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Genoeg 
BIJBELROOSTER VOOR DE WEEK VAN DE DUURZAAMHEID OF DE GENOEGWEEK 

(of een ander moment wanneer je hier met kinderen (4-14 jaar) bij stil staat) 

 
 

Dag 1: Gebed om genoeg 
Lees Spreuken 30:1 en 7-9 

Bespreken: 
Wie bidt hier (vers 1)? Hoeveel dingen vraagt hij aan de HEERE (vers 7)? Wat is het eerste 
wat hij vraagt (vers 8a)? Wat is het tweede wat hij vraagt (vers 8b)? Waar is hij bang voor als 

hij rijk is (vers 9a)? Waar is hij bang voor als hij arm is (vers 9b)? Wat betekent dit 
Bijbelgedeelte voor ons? 

Bezig: 
Het is de Week van de Duurzaamheid of de Genoegweek. Kijk eens op 
https://www.thdv.nl/doe-mee/genoeg of het iets voor jullie is om mee te doen of bedenk op 

welke andere dingen jullie deze week kunnen doen om stil te staan bij ‘genoeg’.  
 

 
Dag 2: Elke dag genoeg 

Lees Exodus 16:11-18 
Bespreken: 
Wat hadden de Israëlieten gedaan (vers 12a)? Wat is het antwoord van God daarop (vers 

12b)? Wat leert je dat over God? Wat valt je op aan de hoeveelheid manna die de Israëlieten 
rapen (vers 17-18)? Wat kun je daarvan leren? (God geeft iedereen genoeg) Mopper jij 

weleens op eten? Wat kun je leren van deze Bijbelse geschiedenis? 
Bezig: 
Wordt er weleens eten weggegooid bij jullie thuis? Onderzoekers zeggen: “Zo'n 9 procent 
van ons eten verdwijnt jaarlijks ongebruikt in de afvalbak, dat is ruim 34 kilo 
voedsel per persoon per jaar. Alle huishoudens samen verspillen daarmee in Nederland 590 

miljoen kilo goed voedsel. Dat zijn duizenden vuilniswagens vol!” Bedenk een plan om geen 
eten meer weg te gooien! 

 
 
Dag 3: Ook morgen genoeg 

Lees Mattheüs 6:9-13 en 30-34 
Bespreken: 

Wat leert de Heere Jezus ons bidden voor ons dagelijks brood (vers 11)? Wat betekent dit 
gebed (zie eventueel de uitleg in Zondag 50 van de Heidelbergse Catechismus)? Moeten we 
bezorgd zijn om wat we morgen zullen eten (vers 31)? Wat moet onze eerste zorg zijn (vers 
33)? Hoe kun je Gods Koninkrijk zoeken? 
Bezig: 

Er zijn mensen op deze wereld die (bijna) niets te eten hebben. Vaders en moeders die wel 
zorgen hebben om wat ze hun kinderen die dag te eten moeten geven. Wat kunnen wij die 
meer dan genoeg hebben concreet doen voor mensen die te weinig hebben? 
 
 
Dag 4: Niet genoeg aan brood 
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Lees Johannes 6:32-35 en 48-51 
Bespreken: 
Wie is het Brood des Levens (vers 35 en 48)? Wat betekent het dat Hij het Brood des Levens 
is (vers 33 en 51)? Hoe kun je van dit Brood eten (vers 35b en 47)? Waar kun je dus steeds 
aan denken als je brood ziet? 
Bezig: 

1. Mensen in arme landen hebben niet alleen brood nodig, maar ook het Brood des Levens. 
Wat kun jij doen om deze mensen met het Woord van God bekend te maken? 
2. Leer Mattheüs 4 vers 4. Je kunt hier leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en 
gebaren vinden: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus44-leren/ 
 
 
Dag 5: Genoeg om te delen 
Lees 2 Korinthe 9:6-11 
Bespreken: 
In Korinthe wordt gecollecteerd voor de armen. Paulus roept de gemeente van Korinthe op 
om veel te geven. Wat zegt hij daarover in vers 7? Wat doet God bij mensen die veel 
weggeven (vers 8)? Hoe krijgt de Heere daarvan de eer (vers 11)? 
Bezig: 
1. Wat ga jij deze week weggeven aan arme mensen? 
2. Je vindt hier een kleurplaat bij dit Bijbelgedeelte: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/2korinthe97b-11b-kleuren/ 
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