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De reis van je leven 
BIJBELROOSTER 

THEMA: LEVENSREIS 
MAANDAG: Het reisdoel 
Lees Hebreeën 11:8-16 
Abraham en Sara waren in hun leven steeds op reis. Ons leven is ook een reis. Wanneer 
begon de reis van je leven? Wanneer stopt deze reis? Waarheen was Abraham op reis (vers 
10)? Wat betekende dat voor hoe hij leefde (vers 13b)? Wat kenmerkt een gast of 
vreemdeling? Hoe kun je aan iemand merken dat hij een gast en vreemdeling op aarde is? 
Wat betekent dit voor ons leven? 
 
DINSDAG: De reisgids 
Lees Exodus 13:21-22 en Exodus 19:1-8 
Het volk Israël is op reis van Egypte naar Kanaän. Wat/Wie wijst hen als een Gids de weg 
door de woestijn (vers 21)? Welke reisgids krijgen ze bij de Sinaï voor hun leven? Hoe wijst 
de Heere ons de weg door het leven (Psalm 119:9)? De tien geboden worden weleens 
vergeleken bij verkeersborden langs onze levensweg. Leg dat eens uit! 
 
WOENSDAG: De reisroute 
Lees Lukas 13:22-24 en Mattheüs 7:13-14 
De Heere Jezus heeft tijdens Zijn leven veel gereisd. Wat zegt Hij over je levensreis (vers 24)? 
Welke twee wegen zijn er (vers 13-14)? Vertel elkaar eens iets over deze twee wegen. Wie is 
de Poort waardoor je op de smalle weg komt (Johannes 10:9)? Wie is de Weg terug naar God 
(Johannes 14:6)? Hoe kun je weten op welke weg je loopt? 
 
DONDERDAG: De reistas 
Lees Filippenzen 3:8-14 en 17-20 
Paulus heeft in zijn leven veel gereisd. Hij heeft ervan geleerd voor de reis van zijn leven. 
Waar gaat het Paulus om in zijn leven (vers 8)? Waarmee vergelijkt Paulus zijn leven (vers 14 
– zie ook 1 Kor.9:24)? Je hebt vast weleens hardlopers gezien: hebben zij zware koffers of 
reistassen bij zich? Waarom niet? Wat betekent dat voor ons leven (vers 19-20)?  
 
VRIJDAG: Het reisdocument 
Lees 1 Petrus 1:17-25 
Waarmee vergelijkt Petrus je levensreis (vers 24)? Wat is op die reis nodig (vers 18-19)? Als 
je op reis gaat, heb je een reisdocument nodig: een paspoort of identiteitskaart. Zonder 
geldig reisdocument kun je Nederland niet uit. Zonder geldig reisdocument kun je ook het 
leven niet uit. Wat is het reisdocument dat je nodig hebt? Er wordt weleens gezegd: ‘Is je 
paspoort getekend met het bloed van de Heere Jezus’. Wat betekent dat? 
 
Extra: 
- Je vindt bij dit Bijbelrooster Psalm 32 vers 8 om te leren. Maar je kunt uiteraard ook andere 
teksten leren. Denk aan Psalm 119:9 of Hebreeën 13 vers 14. 
- Je vindt bij dit Bijbelrooster verschillende gezinsmomenten die je kunt houden: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-zomer-ik-ga-op-reis-en-ik-neem-mee/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-zomer-onderwijs-onderweg/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-zomer-wonen-in-een-tent/ 
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