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Ik maak alle dingen nieuw 
BIJBELROOSTER VOOR HET VOORJAAR 

 
MAANDAG: Een nieuw begin 
Lees Genesis 8:15-22 
Wat is er met de aarde gebeurd (Genesis 7)? Waarom? God maakt een nieuw begin – wat 
belooft Hij (vers 21)? Wat belooft Hij nog meer (vers 22)? Hoe merk je dat nu in de 
schepping? Wat leert je dat over God? 
 
DINSDAG: Een nieuw seizoen 
Lees Psalm 104:1-5 en 24-35 
Wat roept de dichter vol verwondering uit (vers 24)? Waarom (vers 1-5)? Wie laat een nieuw 
seizoen op aarde komen (vers 30)? Wat doe je als je ziet hoe groot en machtig God is (vers 
33-34)? Wat betekent dat voor je leven? 
 
WOENSDAG: Een nieuwe hemel en aarde 
Lees Mattheüs 24:32-36 en 44 
Welk beeld gebruikt de Heere Jezus in vers 32? Hoe zie je dat nu in de schepping? Welke les 
geeft de lente ons (vers 33)? Wanneer zal dat zijn (vers 36)? Wat moet je dus zijn (vers 44)? 
Wanneer ben je ‘bereid’ (zie ook donderdag)? 
 
DONDERDAG: Een nieuwe mens 
Lees 2 Korinthe 5:11 en 14-21 
Wat wil Paulus (vers 11m)? Welke twee dingen zetten hem in beweging (vers 11a en 14)? 
Wat betekent: laat u met God verzoenen (vers 20)? Door Wie kan dat (vers 21)? Waarom is 
geloof in Christus nodig (vers 17)? Wat is het oude dat dan weggaat? Wat is het nieuwe dat 
dan komt? 
 
VRIJDAG: Alles nieuw 
Lees Openbaring 21:1-8 
Wat ziet Johannes (vers 1)? Wat hoort hij (vers 3)? Waar gaat het dus om op de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde (vers 7)? Wat wil jij vragen over de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde?  
 
Extra: 
Kijk eens op de website bij de product-tag voorjaar: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/voorjaar/ 
Je vindt daar bij dit Bijbelrooster: 

- Een gezinsmoment over de lessen van de lente 
- Een Bijbelse kijktafel 

- Een kleurplaat bij Genesis 8:22 en bij Psalm 104:30b 
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