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Groeien & Bloeien 
Bijbelrooster over het werk van de Heilige Geest (8-16 jaar) 

 
Dag 1: De Geest en de schepping 
Lees Genesis 1:1-3 en Psalm 104:30-35 
Wat doet de Heilige Geest in de schepping (Gen.1:2 en Ps.104:31a)? Wat doet de Geest in de 
seizoenen (Ps.104:30b)? Aan Wie kun je dus denken als je alles in de natuur ziet groeien en 
bloeien? Wat doet de Psalmdichter als hij de Heilige Geest in de natuur aan het werk ziet? 

Wat betekent dat voor ons? 
 
Dag 2: Groeien en bloeien door de Geest 
Lees Jesaja 32:13-18 
Wat groeit er  op het land (vers 13a)? Het gaat hier niet letterlijk over land, maar over de 
harten van de Israëlieten. Waar zijn doornen en distelen een beeld van? Door de zonde is 
ons hart een woestijn en wildernis. Wanneer verandert dat (vers 15a)? Wat gebeurt er dan 
(vers 15b)? Waarom hebben wij de Heilige Geest nodig? Wat verandert er in iemands leven 
als de Heilige Geest gaat werken? 
 
Dag 3: De Geest in de tuin van je hart 
Lees Hooglied 4:12-16 en 5:1  
Het hart van een kind van God wordt vergeleken met een tuin. Noem eens een paar 
vruchten die daar groeien? Wat zou daarmee bedoeld worden? De wind van de Heilige 
Geest is nodig om alles in deze tuin te laten groeien en bloeien. Hoe hoor je dat in vers 16a? 
Wie geniet er dan van de bloemen en vruchten (vers 16b en 5:1)? Wat betekent dat voor ons 
hart? 
 
Dag 4: De Geest is als dauw 
Lees Hoséa 14:2-3 en 5-8 
Wat moet Israël doen (vers 2a)? Waarom (vers 2b)? Wat betekent dit voor ons? Welk gebed 
leert Hoséa de Israëlieten en ons (vers 3b)? Wie alleen kan het goede geven? Hoe hoor je in 
vers 5 dat de HEERE dit zal doen? Wat doet dauw? Wat betekent het dat God door Zijn Geest 
voor Israël zal zijn als dauw (vers 6-8)? Wat doet de Heilige Geest in het hart van de 
gelovigen? 
 
Dag 5: De Geest is als regen 
Lees Jesaja 44:3-6 
Waarmee wordt de Heilige Geest vergeleken (vers 3)? Wat doet water op droge aarde? Wat 
doet de Heilige Geest in de kerk (vers 3)? Wat gebeurt er dan (vers 4-5)? Wat vind jij 
bijzonder aan deze verzen? 
 
Extra: 
Je vindt bij dit Bijbelrooster: 

- een gezinsmoment over groeien en bloeien door de Heilige Geest 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/werk-heilige-geest-groeien-en-bloeien-8-16-jaar/  
- een kleurplaat bij Jesaja 35 vers 1b: ‘De wildernis zal bloeien als een roos’ en bij Psalm 72 vers 7a: 

‘In Zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien’. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja351b-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm727a-kleuren/  
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