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Mijn tijd = Gods tijd 
BIJBELROOSTER 

THEMA: VAKANTIETIJD 
 
MAANDAG: Gekregen tijd 
Lees Genesis 1:14-19 
Wat schiep God op de vierde dag? Met welke twee bedoelingen schiep Hij dit? (Om op aarde 
licht te geven en om op aarde tijd te geven) Wie heeft dus de tijd gegeven? Wat betekent dat 
voor de tijd die we krijgen? 
 
DINSDAG: Levenstijd 
Lees Prediker 3:1-13 
Wat zegt de wijze prediker in vers 1? In vers 2 noemt hij een tijd om geboren te worden en 
een tijd om te sterven – wat valt je daaraan op? (Hij noemt geen tijd om te leven. Het leven is 
een damp, een zucht, een schaduw… het is zo voorbij) Je zou deze verzen aan kunnen vullen: 
er is een tijd om naar school te gaan en een tijd om vakantie te hebben. Welke opdracht 
geeft de Prediker voor je tijdsbesteding (vers 12-13)? Wat betekent dat voor jou? 
 
WOENSDAG: Zoek- en vindtijd 
Lees Mattheüs 6:25-34 
Waarmee moet je niet druk zijn in je leven (vers 25 bijv.)? Waar moet je wel mee bezig zijn 
(vers 33)? Wat is het Koninkrijk van God? Hoe kun je dat in deze vakantietijd zoeken? Wat 
zegt de Bijbel tegen mensen die Gods Koninkrijk zoeken (Jesaja 55:6)?   
 
DONDERDAG: Bekeringstijd 
Lees Handelingen 17:22-30 
Wat ziet Paulus in Athene waarover hij gaat preken (vers 23)? Waar kun je dus op letten als 
je deze zomer in een stad loopt? God geeft elk mens een bepaalde tijd en een bepaalde 
woonplaats, zegt vers 26 - vind je dat bijzonder? Waarom krijgen mensen tijd (vers 27)? Vers 
30 zegt hetzelfde in iets andere woorden: dat zij zich bekeren – wat is dat? Wat is dus de 
bedoeling van de tijd die je krijgt? 
 
VRIJDAG: Geen tijd 
Lees Openbaring 10:1-6 
Wanneer stopt de tijd (vers 6)? Wie zegt dit? Hij zweert bij God Die de tijd geschapen heeft – 
wat betekent dat? Wat is het als er geen tijd meer is? Er wordt weleens gezegd: ‘De tijd is 
een voorbereiding op de eeuwigheid’. Wat betekent dat voor jouw tijd?   
 
Extra: 

1. Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je Psalm 31 vers 6a en 16a in pictogrammen en 
gebaren om te leren. 

2. Bijbelmoment: Bij dit Bijbelrooster vind je via onderstaande link een Bijbelmoment 
of Gezinsmoment om concreet bezig te zijn rond het thema tijdsbesteding in 
vakantietijd: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-gezin-vakantiedag-

vullen/ 
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