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Bu kitab›n her türlü yay›n hakk› sakl›d›r ve hiç bir bölümü yay›n
evinin yaz›l› izni al›nmadan kullan›lmaz.

Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of
openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

B‹R‹NC‹ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. ‹ncil
a. 39 bölümden
b. 27 bölümden
c. 66 bölümden
d. 4 bölümden meydana ... gelmiﬂtir
2. ‹ncil'i yazanlar
a. bazen Tanr›’n›n yazmalar›n› istemedi€i ﬂeyleri yazd›lar
b. yaln›z Tanr›’n›n yazmalar›n› istedi€i ﬂeyleri yazd›lar
c. ‹sa'n›n sözlerinden baﬂka bir ﬂey yazmad›lar
d. yaln›z rüyada gördükleri ﬂeyleri yazd›lar
3. ‹ncil, Tevrat ve Zebur'un baﬂl›ca konusu
a. kilisedir
b. ﬂeriatt›r
c. ‹srail'dir
d. ‹sa Mesih'tir
4. ‹sa Mesih'in insandan ve peygamberlerden üstün oldu€unu gösteren ‹ncil
bölümü
a. Matta taraf›ndan
b. Markos taraf›ndan
c. Luka taraf›ndan
d. Yuhanna taraf›ndan ... yaz›ld›
5. ‹sa Mesih'in hayat›
a. dört ‹ncil bölümünde
b. "Elçilerin ‹ﬂleri" bölümünde
c. "Romal›lar’a Mektup" bölümünde
d. "Vahiy" bölümünde ... bulunuyor
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. ‹ncil'de size yol göstermek için nur, sizi kuvvetlendirmek için g›da, sizi
sevindirmek için teselli vard›r. ...............
7. ‹ncil'in her bir sözü Tanr›’dan vahiy olunmuﬂtur. ...............
8. ‹ncil'in son bölümünde, ‹ncil'in sözlerine söz katmaya teﬂvik eden bir ayet
vard›r. ..............
9. "Romal›lar’a Mektup" bölümü gökte, yer yüzünde ve cehennemde henüz
cereyan etmemiﬂ olaylar› anlat›yor. ...............
10. ‹ncil'in katiyen de€iﬂtirilemeyece€ine dair pek çok deliller vard›r. ..............
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TOETS - LES 1
Kies het juiste antwoord.
1.. Het Nieuwe Testament bestaat uit
a. 39 boeken
b. 27 boeken
c. 66 boeken
d. 4 boeken
2. De schrijvers van het Nieuwe Testament
a. schreven soms dingen die GOD niet wilde
b. schreven alleen op wat GOD wilde
c. schreven niets anders op dan de woorden van de Here Jezus Christus
d. schreven alleen op wat ze in dromen hadden gezien
3. Het belangrijkste onderwerp van het Nieuwe Testament, de boeken van
Mozes en de Psalmen is
a. de kerk
b. de wet van GOD
c. het volk Israël
d. Jezus Christus
4. Welk boek in het Nieuwe Testament laat vooral zien dat de Here Jezus
Christus meer is dan mens en profeet?
a. het evangelie van Matthéüs
b. het evangelie van Marcus
c. het evangelie van Lucas
d. het evangelie van Johannes
5. Waar wordt het leven van de Here Jezus Christus beschreven?
a. in de vier evangeliën
b. in de Handelingen der Apostelen
c. in de brief aan de Romeinen
d. in het boek Openbaringen
Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.
6. In het Nieuwe Testament is licht om u de weg te wijzen, voedsel om u te
versterken, en troost om u te verblijden.
........................
7. Elk woord in het Nieuwe Testament is door GOD geopenbaard. ................
8. In het laatste boek van het Nieuwe Testament staat een vers waarin men
wordt aangespoord dingen toe te voegen aan de woorden van het Nieuwe
Testament. .................................
9. De brief aan de Romeinen gaat over gebeurtenissen in de hemel, op aarde
en in de hel, die nog niet hebben plaatsgevonden.
..........................
10. Er zijn vele bewijzen die aantonen dat het Nieuwe Testament beslist niet is
veranderd. ................................
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‹K‹NC‹ DERS YOKLAMASI

TOETS - LES 2

En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.

Kies het juiste antwoord.

1. Tanr› hakk›nda bu cümlelerden hangisi do€rudur?
a. ‹radesini mütemadiyen de€iﬂtiriyor
b. Baﬂka bir yerde olmamak üzere göktedir
c. ‹nsan yüre€inde ne cereyan etti€i bilmiyor
d. Baﬂlang›c› ve sonu yoktur
2. Teslis ö€retiﬂine göre
a. üç Tanr› vard›r
b. çok Tanr›lar vard›r
c. tek Tanr› vard›r, fakat O’nun varl›€›nda üç zat mevcuttur
d. Baba Tanr›’n›n fiziki O€lu vard›r
3. ‹nanc›m›z›n sebebi ﬂu olmal›d›r:
a. O ﬂekilde büyütüldük
b. Okulda böyle ö€retildik
c. Araﬂt›r›p inanmak için yeterli sebepler bulduk
d. ‹nanmazsak büyüklerimiz bize k›zacak
4. Tanr›’n›n kutsal oldugunu söyledigimizde demek istiyoruz ki
a. O tamamen pak ve günahs›zd›r
b. insanla ilgilenmiyor
c. sonu yoktur
d. her ﬂeyi biliyor
5. Ruhülkudüs’e Tanr› denilmektedir
a. ‹braniler’e Mektup 1:8’te
b. Elçilerin ‹ﬂleri 5:3, 4’te
c. Romal›lar’a Mektup 1:7’de
d. Yuhanna 3:16’da

1. Welke van de onderstaande zinnen over GOD is juist?
a. Zijn wil verandert voortdurend
b. GOD is in de hemel en op geen enkele andere plaats
c. Hij weet niet wat zich afspeelt in het hart van de mens
d. Hij heeft begin noch einde
2. Volgens de leer van de drieëenheid
a. zijn er drie goden
b. zijn er veel goden
c. is er één GOD, maar bestaat zijn wezen uit drie personen
d. heeft GOD de Vader een zoon in fysieke zin
3. De reden waarom wij geloven moet de volgende zijn:
a. we zijn zo opgevoed
b. het is ons op school zo geleerd
c. al onderzoekend hebben we voldoende redenen gevonden om te geloven
d. als we niet geloven zullen zij die boven ons staan kwaad op ons worden
4. Als we zeggen dat GOD heilig is bedoelen we daarmee dat
a. Hij volkomen rein en zonder zonden is
b. Hij zich niet met de mens bemoeit
c. Hij geen einde heeft
d. Hij alles weet
5. In dit vers wordt de Heilige Geest GOD genoemd
a. Hebreeën 1:8
b. Handelingen 5:3,4
c. Romeinen l:7
d. Johannes 3:16

Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.

Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.

6. Tanr› günahtan nefret etti€i için günahkârlardan da nefret ediyor. ............
7. ‹nsan teslis’i anlayamad›€›ndan dolay› teslis ögretiﬂi do€ru olamaz.
...............
8. Tanr› Ruh olmakla birlikte ﬂahsiyet sahibidir. ...............
9. Tanr› her ﬂeyi yapabildi€i için, dilerse insan ﬂeklinde dünyaya gelebilir.
...............
10. Yarad›l›ﬂtaki muazzam düzen Tanr›’n›n mevcudiyetinin bir ispat›d›r.
...............
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6. Omdat GOD de zonde haat, haat Hij ook zondaars. .......................
7. Omdat de mens de leer van de drieëenheid niet kan begrijpen moet deze
wel onjuist zijn.
.........................
8. Hoewel GOD geest is heeft Hij toch een persoonlijkheid.
...................
9. Omdat GOD alles kan doen, kan Hij ook, als Hij dat wenst, in de gedaante
van een mens naar de aarde komen.
.........................
10. De schitterende orde en planmatigheid in de schepping is een bewijs van
het bestaan van GOD.
..........................
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ÜÇÜNÇÜ DERS YOKLAMASI

TOETS - LES 3

En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.

Kies het juiste antwoord.

1. ‹nsan›n baﬂl›ca gayesi
a. para kazanmakt›r
b. mümkün oldu€u kadar hayat›n tad›n› ç›kartmakt›r
c. Tanr›’y› izzetlendirmektir
d. evlenip çocuk sahibi olmakt›r
2. ‹nsan›n menﬂei hakk›nda bilgi edinmek için
a. evolusyon teorisini incelememiz gerektir
b. Tevrat, Zebur ve ‹ncil'i okumam›z gerektir
c. filozoflar›n kitaplar›n› okumam›z gerektir
d. di€er insanlar›n fikirlerini dinlememiz gerektir
3. ‹nsan
a. sadece vücuttan
b. vücut ve candan
c. vücut, can ve ruhtan
d. hayat ve candan ... ibarettir
4. ‹nsan›n ruhu ona
a. nefes alma
b. Tanr› ile irtibat kurma
c. görme ve iﬂitme
d. içme ... gücünü verir
5. Adem'in günah iﬂlemesinin sonucu olarak
a. ﬁeytan cennetten kovuldu
b. Tanr› Adem'i huzurundan kovdu
c. Tanr› insan› sevmeye baﬂlad›
d. günah iﬂleme e€ilimi olmayan çocuklar do€uyor

1. Het hoofddoel van de mens is
a. geld verdienen
b. uit het leven halen wat er in zit
c. GOD verheerljken
d. trouwen en kinderen krijgen
2. Om de oorsprong van de mens te leren kennen moeten we
a. de evolutie-theorie onderzoeken
b. het Oude Testament en het Nieuwe Testament lezen
c. de boeken van filosofen lezen
d. luisteren naar de ideeën van andere mensen
3. De mens bestaat uit
a. alleen een lichaam
b. lichaam en ziel
c. lichaam, ziel en geest
d. leven en ziel
4. De geest van de mens geeft hem kracht om
a. adem te halen
b. een relatie met GOD te hebben
c. te zien en te horen
d. te drinken
5. Als gevolg van de zonde van Adam
a. werd satan uit het paradijs verjaagd
b. verjoeg GOD Adam uit zijn nabijheid
c. begon GOD de mens lief te hebben
d. worden er kinderen geboren zonder de neiging tot zonde

Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.

Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.

6. Hayatta yapt›klar›ndan dolay› her insan Yarat›c›s› olan Tanr›’ya karﬂ›
sorumludur ...............
7. ‹nsan›n tekrar Tanr›’yla irtibat kurmas› imkâns›zd›r. ...............
8. Tanr›’ya itaat etmek veya etmemek için insan›n hür iradesi yoktur. .........
9. Meleklerin vücut ve canlar› var, ruhlar› yoktur. ...............
10. Herkes günah iﬂleme e€ilimiyle do€ar. ...............
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6. Elk mens is tegenover GOD, zijn Schepper, verantwoordelijk voor de dingen die hij in zijn leven heeft gedaan.
..........................
7. Het is onmogelijk dat de mens weer in contact komt met GOD. .................
8. De mens heeft geen vrije wil om GOD al dan niet te gehoorzamen.
....................................................
9. Engelen hebben een lichaam en een ziel, maar geen geest.
......................
10. Iedereen wordt geboren met de neiging tot zondigen.
.......................
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DÖRDÜNCÜ DERS YOKLAMASI

TOETS - LES 4

En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yazm›z.
1. Romal›lar’a Mektup 3:23
a. Tanr›’ya eriﬂmek üzere baz› kimselerin yeterli derecede iyi oldu€unu
b. herkesin günahkâr oldu€unu
c. kötü düﬂüncelerin günah olmad›€›n›
d. Adem'in Tanr›’ya karﬂ› itaatsizlik yapt›€›n› ... ö€retmektedir
2. ‹ncil günah›n
a. verdi€i ﬂartlara göre Tanr›’ya ibadet etmemek
b. yemek yemeden ellerinizi y›kamamak
c. Tanr›’ya karﬂ› itaatsiz davran›ﬂ
d. arta kalan bir ekmek parças›n› yere atmak ... oldu€u ö€retmektedir
3. Günah›n dünyaya girmesi
a. yaln›z Adem ile Havva'y›
b. yaln›z Adem, Havva ile torunlar›n›
c. yaln›z ﬁeytan›
d. bütün yarad›l›ﬂ› ... etkiledi
4. Tanr›’n›n ‹sa Mesih yoluyla sundu€u ba€›ﬂlamay› kabul etmeyip ölen insan
a. ateﬂ gölünde ebediyen kalacakt›r
b. biraz elem çektikten sonra cennette gidecektir
c. yeryüzünde iyi bir hayat yaﬂam›ﬂ olursa kurtulacakt›r
d. baﬂka bir zamanda kurtulma f›rsat›n› elde edecektir
5. Bir insan kendisini kurtarmak için Hz. ‹sa Mesih'e güvendi€inde
a. Tanr› geçmiﬂindeki günahlar›n› ona ba€›ﬂl›yor
b. Tanr› bütün günahlar›n› ba€›ﬂl›yor
c. kötü iﬂleri silmek üzere kafi miktarda iyi iﬂler iﬂlemelidir
d. sadece e€er Tanr› ona karﬂ› iyilik duyursa bütün günahlar› ba€›ﬂlanacak

Kies het juiste antwoord.
1. Romeinen 3:23 leert ons dat
a. sommige mensen goed genoeg zijn om tot GOD te kunnen komen
b. iedereen zondig is
c. slechte gedachten geen zonden zijn
d. Adam ongehoorzaam was aan GOD
2. Het Nieuwe Testament leert ons dat zonde het volgende betekent
a. GOD niet vereren volgens de regels die Hij heeft gegeven
b. je handen niet wassen voor het eten
c. ongehoorzaamheid tegenover GOD
d. een overgebleven stukje brood op de grond gooien
3. De komst van de zonde in de wereld beïnvloedde
a. alleen Adam en Eva
b. Adam, Eva en hun nakomelingen
c. alleen de duivel
d. de gehele schepping
4. Iemand die sterft zonder de door GOD in de Here Jezus aangeboden
vergeving te aanvaarden zal
a. voor eeuwig in de poel des vuurs blijven
b. na een korte tijd van straf en pijn toch naar de hemel gaan
c. behouden worden als hij op aarde goed heeft geleefd
d. een andere keer de kans tot verlossing krijgen
5. Als iemand gelooft en voor zijn verlossing Christus vertrouwt
a. vergeeft GOD al zijn zonden uit het verleden
b. vergeeft GOD al zijn zonden
c. moet hij voldoende goede werken doen om zijn slechte daden uit te wissen
d. zal GOD zijn zonden vergeven als Hij die persoon goed gezind is

Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.

Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.
6. De zondige natuur van Adam is op alle mensen overgegaan, behalve op de
Here Jezus. .......................
7. Toen de Here Jezus aan het kruis stierf, droeg Hij daarmee de straf voor de
zonden van alle mensen.
.......................
8. De enige straf die we voor onze zonden krijgen, zullen we voor een
bepaalde periode moeten dragen alvorens de hemel binnen te gaan.
.......................
9. Als iemand voor zijn verlossing op Christus vertrouwt wordt hem kracht
gegeven om de zonde te overwinnen.
.......................
10. Hoewel alle mensen zondig zijn, zijn sommigen toch niet zó slecht dat ze
van de zonde verlost moeten worden.
.......................

6. Adem'in günah tabiat› ‹sa Mesih'ten baﬂka bütün insanlara geçti. ...............
7. ‹sa Mesih haça gerilmiﬂ olarak öldü€ü zaman her insan›n günahlar›n›n ceza
karﬂ›l›€›n› verdi. ...............
8. Günahlar›m›z›n tek cezas› cennette girmeden önce bir müddet için çekiliyor. ...............
9. Bir adam kendisini kurtarmak üzere Hz. ‹sa Mesih'e iman etti€inde
günah› yenmek için ona kuvvet veriliyor. ...............
10. Her insan günahkâr oldu€u halde baz›lar› günahtan kurtulmay› gerektirecek derecede kötü de€ildir. ..............
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BEﬁ‹NC‹ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yazm›z.
1. ‹ncil'den baﬂka Hz. ‹sa Mesih'n›n ölümü
a. Yunanl› filozof Eflâtun taraf›ndan
b. Romal› tarihçi Tasitus taraf›ndan
c. Romal› imparator Julius taraf›ndan
d. ‹ngiliz yazan William Shakespeare taraf›ndan ... kaydedildi
2. Hz. ‹sa Mesih insanlara
a. di€er kimseler önünde zekat vermesini
b. hayat gayesi olarak mal ve mülk edinmesini
c. di€er insanlar› tenkit etmesini
d. düﬂmanlar›n› sevmesini ... ö€retti
3. Hz. ‹sa Mesih'in ölümü
a. bir yanl›ﬂl›ktan baﬂka bir ﬂey de€ildi
b. insanl›€›n kurtuluﬂu için gerekliydi
c. baﬂkas›n› Hz. ‹sa Mesih'in yerine koyan Tanr› taraf›ndan müsaade
edilmedi
d. ‹ﬂledi€i günahlardan dolay› idi
4. Hz. ‹sa Mesih vaaz etme ve ﬂifa verme iﬂine
a. 30 yaﬂ›ndayken
b. 12 yaﬂ›ndayken
c. okula gitti€i zaman
d. marangoz yan›nda çaliﬂma€a baﬂlad›€› zaman ... baﬂlad›
5. Bu cümlelerden hangisi yanl›ﬂt›r?
a. Hz. ‹sa Mesih do€madan 700 y›l önce Tevrat'ta yaz›ld›
b. Hz. ‹sa Mesih Meryem ad›nda bir bakireden do€du
c. bütün di€er insanlar gibi Hz. ‹sa Mesih Adem'in günah tabiat›n› ald›
d. Tanr›’n›n Kutsal Ruhunun kuvvetiyle bakire Meryem hamile oldu
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. Hz. ‹sa Mesih kendini kurban edip günah› kald›rmak için insan suretinde
dünyaya geldi. ...............
7. Tanr› Hz. ‹sa Mesih'in ölmesine müsaade etmedi. ...............
8. Hz. ‹sa Mesih'in ölümü günahkâr insan›n Tanr›’ya tekrar dönmesi için tek
yoldur. ...............
9. Haçta ölen ancak Hz. ‹sa Mesih olabilir, çünkü baﬂka kimse o kadar ﬂefkatli
bir ﬂekilde davranamazd›. ................
10. Hz. ‹sa Mesih'in ölümü insanl›k tarihinin en büyük facialar›ndan biridir.
....................
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TOETS - LES 5
Kies het juiste antwoord.
1. Behalve in het Nieuwe Testament wordt ook over de Here Jezus Christus’
dood geschreven door
a. de Griekse filosoof Plato
b. de Romeinse geschiedschrijver Tacitus
c. de Romeinse keizer Julius
d. de Engelse schrijver William Shakespeare
2. De Here Jezus Christus leerde de mensen dat
a. ze aalmoezen moeten geven voor de ogen van anderen
b. het doel van het leven is geld en bezittingen te verwerven
c. ze anderen moeten bekritiseren
d. ze hun vijanden moeten liefhebben
3. De dood van de Here Jezus Christus
a. was niets anders dan een vergissing
b. was nodig voor de verlossing van de mensheid
c. werd niet toegestaan door GOD, die de Here Jezus Christus door
iemand anders liet vervangen
d. was een gevolg van de zonden die Hij had begaan
4. De Here Jezus Christus begon zijn bediening van prediken en genezen
a. toen Hij dertig jaar was
b. toen Hij twaalf jaar was
c. toen Hij naar school ging
d. toen Hij bij een timmerman ging werken
5. Welke van de volgende zinnen is FOUT?
a. over de geboorte van de Here Jezus Christus werd al 700 jaar tevoren
in het Oude Testament geschreven
b. de Here Jezus Christus werd geboren uit een maagd die Maria heette
c. evenals alle andere mensen nam ook de Here Jezus Christus de
zondige natuur van Adam over
d. door de kracht van de Gods Heilige Geest werd de maagd Maria zwanger
Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.
6. De Here Jezus Christus kwam in de gedaante van een mens op aarde om
zichzelf over te geven en de zonde op zich te nemen. ...............
7. GOD stond niet toe dat de Here Jezus Christus stierf. ...............
8. De dood van de Here Jezus Christus is de enige weg voor de zondige
mens om weer tot GOD terug te keren. ...............
9. Degene die stierf aan het kruis kan alleen maar de Here Jezus Christus
zijn geweest, want niemand anders zou zich op zo’n liefdevolle wijze kunnen gedragen. ...............
10. De dood van de Here Jezus Christus is één van de grootste tragedies uit
de geschiedenis van de mensheid. ...............
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ALTINCI DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. H›ristiyanlar Hz. ‹sa Mesih'in ölümden dirildi€ine inan›yorlar çünkü
a. anababalar› onlara söyledi
b. okulda ögretildi
c. onlar› ikna edecek pek çok ispatlar vard›r
d. Papa böyle söylüyor
2. Dirildikten sonra Hz. ‹sa Mesih
a. beﬂ yüzden fazla kiﬂi taraf›ndan görüldü
b. yeryüzünde hiç görünmedi
c. yaln›z bir defa göründü
d. yeryüzünde üç y›l kald›
3. Gömüldükten sonra Hz. ‹sa Mesih'nin ölüsüne ne oldu?
a. ö€rencileri onu çald›
b. düﬂmanlar› onu kald›rd›
c. göge yükselip bir daha görünmedi
d. fiziksel vücud olmaktan de€iﬂip diriliﬂ vücudu oldu
4. Hz. ‹sa Mesih'in diriliﬂi
a. kendisine söyledi€i gibi Tanr›’n›n O€lu oldu€unu ispatl›yor
b. Hz. ‹sa Mesih'nin yaln›z bir peygamber oldu€unu ispatl›yor
c. Hz. ‹sa Mesih'nin bir melek oldu€unu ispatl›yor
d. Hz. ‹sa Mesih'nin bir yalanc› oldu€unu ispatl›yor
5. ‹ncil ö€retiyor ki
a. Hz. ‹sa Mesih de€iﬂiyor
b. Hz. ‹sa Mesih sadece bir adamd›r
c. Hz. ‹sa Mesih her ﬂeyi bilmiyor
d. Hz. ‹sa Mesih'nin hudutsuz bilgisi var
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. Baba Tanr› Hz. ‹sa Mesih'e "Tanr›" diye hitab ediyor. ...............
7. Hz. ‹sa Mesih Tanr›’n›n iﬂlerini yap›yor. ...............
8. Bakire Meryem'den do€madan önce Hz. ‹sa Mesih mevcut de€ildi.
.....................
9. Hz. ‹sa Mesih'nin gerçekten ölümden dirilip dirilmedi€i önemli degildir.
10. H›ristiyanlar iki veya üç tanr›ya inan›rlar. ...............
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TOETS - LES 6
Kies het juiste antwoord.
1. Christenen geloven in de opstanding van de Here Jezus Christus uit de
dood, omdat
a. hun ouders dat verteld hebben
b. het op school zo onderwezen werd
c. er veel overtuigende bewijzen voor zijn
d. de paus het zegt
2. Na Zijn opstanding
a. werd de Here Jezus Christus door meer dan 500 mensen gezien
b. verscheen Hij niet meer op aarde
c. verscheen Hij slechts één keer
d. verbleef Hij nog drie jaar op aarde
3. Wat gebeurde er met het lichaam van de Here Jezus Christus na Zijn
begrafenis?
a. Zijn discipelen hebben het gestolen
b. Zijn vijanden hebben het weggehaald
c. het voer ten hemel en is nooit meer gezien
d. het veranderde van een natuurlijk, sterfeljk lichaam in een opstandingslichaam
4. De opstanding van de Here Jezus Christus
a. bewijst dat Hij de Zoon van GOD is, zoals Hij zelf ook heeft gezegd
b. toont aan dat Hij slechts een profeet was
c. laat zien dat Hij een engel was
d. bewijst dat de Here Jezus Christus een leugenaar was
5. Het Nieuwe Testament leert ons dat
a. de Here Jezus Christus verandert
b. de Here Jezus Christus slechts een mens is
c. de Here Jezus Christus niet alles weet
d. de Here Jezus Christus onbegrensde kennis heeft
Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.
6. GOD de Vader spreekt de Here Jezus Christus aan met het woord “GOD”.
.....................................
7. De Here Jezus Christus verricht de werken van GOD.
......................
8. Voordat Hij uit de maagd Maria werd geboren bestond de Here Jezus
Christus niet.
.......................
9. Het is niet van belang of de Here Jezus Christus uit de dood is opgestaan of
niet.
.......................
10. Christenen geloven in twee of drie goden.
.......................
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YED‹NC‹ DERS YOKLAMASI

TOETS - LES 7

En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.

Kies het juiste antwoord.

1. Kutsal Ruh
a. Tanr›’n›n Kendisini dünyada faal bir ﬂekilde göstermesinden bir suretidir
b. Tanr› taraf›ndan gönderilen ﬂahsi olmayan bir kuvvettir
c. evrenin enerjisinin bir parças›d›r
d. Hz. ‹sa Mesih'ten sonra gelen bir peygamberdir
2. ‹lk H›ristiyanlar Kutsal Ruh'un Tanr› oldu€una
a. tahsilsiz insanlar olduklar› için inand›lar
b. aldanm›ﬂ olduklar› için inand›lar
c. onlar›n önderlerinden birisi taraf›ndan söylendi€i için inand›lar
d. Hz. ‹sa Mesih'nin Ruhunun yapt›€› ayn› mucizeleri ve meydana getirdi€i ayn› semereyi has›l etmesinden dolay› inand›lar
3. Bunlardan hangisi Kutsal Ruh'un semeresi de€ildir?
a. sevgi
b. sab›r
c. özdenetim
d. bencillik
4. Kutsal Ruh ö€rencilere
a. Hz. ‹sa Mesih'in ölümünden 600 y›l sonra indi
b. Hz. ‹sa Mesih'in haça gerilmesinin ertesi günü indi
c. Hz. ‹sa Mesih gö€e yükseldikten az sonra indi
d. Hz. ‹sa Mesih'in haça gerilmesinden 40 y›l sonra indi
5. Kutsal Ruh'un geliﬂi ilk H›ristiyanlar›n
a. evlerine dönüp daha önce yaﬂad›klar› gibi yaﬂamalar›na sebep oldu
b. düﬂmanlar› olan Yahudilere karﬂ› savaﬂ açmalar›na sebep oldu
c. Yeruﬂalim'e yönelerek dua etmeye baﬂlamalar›na sebep oldu
d. birbirlerini hayret verici bir ﬂekilde sevmelerine sebep oldu

1. De Heilige Geest is
a. een vorm waarin GOD zich op een actieve manier op aarde
manifesteert
b. een onpersoonljke kracht die door GOD is gezonden
c. een onderdeel van de kosmische energie
d. een profeet die na de Here Jezus Christus is gekomen
2. De eerste christenen geloofden dat de Heilige Geest GOD is
a. omdat ze onontwikkelde mensen waren
b. omdat ze misleid werden
c. omdat het door één van hun leiders werd gezegd
d. omdat de Heilige Geest dezelfde wonderen deed en dezelfde vruchten
voortbracht als de Here Jezus Christus
3. Wat is géén vrucht van de Heilige Geest?
a. liefde
b. geduld
c. zelfbeheersing
d. egoïsme
4. De Heilige Geest daalde neer op de discipelen
a. 600 jaar na de dood van deHere Jezus Christus
b. de dag na de kruisiging van de Here Jezus Christus
c. kort nadat de Here Jezus Christus ten hemel was opgevaren
d. 40 jaar nadat de Here Jezus Christus was gekruisigd
5. De komst van de Heilige Geest zorgde ervoor dat de eerste christenen
a. weer naar huis gingen en verder leefden zoals tevoren
b. begonnen te strijden tegen de Joden, die hun vijanden waren
c. begonnen te bidden in de richting van Jeruzalem
d. elkaar op een wonderlijke manier gingen liefhebben

Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6.
7.
8.
9.

Kutsal Ruh Tanr›’n›n vas›flar›na sahiptir. ...............
Lütuf Kutsal Ruh'un semeresidir. ...............
Kutsal Ruh Hz. ‹sa Mesih'› izzetlendiriyor. ...............
Kutsal Ruh her insan›n hayat›na otomatik bir ﬂekilde (kendili€inden)
giriyor. ...............
10. Kutsal Ruh ﬂahsi bir varl›kt›r. ...............
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Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.
6.

De Heilige Geest heeft dezelfde eigenschappen als GOD.
.......................
7. Vriendelijkheid is een vrucht van de Heilige Geest. ......................
8. De Heilige Geest verheerlijkt de Here Jezus Christus. .......................
9. De Heilige Geest komt vanzelf (automatisch) het leven van ieder mens
binnen.
.......................
10. De Heilige Geest is een persoon. .......................

7

SEK‹Z‹NC‹ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. Kimin yeniden do€maya ihtiyac› vard›r?
a. ahlâks›z insanlar
b. yaln›z Tanr›’ya inanmayanlar
c. h›ristiyan memleketinde do€mayan kiﬂiler
d. herkes
2. Yeniden do€mak
a. kötü al›ﬂkanl›klar›m›z› b›rakma€a çal›ﬂmak
b. gerçek H›ristiyan ana baba'dan do€mak
c. Kutsal Ruh vas›tasiyle Tanr›’n›n bir insan›n hayat›nda yapt›€›
de€iﬂiklik
d. kiliseye veya dinsel toplant›lara gitmekle dinsel bir inanc› benimsemek
3. Bir kiﬂi ne zaman yeniden do€abilir?
a. iyi olmaya yeter çabay› sarfettikten sonra.
b. her hangi vakitte.
c. çok küçük yaﬂta.
d. kalbinde do€ru duygular olunca
4. Y›lan taraf›ndan ›s›r›lan ‹srailli
a. do€ru yemekler yemekle
b. tunçtan yap›lm›ﬂ y›lana bakmakla
c. ‹sraillilerin kamp›n›n d›ﬂ›na koﬂmakla
d. ilâç almakla ... kurtuldu
5. ‹sa Mesih'in günahkârlar için yapt›€› en önemli ﬂey
a. iyi olmak konusunda çok ö€ütler vermesiydi
b. yeniden do€abilmeleri için hayat›n› kefalet olarak feda etmesiydi
c. onlar› teselli etmesiydi
d. onlar için yeni bir din kurmas›yd›
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. Bedeni e€itmekle ve cennete lay›k bir ﬂekle sokmakla onu kurtarmak
mümkündür. ...............
7. ‹nsanlar›n tabiat itibariyle Tanr›’ya ait ﬂeyleri bilme kabiliyeti vard›r.
8. Do€as› itibariyle insan Tanr›’n›n K›rall›€›n› göremez. ...............
9. Yeniden do€uﬂtan önce herkes kendi günah istekleriyle sürükleniyor.
10. Yeniden do€uﬂtan sonra, Kutsal Ruh bir insan› etkisi alt›na al›p, o insan›
Tanr›’ya yöneltiyor. ...............
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TOETS - LES 8
Kies het juiste antwoord.
1. Wie heeft het nodig om opnieuw geboren te worden?
a. zedeloze en immorele mensen
b. alleen mensen die niet in GOD geloven
c. mensen die niet in een christelijk land zijn geboren
d. iedereen
2. Opnieuw geboren (wedergeboren) worden is
a. proberen slechte gewoonten af te leggen
b. geboren worden uit een echt christelijke vader en moeder
c. een verandering die GOD in de mens tot stand brengt door Zijn Heilige
Geest
d. naar de kerk of godsdienstige bijeenkomsten gaan en je een geloof
eigen maken
3. Wanneer kan iemand opnieuw geboren worden?
a. nadat hij er genoeg aan gewerkt heeft om een goed mens te zijn
b. op elk willekeurig moment
c. op zeer jonge leeftijd
d. wanneer hij de juiste gevoelens in zijn hart heeft
4. Israëlieten die door een slang waren gebeten werden gered
a. door het juiste voedsel te eten
b. door te kijken naar de koperen slang
c. door uit het kamp van de Israëlieten weg te rennen
d. door medicijnen te gebruiken
5. Het belangrijkste dat de Here Jezus Christus voor zondaars heeft gedaan is
a. veel adviezen geven om goed te kunnen leven
b. Zijn leven geven als genoegdoening, opdat zij opnieuw geboren
zouden kunnen worden
c. hen troosten
d. een nieuwe godsdienst voor hen stichten
Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.
6. Het is mogelijk je leven te redden door jezelf te trainen en zo te vormen dat
je de hemel verdient.
.......................
7. Van nature hebben mensen de bekwaamheid om de dingen van GOD te
weten en te leren.
.......................
8. Van nature kan de mens het koninkrijk van GOD niet zien
9. Vóór de wedergeboorte wordt iedereen door zijn zondige begeerten meegesleept.
.......................
10. Na de wedergeboorte begint de Heilige Geest invloed uit te oefenen op de
mens en gaat Hij hem op GOD richten.
.......................
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DOKUZUNCU DERS YOKLAMASI

TOETS - LES 9

En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.

Kies het juiste antwoord.

1. Tanr›’n›n insan› kurtarmas› gereklili€i
a. Tanr›’n›n kutsall›€› ve do€rulu€undan dolay›d›r
b. insan›n do€rulu€undan dolayd›r
c. insan Tanr›’y› sevdi€i içindir
d. Tanr›’n›n Hz. ‹sa Mesih'i ölümden kurtarmak istemesindendir
2. Hz. ‹sa Mesih
a. iyi bir örnek olmak için
b. günahkârlar›n Kurtar›c›s› olmak için
c. iyi bir hayat yaﬂamak için
d. Tanr›’n›n bir peygamberi olmak için ........... dünyaya geldi
3. Hz. ‹sa Mesih haç üzerinde öldü€ü zaman
a. günahlar›m›z›n cezas›n› kendi üzerine ald›
b. büyük bir yanl›ﬂl›k oldu
c. O'na benzer birisi O'nun yerine öldü
d. idare edemedi€i bir durum O'nu ölüme sürükledi
4. Bir kimse kurtuldu€unu
a. duygular›yla
b. yüce, göksel bir nur görmekle
c. Tanr›’n›n Kelâme ile
d. muammal› bir ses duymakla ...................... anlar
5. Bir kiﬂi kurtulduktan sonra
a. günah iﬂlemesini halâ sever
b. kendi kendini memnun etmek üzere de€il, Tanr›’y› memnun etmek
üzere yaﬂar
c. bir daha günah iﬂlemez
d. daha önce yaﬂad›€› gibi yaﬂama€a devam eder

1. Het is nodig dat GOD de mens verlost omdat
a. GOD heilig en rechtvaardig is
b. de mens rechtvaardig is
c. de mens GOD liefheeft
d. GOD de Here Jezus Christus van de dood wilde redden
2. De Here Jezus Christus kwam op aarde om
a. een goed voorbeeld te geven
b. de verlosser van zondaren te zijn
c. een goed leven te leiden
d. een profeet van GOD te zijn
3. Toen de Here Jezus Christus stierf aan het kruis
a. nam Hij de straf voor onze zonden op zich
b. werd er een grote vergissing gemaakt
c. stierf er eigenlijk iemand in Zijn plaats die erg veel op Hem leek
d. sleurde een toestand die Hij niet in de hand had Hem de dood in
4. Iemand bemerkt dat hij verlost is
a. door zijn gevoelens
b. doordat hij een verheven, hemels licht ziet
c. door het woord van GOD
d. doordat hij een mysterieus geluid hoort
5. Nadat iemand verlost is
a. zondigt hij nog steeds graag
b. leeft hij niet voor zichzelf, maar om GOD te behagen
c. zondigt hij nooit meer
d. leeft hij gewoon verder zoals tevoren
Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.

Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6.
7.
8.
9.

Hz. ‹sa Mesih baça gönüllü olarak gerilmedi. ..............
Rab Hz. ‹sa Mesih'i hayat›ma kabul etmek irademin kesin bir karand›r.
‹manl›n›n “beden” denilen kötü tabiat› yoktur. ...............
Hz. ‹sa Mesih'in tekrar geliﬂinde imanl›lar günah›n mevcudiyetinden kurtulacaklard›r. ...............
10. Kurtulmak için tövbe etmek mutlaka ﬂart de€ild›r. ................
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6. De Here Jezus Christus werd niet uit eigen vrije wil gekruisigd.
.......................
7. De Here Jezus in mijn leven aannemen is een vast besluit van mijn wil.
................................
8. Een gelovige heeft geen zondige natuur, die ook wel “het vlees” wordt
genoemd.
.......................
9. Bij de Here Jezus Christus’ wederkomst zullen de gelovigen van het bestaan
van de zonde bevrijd worden.
.......................
10. Om verlost te worden hoeft je niet persé je zonden te belijden.
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ONUNCU DERS YOKLAMASI

TOETS - LES 10

En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.

Kies het juiste antwoord.

1. Üst seviyede olana karﬂ› sevgi
a. inayettir
b. muhabbettir
c. tap›nmakt›r
d. merhamettir
2. "‹nayetle dolu" sözleri
a. Hz. ‹sa Mesih'yi
b. baba Tanr›’y›
c. kutsal Ruhu
d. Tanr›’n›n bir peygamberini ... tasvir etmek üzere kullan›l›yor
3. Romal›lar’a Mektup 4:4-5::
a. kurtuluﬂun çal›ﬂman›n karﬂ›lt›€› oldu€unu
b. Tanr›’n›n insanlara karﬂ› borçlu oldu€unu
c. kurtuluﬂun çal›ﬂman›n de€il, iman›n neticesi oldu€unu
d. Tanr›’n›n yaln›z günah iﬂlemeyen kiﬂileri kurtard›€›n› ... ö€retiyor
4. ‹nayet:
a. en iyisini mahkûm eder
b. en iyisini kurtar›r
c. en kötüsünü mahkûm eder
d. en kötüsünü kurtar›r
5. ‹nayet
a. hak edilen lütûf
b. kazan›lan her hangi bir ﬂey
c. hak edilmiyen lütûf
d. Tanr›’n›n gazab›
demektir

1. Liefde voor iemand op een hoger niveau is
a. genade
b. vriendschap
c. aanbidding
d. barmhartigheid
2. De woorden “vol van genade” worden gebruikt om
a. de Here Jezus Christus te beschrijven
b. GOD de Vader te beschrijven
c. de Heilige Geest te beschrijven
d. een profeet van GOD te beschrijven
3. Romeinen 4:4-5 leert ons dat
a. verlossing een beloning is voor hard werken
b. GOD de mensen iets verschuldigd is
c. verlossing niet een gevolg van hard werken is, maar van geloof
d. GOD alleen mensen verlost die niet zondigen
4. De genade
a. veroordeelt zelfs de allerbeste
b. verlost de allerbeste
c. veroordeelt de allerslechtste
d. verlost de allerslechtste
5. De genade is
a. een gunst waar men recht op heeft
b. alles wat je maar kunt verdienen
c. een onverdiende gunst
d. de toorn van GOD

Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.

Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.

6. ‹nayetin bereketlerinden üçü kurtuluﬂ, hakl› ç›kar›lma ve Tanr›’n›n huzuruna giriﬂtir. ...............
7. ‹nsan, hüküm giyme ve ebedi ölüm müstesna, Tanr›’dan baﬂka bir ﬂey hak
edecek hiç bir davran›ﬂta bulunmad›. ...............
8. Tanr›'n›n Kutsal Yasa’n› tam olarak yerine getirebilen insanlar vard›r.
...............
9. Tanr›’n›n inayeti, Hz. ‹sa Mesih'in ölümden dolay› insan›n günah›n› örtüyor. ...............
10. Tanr› Hz. ‹sa Mesih'e inanmayanlar› bile suçsuz say›yor. ...............
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6. Drie zegeningen die uit de genade voortkomen zijn verlossing, rechtvaardiging en toegang tot GOD.
.......................
7. De mens heeft nooit iets gedaan waardoor hij op iets anders recht zou
hebben dan het oordeel van GOD en een eeuwige dood.
.......................
8. Er zijn mensen die de wet van GOD helemaal kunnen volbrengen.
.......................
9. De genade van GOD bedekt de zonde van de mens vanwege dood van de
Here Jezus Christus. .......................
10. GOD beschouwt zelfs degenen die niet in de Here Jezus Christus geloven
als onschuldig.
.......................
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ONB‹R‹NC‹ DERS YOKLAMASI

TOETS - LES 11

En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.

Kies het juiste antwoord.

1. ‹man elde etmek istiyen bir kimsenin
a. toplant›lara gitmesi gerekir
b. ‹ncil okumas› gerekir
c. yapabildi€i kadar iyi iﬂler yapmas› gerekir
d. dini kitaplar okumas› gerekir
2. ‹man›n gerçek dayana€› olan nokta
a. bütün peygamberlerdir
b. tövbedir
c. kendi iyi iﬂlerimizdir
d. Rab ‹sa Mesih'tir
3. Matta'n›n 8:5-10 ayetlerindeki yüzbaﬂ›
a. hizmetçinin yata€›n›n yan›na gitti€i takdirde
b. sadece bir söz söyledi€i takdirde
c. hizmetçiye dokundu€u takdirde
d. tap›na€a gidip, onun için dua etti€i takdirde ... Hz. ‹sa Mesih'in,
hizmetçisini iyileﬂtirece€ine iman etti
4. Yuhanna 6:37 ayeti Kurtar›c›n›n
a. kendisine gelen herkesi kabul etti€ini
b. kendisine gelen kötü günahkârlar› reddetti€ini
c. iyi hayat yaﬂamaya çal›ﬂm›ﬂ olanlar› kabul etti€ini
d. kötü ﬂeyleri yapm›yanlar› kabul etti€ini ... ö€retiyor
5. Hz. ‹sa Mesih'e iman etmek
a. onun bir peygamber oldu€una inanmak
b. sizi kurtaracak diye O'na güvenmek
c. bakire Meryemden do€du€una inanmak
d. onun emirlerini yerine getirmeye çal›ﬂmak ... demektir

1. Iemand die geloof wil hebben moet
a. samenkomsten bijwonen
b. het Nieuwe Testament lezen
c. zoveel goede werken doen als hij kan
d. godsdienstige boeken lezen
2. De ware basis van het geloof is/zijn
a. alle profeten
b. je zonden belijden
c. onze eigen goede werken
d. de Here Jezus Christus
3. De hoofdman over honderd, over wie we lezen in Matthéüs 8:5-10, geloofde
dat de Here Jezus Christus zijn knecht zou genezen wanneer
a. deze naar het bed van deze knecht toe zou gaan
b. Hij slechts een woord zou spreken
c. Hij de knecht zou aanraken
d. Hij naar de tempel zou gaan om voor hem te bidden
4. Johannes 6:37 leert ons dat de Verlosser
a. ieder die tot Hem komt aanvaardt
b. slechte zondaars die tot Hem komen verwerpt
c. hen die geprobeerd hebben goed te leven aanvaardt
d. hen die geen slechte dingen doen aanvaardt
5. In de Here Jezus Christus geloven betekent
a. geloven dat Hij een profeet is
b. op Hem vertrouwen opdat Hij je zal verlossen
c. geloven dat Hij uit de maagd Maria is geboren
d. Zijn geboden volbrengen

Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.

Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.

6. Tanr›’ya güvenen hiç bir kimse hayal k›r›kl›€›na u€ramam›ﬂt›r. ...............
7. ‹braniler’e Mektubunun 12. bölümü iman eden bir çok kimselerden örnek
veriyor. ...............
8. Tanr›’n›n duaya cevap verece€ine inand›€›m›zda bir çeﬂit iman gösteriliyor.
..................
9. Do€ru olana iman etmeliyiz. .................
10. Efesliler’e Mektup 2:8 iman yoluyla, inayet taraf›ndan
kurtuldo€umuzu ö€retiyor. ...............
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6. Er is nog nooit iemand die op GOD vertrouwde teleurgesteld. .......................
7. Hebreeën 12 geeft voorbeelden van heel wat gelovigen. .......................
8. Ons geloof dat GOD het gebed beantwoordt laat een bepaald type geloof
zien.
.......................
9. We moeten geloven in datgene wat juist is. .......................
10. Efeziërs 2:8 leert dat we gered worden door geloof en uit genade.
..........................
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ON‹K‹NC‹ DERS YOKLAMASI

TOETS - LES 12

En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.

Kies het juiste antwoord.

1. Gerçek Kilise
a. Roma Katolik Kilisesidir
b. Gregorian Kilisesidir
c. Anglikan Kilisesidir
d. ‹sa Mesih'i seven kiﬂilerin toplulu€udur
2. 'Ekmek k›rma'
a. insanlar›n kiliseye gitmesini sa€lamak için
b. Yahuda'n›n ölümünü anmak için
c. fakirleri beslemekte yard›mc› olmak için
d. Hz. isa Mesih'in ölümünü anmak için ... yap›l›yor
3. Müﬂareketin anlam›
a. ayn› evde kalmakt›r
b. Tanr› taraf›ndan ö€retilen ruhani dersleri paylaﬂmakt›r
c. herkesin bir oldu€udur
d. her ﬂey hakk›nda ayn› düﬂüncede olmakt›r
4. Elçilerin iﬂleri 12:12-17 ayetlerinde kilisenin dualar› yoluyla cezaevinden
ç›kan kiﬂi
a. Petrus idi
b. Markos idi
c. Yakup idi
d. Roda idi
5. Hz. ‹sa Mesih hakk›nda elçilerin ö€retiﬂi bugün
a. Tevrat kitab›nda
b. Hz. ‹sa Mesih hakk›nda hadislerde
c. ‹ncil'de
d. Mezmurlar kitab›nda ... bulunuyor

1. De ware kerk is
a. de Rooms-Katholieke kerk
b. de Gregoriaanse kerk
c. de Anglicaanse kerk
d. de gemeenschap van alle mensen die de Here Jezus Christus liefhebben
2. Het breken van het brood gebeurt
a. om ervoor te zorgen dat de mensen naar de kerk gaan
b. om de dood van Judas te gedenken
c. om bij te dragen aan het voeden van de armen
d. om de dood van de Here Jezus Christus te gedenken
3. De betekenis van het woord “gemeenschap” is
a. in hetzelfde huis verblijven
b. door GOD onderwezen geestelijke lessen met elkaar delen
c. het één-zijn van allen
d. het over alles eens zijn
4. De persoon die door gebed uit de gevangenis bevrijd werd (zie
Handelingen 12:12-17) was
a. Petrus
b. Marcus
c. Jacobus
d. Rhode
5. Het onderwijs van de apostelen betreffende de Here Jezus Christus is nu te
lezen in
a. de Thora
b. de overleveringen over de Here Jezus Christus
c. het Nieuwe Testament
d. de Psalmen

Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6.
7.
8.
9.
10.
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Kilisenin baﬂ› Papa'd›r. ...............
H›ristiyanlar›n her hangi bir toplulu€un önemli faaliyetlerinden biri
‹ncil'i birlikte incelemektir. ...............
‹manl›lar›n toplulu€u taraf›ndan edilen duan›n özel etkisi vard›r.
Kutsal Ruh korkak ö€rencileri Hz. ‹sa Mesih'in cesur tan›klar› haline
getirdi. .................
Papazlar kilise için önemlidir. ...............

Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.
6. Het hoofd van de kerk is de paus.
.......................
7. Eén van de belangrijkste taken van elke christelijke gemeenschap is het
samen bestuderen van de Bijbel.
.......................
8. Het gezamenlijk gebed van de gelovigen heeft een bijzondere invloed.
.......................
9. De Heilige Geest maakte van de discipelen van de Here Jezus Christus
moedige getuigen. .......................
10. Geestelijken zijn belangrijk voor de kerk.
.......................
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ONÜÇÜNCÜ DERS YOKLAMASI
En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.
1. Can› ile insan
a. Tanr›’y›
b. kendini
c. hayvanlar›
d. cenneti ... idrak edebiliyor
2. Ölüm an›nda kurtulmuﬂ bir kimsenin
a. can› uyuyor
b. ruhu uyuyor
c. hem ruhu hem de vücudu uyuyor
d. vücudu uyuyor
3. Günah›n cezaland›r›lmas›
a. sonsuzlu€a kadar sürer
b. k›sa bir müddet içindir
c. bin y›l içindir
d. kiﬂinin iﬂledi€i günahlara göre muayyen bir müddet içindir
4. Bir kimse
a. iyi bir hayat yaﬂamaya baﬂlad›ysa
b. herhangi din olursa olsun, o dine göre yaﬂamaya çal›ﬂt›ysa
c. Hz. ‹sa Mesih'i, günahtan kendi kurtar›c›s› olarak kabul ettiyse
d. hayat›ndaki kötü iﬂlerden daha fazla iyi iﬂler yapt›ysa ..... cennete
girecektir
5. Cennet
a. istedi€i kadar kad›nlarla seviﬂebildi€i yerdir
b. Hz. ‹sa Mesih'in huzurunda sevinçle selâmet yeridir
c. insanlar›n hayalinde bir fikirdir
d. yaln›z peygamberlerin girebildikleri yerdir
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.

TOETS - LES 13
Kies het juiste antwoord.
1. Door zijn ziel heeft de mens een besef van
a. GOD
b. zichzelf
c. de dieren
d. de hemel
2. Op het moment dat een gelovige sterft
a. slaapt zijn ziel
b. slaapt zijn geest
c. slapen zowel zijn geest als zijn lichaam
d. slaapt zijn lichaam
3. De straf op de zonde
a. duurt eeuwig
b. duurt slechts een korte tijd
c. duurt duizend jaar
d. wordt qua duur bepaald door de zonden die iemand begaan heeft
4. Iemand zal het paradijs binnengaan als
a. hij begonnen is op een goede manier te leven
b. hij heeft geprobeerd volgens zijn eigen godsdienst, welke dat ook mag
zijn, te leven
c. hij de Here Jezus Christus als zijn persoonlijke verlosser heeft aangenomen
d. hij in zijn leven meer goede dan slechte dingen heeft gedaan
5. De hemel is
a. een plaats waar je kunt vrijen met zoveel vrouwen als je maar wilt
b. een plaats van vreugde en vrede in de nabijheid van de Here Jezus
Christus
c. een bedenksel van de mensen
d. een plaats waar alleen profeten kunnen binnengaan
Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.

6.
7.
8.
9.
10.
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Cennette hiç üzüntü, gözyaﬂ› ve ac› yoktur. ...............
Tanr› insanlar›n cehenneme gidip gitmemelerine ald›r›ﬂ etmiyor.
...............
Sonunda cennete varan birçok yollar var. ...............
Ölüler diyar› ve ateﬂ gölü ayn› yerdir. ...............
‹mans›zlar›n ruhlar› ve canlar› öldükleri zaman ölüler diyar›na gider.

6. In het paradijs bestaan geen verdriet, tranen en pijn. .......................
7. Het kan GOD niets schelen of mensen naar de hemel of naar de hel gaan.
.......................
8. Er zijn vele wegen die tenslotte naar de hemel leiden. ........................
9. Het dodenrijk en de poel des vuurs zijn één en dezelfde plaats.
.......................
10. Geest en ziel van de ongelovigen gaan bij hun dood naar het dodenrijk.
.......................
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ONDÖRDÜNCÜ DERS YOKLAMASI

TOETS - LES 14

En do€ru cümlenin yan›ndaki harfi yaz›n›z.

Kies het juiste antwoord.

1. Hz. ‹sa Mesih'in gelecekte yapaca€ı ilk ﬂey
a. yeryüzünde hüküm sürmektir
b. taraftarlar›n› cennete götürmektir
c. düﬂmanlar›n›n yarg›lamakt›r
d. evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmakt›r

1. Het eerste dat de Here Jezus Christus in de toekomst zal doen is
a. regeren op aarde
b. Zijn volgelingen naar de hemel meevoeren
c. Zijn vijanden oordelen
d. trouwen, een vrouw en kinderen hebben
2. Wanneer wordt de komst van de Here Jezus Christus verwacht?
a. elk moment
b. over zeven jaar
c. over duizend jaar
d. over zeventig jaar
3. Alleen de ongelovigen zullen deelnemen aan
a. het duizendjarige rijk
b. het oordeel bij de grote witte troon
c. de wegvoering ten hemel, de Here Jezus Christus tegemoet
4. De wereld zal
a. door water vergaan
b. door vuur vergaan
c. vanzelf ontploffen
d. voor eeuwig voortbestaan
5. Tijdens het duizendjarig rijk zal/zullen
a. er nooit oorlog zijn
b. er helemaal geen zonde meer zijn
c. de anti-christ heersen
d. de graven de lichamen van de ongelovigen prijs geven

2. Hz. ‹sa Mesih'n›n geliﬂi
a. her an
b. yedi y›l sonra
c. bin y›l sonra
d. yetmiﬂ y›l sonra ... bekleniyor
3. Yaln›z imans›zlar
a. bin y›ll›k k›rall›€a
b. büyük Beyaz Taht yarg›lanmas›na
c. ‹sa Mesih'i karﬂ›lamak için gö€e götürülme€e ... iﬂtirak edecekler
4. Dünya
a. su ile yok edilecek
b. ateﬂle yok edilecek
c. kendi kendine patl›yacak
d. sonsuzlu€a kadar devam edecek
5. Bin y›ll›k k›rall›kta
a. hiç savaﬂ olmayacak
b. hiç günah olmayacak
c. Mesih Karﬂ›t› hüküm sürecek
d. mezarl›klar imans›zlar›n cesetlerini teslim edecek
Aﬂa€›daki cümlelerden baz›lar› do€ru, baz›lar› ise yanl›ﬂt›r.
Do€ru olanlar›n yan›na "do€ru", yanl›ﬂ olanlar›n yan›na "yanl›ﬂ" yaz›n›z.
6. ﬁeytan bin y›l ba€lanacak. ..................
7. Hz. ‹sa Mesih'i reddedenler Ateﬂ Gölünde sonsuzlu€a kadar kalacaklar.
......................
8. Büyük S›k›nt›, yeryüzünde büyük ac›lar zaman› olacak. ...............
9. Baﬂkenti Beytlehem olmak üzere Hz. ‹sa Mesih dünya üzerinde hüküm
sürecek.
....................
10. Hz. ‹sa Mesih taraftarlar› için geldi€i zaman bütün imanl›lar de€iﬂtirilecek.
...........................
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Sommige van onderstaande zinnen zijn juist, andere onjuist. Geef dit aan.
6. De duivel zal duizend jaar gebonden worden.
.......................
7. Zij die de Here Jezus Christus verwerpen zullen voor eeuwig in de poel des
vuurs blijven.
.......................
8. De grote verdrukking zal een tijd van grote moeite en ellende zijn.
.......................
9. De Here Jezus Christus zal op aarde heersen en Bethlehem zal Zijn hoofdstad zijn.
.......................
10. Wanneer de Here Jezus Christus terugkeert voor Zijn volgelingen zullen
alle gelovigen veranderd worden.
.......................
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Sorular cevapland›r›ld›ktan sonra aﬂag›daki
yere ad›n›z› ve adresinizi okunakl› bir ﬂekilde yaz›n›z.

Ad› ve soyad› :
Sokak:
ve No:
Posta Kodu:
ve ﬁehir:
Yaﬂ:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cevaplar›n›z› gözden geçirmek için bize gönderebilirsiniz. Cevaplar›n›z›n
do€ru olup olmad›€›n› size karﬂ›l›ks›z bildirece€iz. Ayr›ca sorular›n›z› ya da
düﬂüncelerinizi aﬂa€›daki adrese yazabilirsiniz. Size cevap vermeye
çal›ﬂaca€›z:

Info/Contact
Postbus 14169
3508 SG Utrecht - NL
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Schrijft u, nadat u de vragen beantwoord heeft hieronder
in leesbaar schrift uw naam en adres op.

Naam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Leeftijd:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U kunt uw antwoorden ter correctie naar ons opsturen.
Ook als u vragen of opmerkingen heeft kunt u die sturen naar het onderstaande adres. Wij proberen u te antwoorden.

Info/Contact
Postbus 14169
3508 SG Utrecht - NL

15

