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Levenswandel 
BIJBELROOSTER 

 
MAANDAG: Wandelen met God 
Lees Genesis 5:18-24 
Hoe was Henochs leven (vers 22)? Wat betekent dat? Hoe zou je dat hebben kunnen zien 

aan zijn leven? Hoe kon je dat horen aan zijn leven (Judas vers 14-15)? Hoe was Henochs 
sterven (vers 24)? Wat leert Henoch ons? 
 
DINSDAG: Wandelen in Gods wegen 
Lees Deuteronomium 8:1-6 
Wanneer wandel je in Gods wegen (vers 6)? Wat betekent dat voor ons leven? Wat betekent 
dat voor je omgaan met de Bijbel (vers 3b)? Op je levensweg kunnen moeilijke dingen 
gebeuren, net als bij het volk Israël. Waarom deed de HEERE dat (vers 2)? Wat betekent dat 
voor hoe je omgaat met moeilijke dingen in het leven? Wie wil je dat leren? 
 
WOENSDAG: Wandelen door de Geest of door het vlees 
Lees Romeinen 8:1-6 
Wat is: naar het vlees wandelen? Wat bedenken zij (vers 5a)? De Bijbel noemt het op andere 
plaatsen ook: wandelen naar je eigen gedachten. Leg eens uit! Waar loopt deze weg op uit 
(vers 6a)? Wat is: naar de Geest wandelen? Wat bedenken zij (vers 5b)? Wat krijg je op deze 
weg (vers 6b)? Hoe kunnen mensen die naar het vlees wandelen leren wandelen naar de 
Geest (vers 2-3)? 
 
DONDERDAG: Wandelen in het licht of in de duisternis 
Lees 1 Johannes 1:5-10 
Wie is het Licht (vers 5)? Waarom wordt Hij zo genoemd? Wat is: in de duisternis wandelen 
(vers 6)? Wat is: in het licht wandelen (vers 7)? Hoe kun je weten of je in het licht of in het 
donker wandelt? Wat moet je doen als je in het donker wandelt (vers 9)? 
 
VRIJDAG: Wandelen in de waarheid 
Lees 2 Johannes 1:1-6 
De vrouw aan wie de brief geschreven is, heeft kinderen die in de waarheid wandelen (vers 
4). Wat betekent dat? Waaraan kun je zien dat iemand in de waarheid wandelt (vers 6)? Wat 
geeft de grootste blijdschap aan ouders (3 Johannes vers 4)? Welke weg bewandel jij? 
 
Extra:  
Je vindt bij dit Bijbelrooster: 

- Psalm 119:9 of 105 om te leren. Maar je kunt uiteraard ook andere Bijbelteksten leren. 
Bijvoorbeeld: Psalm 25:4 of Spreuken 4:11. 

- Een gezinsmoment om te houden: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-zomer-
dwalen-door-een-doolhof-4-14-jaar/  
Of: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-tien-geboden-deel-1-wet-als-

wegwijzer-4-14-jaar/ 
Of: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-tien-geboden-deel-3-het-goede-pad-
volgen-4-16-jaar/ 

- Een Bijbelse kijktafel: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelse-kijktafel-levensweg/ 
Of: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelse-kijktafel-tien-geboden/ 
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