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Schaduw tegen de hitte 
BIJBELROOSTER VOOR WARME DAGEN 

 
MAANDAG: De hitte van Gods toorn 
Lees 2 Kronieken 29:1, 5-11 
Wat doet Hizkia als hij koning wordt (vers 5)? Hoe hebben de Israëlieten de jaren hiervoor 
geleefd (vers 6-7)? Wat is er daarom (vers 8)? Waarmee vergelijkt Hizkia Gods toorn (vers 
10b)? Wat is er nodig (vers 10a en 11)? Waar kun je dus aan denken als je de warmte buiten  
voelt? Wie kan je verlossen van de toorn van God (Johannes 3:36)? 
 

DINSDAG: De hitte van verdrukking 
Lees 1 Petrus 4:12-16 
Waarvan is hitte in de Bijbel ook een beeld (vers 12)? Wat is verdrukking? Is het hebben van 
lijden of verdrukking erg (vers 14)? Wat is wel erg (vers 15)? Hoe ga je als een christen om 
met lijden (vers 13 en 16)? Je kunt het zo onthouden: ‘Bij lijden hoort verblijden’ – leg eens 
uit! Aan wie kun je denken als je de hitte buiten voelt? Wat kun je voor hen doen? 
 
WOENSDAG: Schaduw tegen de hitte 
Lees Jesaja 32:1-3 en 16-20 
Waar is de hitte in de Bijbel een beeld van (zie maandag en dinsdag)? Wanneer zoek je de 

schaduw op? Wie is een Schaduw tegen de hitte van Gods toorn en van verdrukking (vers 1 
en 2)? Welke beelden gebruikt Jesaja nog meer om de Heere Jezus te schilderen? Hoe is het 
om in Zijn schaduw te zijn (vers 18)? Aan Wie kun je denken als je een plekje in de schaduw 
zoekt om je te beschermen tegen de hitte? 
 

DONDERDAG: De HEERE is uw Schaduw 
Lees Psalm 121 
Wie wordt in deze Psalm bij een Schaduw vergeleken (vers 5)? Wanneer zoek je de schaduw 
(vers 6)? Wat betekent het dat de HEERE een Schaduw is (vers 7)? Waarom heb je Hem als 
Schaduw nodig? Hoe kom je in die Schaduw (Psalm 57:2-3)? 
 
VRIJDAG: Veel hitte / Geen hitte 
Lees Openbaring 16:8-9 en Openbaring 7:9-17 
Wat lees je in Openbaring 16:8-9a over hitte? Hoe reageren de mensen (vers 9b)? Wat is de 
bedoeling van die hitte (vers 9c)? Wat kunnen we daarvan leren in dagen van hitte? Voor 
welke mensen zal er eens geen hitte meer zijn (Openbaring 7:16)? Wat betekent dat (zie ook 
maandag en dinsdag)? Hoe komt dat (vers 15)?  
 
Extra: 

- Je vindt op de website aansluitend bij dit Bijbelrooster Jesaja 4 vers 6 om te leren 
- Je vindt ook een gezinsmoment om met kinderen bezig te zijn rond schaduw en hitte 
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