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Leven! 
BIJBELROOSTER - WEEK VAN HET LEVEN 

 
Maandag: Het begin van je leven 
Lees Psalm 139:1-4 en 14-17 
Wat weet David (vers 1-4)? Wat betekent dat voor jou? Vanaf wanneer weet de Heere alles 
van David en jou (vers 16)? Hoe komt dat (vers 14)? Wat zegt het jou dat de HEERE je 
wonderlijk gemaakt heeft? Heb je weleens een borduurwerk gezien? Wat leert dat 
borduurwerk je over je leven (vers 15)? 
 
Dinsdag: Geboren om te leven 
Lees Psalm 22:5-12 
Wie heeft David geboren laten worden (vers 10a)? Wat weet David over zijn moeder toen hij 
geboren werd (vers 11a)? Deed jouw moeder dat ook bij je geboorte? Wat weet David al 
vanaf de tijd dat hij baby is (vers 11b)? David heeft het moeilijk als hij deze psalm schrijft. 
Welke troost geeft zijn geboorte hem? 
 
Woensdag: Leven om te loven 
Lees Psalm 8:1-6 en Mattheüs 21:15-16 
Waarom worden er kinderen geboren (vers 3)? Wat is dus de bedoeling van je leven (vers 
2)? Hoe doen de kinderen in Mattheüs 21:15-16 dit? Hoe kun jij dit doen? 
 
Donderdag: Geestelijk leven nodig 
Lees Johannes 3:1-8 
Wat zegt de Heere Jezus dat nodig is (vers 3)? Wat denkt Nicodémus dat het betekent (vers 
4)? Waarom klopt dat niet? Wat betekent het wel (vers 5)? Een vader zei eens tegen zijn 
zoon: ‘Bij je eerste geboorte heb ik mij zeer verheugd. Maar hoeveel groter zal mijn vreugde 
zijn over je tweede geboorte’. Wat bedoelt hij? 
 
Vrijdag: Zorgen om nieuw leven 
Lees Exodus 1:13-22 
Welke opdracht geeft de koning aan de verloskundigen van het volk Israël (vers 16)? 
Waarom luisteren ze niet naar hem (vers 17)? Hoe zouden de Israëlitische moeders zich 
gevoeld hebben toen ze zwanger waren? Welke zorgen kunnen moeders nu hebben als ze 
een kindje verwachten? Wat gebeurt er weleens als ze veel zorgen hebben en niet weten 
hoe het moet? Waarom mag dat niet? Hoe kunnen wij deze moeders helpen? 
 
Extra 
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je bij dit Bijbelrooster: 
- Psalm 119:73 om te leren: ‘Uw handen hebben mij gemaakt en bereid; maak mij verstandig 
opdat ik Uw geboden lere’ 
- Een kleurplaat bij Psalm 139:14a: ‘Ik loof U omdat ik wonder(baar)lijk gemaakt ben’ 
- Een Bijbelmoment bij Psalm 139:1-4, 14-17 met een patroon van babyvoetjes 
- Een Bijbelse kijktafel bij Psalm 119:73 of 139:14a 
- Een kaart voor iemand die zwanger is en voor iemand die een baby gekregen heeft. 
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