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ZOMER 
BIJBELROOSTER 

VOOR HET BEGIN VAN DE ZOMER 
 

Maandag: Gemaakt door God 
Lees Psalm 74:12-17 
De dichter van Psalm 74 heeft het moeilijk. De vijanden lijken sterker te zijn dan God. Maar 
dan bedenkt hij hoe sterk God is: wat Hij gedaan heeft bij het volk Israël (vers 13-15) en bij 
de schepping (vers 16-17). Wie heeft het licht en de zon gemaakt (vers 16)? Kunnen wij dat 
begrijpen? Waar zorgt Hij ook voor (vers 17)? Heb je daaraan gedacht nu de zomer weer is 
begonnen?  
 
Dinsdag: Teken voor mensen 
Lees Psalm 72:1-5 en 17-20 
Achter koning Salomo, voor wie deze Psalm geschreven is, hoor je de Koning van hemel en 
aarde: de Heere Jezus. Wat zal er zijn zolang de zon er is (vers 5a)? Hoe gaat dat vrezen van de 
Heere verder (vers 5b)? Wat betekent dat voor ouders? En voor kinderen? Wat gebeurt er dus 
zolang de zon aan de hemel staat (vers 17)? Wat is de bedoeling daarvan (vers 19b)? Waaraan 
kun je dus denken als je de zon ziet? Als de zon aan een strakblauwe lucht staat, zeggen 
Godvrezenden/gelovigen weleens: ‘Het is verbondsweer’. Leg vanuit Psalm 72:5 en 17 eens uit 
wat ze bedoelen! 
 
Woensdag: De zomer van je leven 
Lees Spreuken 10:1-6 
Al eerder in het Spreukenboek heb je gezien dat Salomo de kinder- en jeugdfase van het 
leven vergelijkt met de zomer (Spreuken 6:8 bijvoorbeeld). Wat moet je in die tijd doen (vers 
5a)? Wat moet je niet doen (vers 5b)? Hoe hoor je dat ook in vers 4? Wat moet je eerst en 
vooral verzamelen (vers 2)? Waar kun je dit vinden? Wat betekent dat voor je leven? 
 
Donderdag: De Zon Christus 
Lees Jesaja 60:1-5 
Jesaja profeteert hier over de tijd van het Nieuwe Testament. Wie komt er (vers 1)? Waarom 
wordt Hij een Licht genoemd? Wat doet Hij als Hij in je leven komt? Hoe komt het dat je bij 
vers 2b moet denken aan de zon? Hoe noemt Maleachi de Heere Jezus (Maleachi 4:2)? Aan 
Wie kun je dus denken als je deze zomer de zon voelt? 
 
Vrijdag: Zomerzon in de hemel 
Lees Jesaja 60:18-22 
Jesaja kijkt nog verder dan de tijd van het Nieuwe Testament. Hij heeft het niet alleen over 
hoe het zal zijn bij Zijn komst, maar ook hoe het zal zijn na Zijn wederkomst: eeuwig licht of 
eeuwig donker. Schijnen de zon en de maan van de schepping in de hemel (vers 19a)? Wie is 
daar de Zon en de Maan (vers 19b-20)? Hoe weet je in de natuur wanneer het zomer wordt 
(Mattheüs 24:32-33)? Hoe weet je wanneer deze hemelzomer komt? Wat betekent dat voor 
je leven?  
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