Lees je Bijbel
BIJBELROOSTER
n.a.v. de Kinderboekenweek
MAANDAG: Bijzonderste Boek
Lees Deuteronomium 30:8-14
Wat is de Bijbel (vers 10a)? Waarom is dat bijzonder? Waar roept de Bijbel ons toe op (vers
10b)? Moet je ver weg om het Woord van de Heere te halen en te horen (vers 12-13)? Hoe
dichtbij is het (vers 14)? In de Bijbel met kanttekeningen staat bij dit vers: je hebt dus geen
excuus! Wat bedoelen ze daarmee?
DINSDAG: Belangrijkste bezigheid
Lees Jozua 1:1-9
Jozua krijgt het heel druk. Wat moet hij gaan doen (vers 2)? Hoe moet hij dat doen (vers 7)?
Wat is zijn belangrijkste werk (vers 8a)? Waarom (vers 8b)? Wat belooft de HEERE (vers 9)?
Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor ons?
WOENSDAG: Grootste blijdschap
Lees Jeremia 1:4-9 en 15:16-17a
Wat geeft de Heere in Jeremia’s mond (1:9)? Wat betekent dat? Wat doet Jeremia met Gods
Woord (15:16a)? Wat betekent dat? Wat gebeurt er als hij dit doet (15:16b)? Kunnen andere
dingen Jeremia meer blij maken (15:17a)? Wat betekent dit voor ons?
DONDERDAG: Sterkste wapen
Lees Mattheüs 4:1-11
Wat probeert de duivel in dit gedeelte (vers 1)? Doe hij dat bij ons ook? Kun je een
voorbeeld geven? Waar haalt de Heere Jezus de antwoorden op de verzoeking van de duivel
vandaan (vers 4a, 7a, 11a)? Waarom is de Bijbel je sterkste wapen? Hoe kun je dit wapen in
je eigen leven gebruiken?
VRIJDAG: Nuttigste onderwijs
Lees 2 Timotheüs 3:14-17
Wat heeft Timotheüs als kind geleerd (vers 14-15a)? Waarom is dat belangrijk (vers 15b)?
Waarom is het nog meer belangrijk om veel in de Bijbel te lezen (vers 16)? Wat heb je eraan
in het leven van alledag (vers 17)? Hoe kun je elkaar helpen om veel met de Bijbel bezig te
zijn?
Extra:
- Je vindt bij dit Bijbelrooster verschillende Bijbelteksten om te leren. Bijvoorbeeld uit
Psalm 119.
- Je vindt ook drie gezinsmomenten om te houden over de Bijbel als belangrijkste Boek
en het belang van Bijbellezen.
- Daarnaast vind je een Bijbellegger om te maken met handreikingen bij Bijbellezen.
- Bovenstaande materialen kun je op de website vinden via deze link:
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/bijbel/
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