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In de pauze bij de snackbar ...

Inmiddels is het gaan regenen ...

Het gesprek gaat verder ...

... later tijdens de wiskundeles

‘s Avonds bij Marco thuis

...

Na schooltijd, met een vriendin

Ondertussen bij Marjan thuis

Diezelfde avond ...
   
   

Lees onderstaand stripverhaal en beantwoord de vragen.



1. Wat gebeurt hier eigenlijk? 

2. Zou jou dit in werkelijkheid ook kunnen overkomen of is het overdreven?

3. Wie is er weleens benaderd om iets te sturen dat lijkt op wat er in deze strip wordt gevraagd?

4. Wie heeft een dergelijke foto wel eens in een appgroep langs zien komen?

5. Heb jij deze foto dan doorgestuurd?
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Vragen



In de Bijbel lezen we ook over verleidingen op het lichamelijke vlak. We lezen er bijvoorbeeld bij David over. 
Lees samen het Bijbelgedeelte.

1. Welke zonde komt er in dit Bijbelgedeelte naar voren?

2. Wanneer spreekt de Bijbel voor het eerst van deze zonde? Noem nog enkele geschiedenissen in het Oude 
Testament. 

3. Zoek vraag 109 van Zondag 41 uit de Heidelbergse Catechismus op. Wat verbiedt God?

4. Wat betekent dit voor jou als je foto’s maakt waar jij en/of andere personen opstaan?
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Opdracht 2 Bijbelstudieopdracht

2 SAMUËL 11 VERS 1-4
1. En het geschiedde met de wederkomst van het jaar, ter tijde als de koningen uittrekken, dat David 
Joab, en zijn knechten met hem, en gans Israël henenzond, dat zij de kinderen Ammons verderven, en 
Rabba belegeren zouden. Doch David bleef te Jeruzalem. 2. Zo geschiedde het tegen den avondtijd, 
dat David van zijn leger opstond, en wandelde op het dak van het koningshuis, en zag van het dak een 
vrouw, zich wassende; deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien.
3. En David zond henen, en ondervraagde naar deze vrouw; en men zeide: Is dat niet Bathseba, de 
dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria, den Hethiet?
4. Toen zond David boden henen, en liet haar halen. En als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar, 
(zij nu had zich van haar onreinigheid gezuiverd), daarna keerde zij weder naar haar huis.


