
© www.bijbelsopvoeden.nl , 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 1: De geschapen zee 
Lees Genesis 1:1-10 
Hoe is de zee er gekomen? Wat leert je dat over God (Psalm 95:3)? 
 
Dag 2: De dreigende zee 
Lees Genesis 6:1-6 en 7:17-22 
Hoe komt het dat de goed geschapen zee nu een gevaar voor / vijand van de 
mensen is geworden? Wat leert je dat over water? 
 
Dag 3: Het zand van de zee 
Lees Genesis 22:15-19 
Wat belooft God aan Abraham? Wat betekent dat (Jeremia 33:22)? Waar kun je dus 
aan denken als je al het zand bij de zee ziet? 
 
Dag 4: Een pad door de zee 
Lees Exodus 14:10-16 en 21-22 
Wat kun je leren van deze geschiedenis (Psalm 93:4)? Wat moet je dus doen als je 
het moeilijk hebt?  
 
Dag 5: De koperen zee 
Lees 2 Kronieken 4:1-6 
Deze koperen zee bij de tempel is hetzelfde als het koperen wasvat bij de 
tabernakel. Wat deden de priesters bij het koperen wasvat? Waar wijst dat op (1 
Johannes 1:7)? Waar kun je dus aan denken als je al het water van de zee ziet 
(Zacharia 13:1)? 
 
Dag 6: De onrustige zee 
Lees Jesaja 57:14-21 
Heb je al goed naar de golven gekeken, die maar blijven komen? De zee wordt 
steeds voortgedreven, staat nooit stil. Wie worden er in dit gedeelte met de onrustige 
zee vergeleken? Waarom?  
 
Dag 7: De diepte van de zee 
Lees Micha 7:7-9 en 18-20 

Bijbelrooster  

voor tien dagen 

-te gebruiken bij een vakantie aan zee of een dagje uit naar zee- 

De zee in de Bijbel 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl , 2019 
 

Hoe diep is de zee? Wat betekent het dat God de zonden van Zijn kinderen in de 
diepte van de zee werpt (Jesaja 43:25)? 
 
Dag 8: Een stille zee 
Lees Mattheüs 8:23-27 
Wat doet de Heere Jezus? Wat leert Hij daardoor (vers 27)? Wat betekent dat voor 
ons? 
 
Dag 9: De glazen zee 
Lees Openbaring 15 
Met de zee van glas wordt de rust en vrede in de hemel bedoeld. Welk lied zingen 
Gods kinderen daar (vers 3)? Waar doet je dat aan denken (Exodus 15)? Bij Mozes 
was de Farao van Egypte overwonnen, welke vijanden zijn er in de hemel 
overwonnen? 
 
Dag 10: De verdwenen zee 
Lees Openbaring 21:1-8 
Je hebt de achterliggende dagen gezien dat de zee in de Bijbel verschillende 
betekenissen heeft. Welke betekenis heeft de zee hier? Welke betekenis van de zee 
heb je onthouden en waarom?  
 
 
 

Opdracht voor deze vakantiedagen 
Maak een tekening, schilderij, Bijbelse kijktafel of ander overzicht dat je helpt om de 
verschillende betekenissen van de zee in de Bijbel te onthouden!   
 
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je een kleurplaat van de zee met de tekst uit Psalm 
93: ‘De HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan 
de geweldige baren der zee’. 
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