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Tranen & Troost 
BIJBELROOSTER  

-voor de laatste week van het jaar- 

 
Dag 1: Tranen vanwege zonden 
Lees Psalm 6 
Wat is er met David aan de hand als hij deze Psalm schrijft (vers 1-3)? Wat doet David in dit 
verdriet? Wat weet en gelooft hij (vers 10)? Waarover ben jij verdrietig? Wat leert David je 
in deze Psalm? 
 
Dag 2: Tranen vanwege moeite 
Lees Psalm 10:1-5 en 12-18 
Waarom is David verdrietig (vers 1-5)? Wat vind jij moeilijk in het leven? Wie ziet het als er 
moeite of verdriet is (vers 14a)? Wat wil de Heere dat wij dan doen (vers 14b)? Wat zal de 
Heere dan doen (vers 17)? 
  
Dag 3: Tranen vanwege sterven 
Lees Psalm 39:1-9 en 13-14 
Wat weet David (vers 5)? Wat zegt hij over het leven van een mens (vers 6)? Wat betekent 
dat voor ons? Wat ziet David dat mensen doen (vers 7)? Wat moeten ze doen (vers 8)? Hoe 
stel je je hoop voor het leven op de Heere? 
   
Dag 4: Tranen vanwege gevaar 
Lees Psalm 56:1-5 en, 9-14 
Welk verdriet heeft David in deze Psalm (vers 1-3)? Wat doet David als hij bang is (vers 4-5)? 
Wat bidt hij (vers 9)? Wat betekent dat? Wat doet David als de Heere hem geholpen heeft 
(vers 13-14)? Wat leert David ons in deze Psalm? 
 
Dag 5: Troost voor tranen 
Lees Openbaring 21:1-8 
Wat zal God doen als Zijn kinderen bij Hem in de hemel komen (vers 4a)? Wat zal daar niet 
meer zijn (vers 4b)? Waar zijn wel veel tranen (vers 8)? Wat is nodig om in de hemel door 
God getroost te worden (vers 6-7)? Wat betekent dat voor jou? 
 
Extra: 
Je vindt op www.bijbelsopvoeden.nl bij dit Bijbelrooster: 
- Een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school of kerk) bij Psalm 56 vers 9m en 
Psalm 10 vers 14m, waarbij je stilstaat bij tranen van kinderen vanwege verdriet 
- Psalm 56 vers 9m in pictogrammen en gebaren om te leren 
- Psalm 56 vers 9m om te kleuren 
- Psalm 10 vers 14m in pictogrammen en gebaren om te leren 
- Een Bijbelse kijktafel bij Psalm 10 vers 14m 
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