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Errata (fouten) in Namen en Feiten (opgavenboekje deel 1) 

 

Bladzij-
denum-
mer: 
 

Fouten in de tekst van het opgavenboekje: Verbeterd: 

5 schepper Schepper 

13 . 1. 
. 2. 
. 3. 
. 4. 
. 5. 

1. 
2.  
3. 
4. 
5. 

19 8. Het brood, dat de Here uit de hemel 8. Het brood, dat de Heere uit de hemel 

23 zeven priesters, die op zeven ramshorens bliezen zeven priesters, die op zeven ramshoornen bliezen 

24 uit Davids geslacht werd de Here Jezus geboren uit Davids geslacht werd de Heere Jezus geboren 

29 stuurde de HEER Samuël naar het stadje…. om 
een andere koning te zal ven 
 

stuurde de HEERE Samuël naar het stadje …. om 
een andere koning te zal- 
ven 

32 Isaäk Izak 

44 Links van de verticale streep/kantlijn: twee 
berinnen 

Links van de verticale streep/kantlijn: twee beren 
(2 Koningen 2:24: En hij keerde zich achterom, en 
hij zag hen en vloekte hen in den Naam des 
HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud 
en verscheurden van dezelve twee en veertig 
kinderen) 

45 Esau Ezau 

48 koperen slang koperen slang (de “l” in slang is verlengd) 

52 Lucas 2:8 en 9 Lukas 2:8 en 9 

53 Links van de verticale streep/kantlijn: Here Jezus Links van de verticale streep/kantlijn: Heere Jezus 

54 Elisabeth 
Lucas 2:10, 11 en 12 

Elisabet 
Lukas 2:10, 11 en 12 

56 Lucas 2:13 en 14 Lukas 2:13 en 14 

57 7. In deze plaats genas de Here Jezus later ook 7. In deze plaats genas de Heere Jezus later ook 

60 Philippus Filippus 

61 meer van Genesareth meer van Gennésaret 

62 meer van Genesareth meer van Gennésaret 

67 Bethphage Bethfagé 

68 Lucas 2:8-14 Lukas 2:8-14 

72 ging de Here Jezus ging de Heere Jezus 

80 Eli en S amuel bij de inhoudsopgave.13) Eli en Samuël (bij de inhoudsopgave.13) 


