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Herfstvruchten 
BIJBELROOSTER 

 

MAANDAG: Goede vruchten in het paradijs 
Lees Genesis 1:26-30 en 2:8-9 
Wat weet je van de bomen in het paradijs (vers 29b)? Wat zijn boomvruchten? Hoe zie je die 
nu in de herfst? Wat weet je van de boom des levens (vers 9a)? Welke boom noemt vers 9 
ook? Wat weet je daarvan? Niet alleen de bomen in het paradijs droegen vruchten, ook het 
leven van Adam en Eva waren vol ‘goede vruchten’. Wat betekent dat (zie bijv. Galaten 
5:22)? Wat betekent dat voor ons leven? 
 
DINSDAG: Kwade/slechte vruchten door de zonde 
Lees Genesis 3:1-8 
Wat doet de duivel bij Eva (vers 1-5)? Wat gebeurt er als Eva naar de boom kijkt (vers 6a)? 
Eva kijkt… Eva begeert… Eva doet… Zo gaat het in ons leven vaak ook. Kun je een voorbeeld 

noemen? Wat is het gevolg bij Adam en Eva (vers 7)? Voor de zondeval was het leven van 
Adam en Eva vol goede vruchten - nu zijn ze vol kwade/slechte vruchten. Leg dat eens uit! 
Geldt dat ook voor ons? Wat is nodig? 
 
WOENSDAG: Nieuwe vruchten van bekering 
Lees Matthéüs 3:1-11 
Wat preekt Johannes (vers 2)? Wat betekent dat? Wat doen de mensen die zich bekeren 
(vers 6)? Wat gebeurt er met de kwade/slechte vruchten in hun leven? Waar wijst de doop 
op? Wat komen er in hun leven (vers 8)? Wat zijn dat? Wat gebeurt er als mensen zonder 
goede vruchten blijven (vers 10)? Wie kan zorgen dat er goede vruchten komen (vers 11)? 
 
DONDERDAG: Aan de vruchten ken je de boom 
Lees Mattheüs 7:15-20 
Hoe kun je aan de vruchten zien welk soort boom het is (vers 20)? Hoe kun je aan de 
levensvruchten zien hoe iemands leven is? Wat hoort bij een goede boom (vers 17a)? Wat 

zijn goede vruchten in iemands leven? Wat hoort bij een kwade/slechte boom (vers 17b)? 
Wat zijn kwade/slechte vruchten in iemands leven? Welke vruchten groeien er aan jouw 
levensboom? 
 
VRIJDAG: Vruchten door de Heere Jezus 
Lees Johannes 15:1-8 
Kan er aan een tak van een boom een vrucht groeien als die tak niet vastzit aan de stam 
(vers 4)? Waarom heeft een tak de stam nodig voor het groeien van vruchten? Wie hebben 
mensen nodig voor goede vruchten in hun leven (vers 5)? In de herfst wordt er veel 
gesnoeid. Heb je dat weleens gezien? Waarom is snoeien nodig voor een boom (vers 2)? 

Wat gebeurt er met afgesnoeide takken waar geen vruchten aan zijn (vers 6)? Welke les zit 
daarin voor ons leven? Waarom zijn goede vruchten nodig in het leven (vers 8)?  
  
Extra: 
Je vindt op www.bijbelsopvoeden.nl verschillende werkvormen om bij dit rooster te 
gebruiken: 
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- Je vindt Mattheüs 3:8 en Mattheüs 7:17 uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter 
ondersteuning van het leren 

- Je vindt een lotto met herfstvruchten voor een herfstwandeling 
- Je vindt een Bijbelse kijktafel met herfstvruchten 
- Je vindt een Bijbelmoment over de vrucht van de Geest 

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