een van de zonen
van Jacob. Deze stam was
het minst belangrijk onder
Israëls stammen.
Je leest over hem in
Genesis 30 vers 13.
_________________

Eén van Jezus discipelen.
Hij was een broer van
Petrus. Hij was visser van
beroep.
Tijdens zijn regering leefde
de profeet Jesaja.
Hij regeerde over het rijk
van Juda.
Je leest over hem in
2 Koningen 16.
_________________

De eerste mens. Hij werd
door God geschapen naar
Zijn beeld. Samen met Eva
werd hij geplaatst in het
paradijs.
__________________

Hij was de oudere broer
van Mozes. Hij hielp
Mozes bij de uittocht van
Israël uit Egypte, tegen de
farao. Hij was de eerste
hogepriester.
_____________

_____________

Hij was keizer van het
Romeinse rijk in de tijd dat
Jezus geboren werd.
_____________________

Hij was een machtig
hogepriester in Israël.
Zijn schoonzoon Kajafas
was hogepriester toen de
Heere Jezus veroordeelt
werd. _________________
__________________

