
© www.bijbelsopvoeden.nl 2020 

 

Herfstbladeren 
BIJBELROOSTER 

 

MAANDAG: Bladeren die niet vallen 
Lees Psalm 1 
Hoe leeft de man uit vers 1 en 2? Welke naam zou je hem willen geven? Waarmee vergelijkt 
vers 3 hem? Wat betekent het dat er staat dat zijn blad niet afvalt? Hoe is dat bij goddeloze 
mensen (vers 4-6)? Hoe kun je zo’n gelukkige man zijn of worden? 
 
DINSDAG: Bladeren die wel vallen 
Lees Jeremia 8:4-13 
Wat hoort en ziet de Heere bij de volk Israëlieten (vers 6)? Hoe komt dat (vers 9b)? Schamen 
ze zich over hun zonden (vers 12)? Wat zal de Heere doen (vers 13)? Wat betekent het dat 
hij hen vergelijkt met afgevallen bladeren? Welke waarschuwing ligt er in dit gedeelte voor 
ons? 

  
WOENSDAG: Herfstbladeren 
Lees Judas:1-4, 10-12 en 17-21 
Welke mensen zijn er gekomen in de gemeente waaraan Judas zijn brief schrijft (vers 4)? 
Waarmee vergelijkt Judas hen (vers 12)? Waaraan kun je dus denken als je herfstbladeren 
ziet? De gemeenteleden moeten niet net als deze goddeloze mensen doen; wat moeten ze 
wel doen (vers 17-21)? Wat leert dit Bijbelgedeelte ons? 
 
DONDERDAG: Bladeren die moeten vallen 
Lees Jesaja 64:1-6 
Wat zegt Jesaja over alle mensen op aarde (vers 6a)? Waarmee vergelijkt hij het leven van 
alle mensen (vers 6b)? Toch blaast de Heere niet iedereen weg; hoe kun je behouden 
worden (vers 5)? Om Wie roept dit vers? Wat betekent Hij voor jou? 
 
VRIJDAG: Bladeren die nooit vallen 

Lees Openbaring 22:1-5 
Wie wordt er met de Boom des Levens bedoeld (vers 2a)? Waar ziet Johannes Hem staan? 
Wat weet je van Zijn bladeren (vers 2 b)? Wat betekent dat? In Ezechiël 47 gaat het ook over 
deze Boom en dan staat erbij dat Zijn blad nooit afvalt. Wat betekent dat? Waaraan kun je 
denken als je bladeren van de boom ziet vallen?  
 
Extra: 
Je vindt op www.bijbelsopvoeden.nl verschillende werkvormen om bij dit rooster te 
gebruiken: 

- Je vindt Jesaja 64:6m uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van 

het leren 
- Je vindt een kleurplaat bij Jesaja 64:6m 
- Je vindt een Bijbelse kijktafel met herfstbladeren 
- Je vindt een gezinsmoment met een herfstwandeling 

Alles over de herfst kun je vinden via: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/herfst/ 
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