Bijbelleesrooster voor gezinnen
-naar aanleiding van de coronawekenThema: Genezing voor een ziek en zondig land
‘En Mijn volk zich verootmoedigen en bidden,
en Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen,
zo zal Ik uit de hemel horen
en hun zonden vergeven
en hun land genezen’
2 Kronieken 7:14

Dag 1: Op reis naar het goede land
Lees: Exodus 15:22-27
Kern: Als de Israëlieten vanuit het land Egypte op reis zijn naar het land Kanaän
verzoekt de Heere hen. Verzoeken betekent: beproeven. Hij stelt hen op de proef. Hij
test hen. Hij toetst hen. Hij onderzoekt hen: ‘…om te weten wat in uw hart was’
(Deuteronomium 8:2).
Vraag: In Nederland zijn nu ook moeilijke dingen. Wat moeten we niet doen (vers
24)? Wat moeten we wel doen (vers 25)? Wat wil de Heere ons hierdoor leren (vers
26)?

Dag 2: Het goede land beloofd
Lees: Deuteronomium 8:1-14
Kern: Mozes kijkt met de Israëlieten terug naar de reis door de woestijn en vooruit
naar het beloofde land.
Vraag: De Heere geeft de Israëlieten een goed land. Waarom (vers 10)? Wat is het
gevaar van een goed land (vers 11a en 14). Wat betekent dat voor ons?

Dag 3: Ziek in het goed land
Lees: Lees Nehemia 9:23-30
Kern: De Heere heeft goed voor de Israëlieten gezorgd in het beloofde land Kanaän.
Maar zij zijn de Heere vergeten. Zij dwaalden allen als schapen en deden allemaal
hun eigen zin.
Vraag: Wat deed de Heere om het volk weer bij Hem terug te krijgen? Wat deed het
volk? Wat kunnen we van dit Bijbelgedeelte leren? Wie hebben we nodig om
teruggebracht te worden bij God?

Dag 4: Medicijn voor een ziek land
Lees: Jeremia 8:19-22
Kern: Steeds wijzen de profeten aan waar er een medicijn en zalf [=balsem] is te
vinden voor een ziek land. Jeremía roept en roept: ‘O land, land, land, hoor des
HEEREN woord!’ (Jeremia 22:29).
Vraag: Wie of wat is het medicijn of de balsem voor een ziek land? Hoe zou je dat
aan de inwoners van Nederland kunnen laten weten?
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Dag 5: Beterschap voor een ziek land
Lees: Hoséa 5:13-Hoséa 6:1
Kern: Eindelijk ziet het tienstammenrijk [=Efraïm] en het tweestammenrijk [=Juda]
dat het land en zijn inwoners ‘ziek’ zijn. Ziek door alle zonden die ze doen en gedaan
hebben. Maar… waar zoeken ze beterschap?
Vraag: Waar zoeken de Israëlieten genezing? Wat leert je dat? Wie alleen kan een
ziek land beter maken (hoofdstuk 6 vers 1)? Hoe doet God dat (1 Petrus 2:24)?
Dag 6: Gebed voor een ziek volk
Lees: 2 Kronieken 6:24-31 en 7:12-14
Kern: Salomo bidt een aangrijpend gebed voor land en volk.
Vraag: Wat leert dit Bijbelgedeelte ons? Wat kunnen wij bidden voor Nederland? Wat
kunnen wij bidden voor onszelf?
Dag 7: Verzoening voor het volk (1)
Lees: Numeri 16:41-50
Kern: Als het volk gezondigd heeft, stuurt God een plaag. Die plaag stopt alleen als
er verzoening komt. Verzoenen betekent: vrede maken, het goed maken. Mensen
die ruzie hebben, moeten zich verzoenen. Landen die in oorlog zijn, hebben
verzoening nodig. Door de zonde is het niet goed met God. Die zonden moeten weg.
Ze moeten verzoend.
Vraag: Waardoor komt er verzoening? Waar wijst dat op? Wat hebben Jesaja 53:5b
en 8b daarmee te maken?
Dag 8: Verzoening voor het volk (2)
Lees: 2 Samuël 24:10-19 en 25
Kern: David wordt gestraft vanwege de zonde van hoogmoed. Er komt een vreselijke
ziekte onder het volk. Om de plaag te stoppen, moet er geofferd worden: er is
verzoening nodig.
Vraag: Lees kanttekening 55 en zeg in eigen woorden wat hier staat… Wat betekent
dit voor ons leven?
Dag 9: Genezing en verzoening
Lees: Jesaja 53:4-10
Kern: Jesaja profeteert hier over de Heere Jezus. Alleen door Hem is er genezing en
verzoening.
Vraag: Het is niet genoeg om te weten dat er genezing en verzoening is. Je moet
genezen en verzoend zijn. Hoe kan dat (Romeinen 3:25a)?
Dag 10: Lied voor God
Lees: Psalm 147:1-10
Kern: De dichter zingt een lied voor de Heere omdat Hij zorgt. Hij geneest. Hij
verbindt.
Vraag: Hoe vindt de Heere het als je Hem niet nodig hebt in je leven omdat je het
allemaal zelf wel kunt (vers 10)? Wat wil de Heere wel (vers 11)? Wat betekent dat
voor ons leven?
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