
 
Bijbeltekst bij verjaardag 

- vier mogelijke teksten met een Bijbelstudie - 
 
 
 

Je kind een Bijbeltekst meegeven op zijn of haar verjaardag 
kan een mogelijkheid zijn om meer verdieping te geven  

aan het vieren van verjaardagen.  
(Voor meer informatie hierover: zie het achtergrondartikel 

Verjaardag vieren op www.bijbelsopvoeden.nl) 
Het is dan wel belangrijk om de tekst uit te leggen. 

Hieronder een aantal mogelijke teksten met vragen om in 
het gezin te bespreken vanuit het verband van de tekst. 

 
 

1. 
Psalm 95:6 

‘Laat ons knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft’ 
 

Lees Psalm 95 
Bespreek deze Psalm aan de hand van de volgende vragen: 
- Wat zegt deze Psalm over de HEERE (vers 3)? 
- Door Wie is de mens / zijn wij gemaakt (vers 6b)? 
- Wat moeten wij daarom doen (vers 6)? 
- Hoe kun je dat doen (vers 7b, vers 10b met kanttekening 13)? 
- Wat zegt deze Psalm dus tegen ons? 
 
 

2. 
Psalm 139:14 

‘Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze 
wonderbaarlijk gemaakt ben’ 

 
Lees Psalm 139:1-16 
Bespreek dit gedeelte aan de hand van de volgende vragen: 
- Wat weet de HEERE van David (vers 1-4)? 
- Kun je je verstoppen voor God (vers 7-12)? 
- Hoe komt dat?  
- Waarom looft David de HEERE (vers 14)? 
- Wanneer zag de HEERE David voor het eerst (vers 15-16)? 
- Wanneer zag de HEERE jou / ons voor het eerst? 
- Een dominee die over dit Bijbelgedeelte preekte, zei tegen de kinderen in 
de kerk: ‘Je bent Gods kunstwerk’. Waarom is dat zo? Wat betekent dat 
voor je leven? 
 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


3. 
Spreuken 3:1 

‘Mijn zoon [mijn dochter], vergeet mijn wet niet maar uw 
hart beware mijn geboden’ 

Lees Spreuken 3:1-7 
Bespreek dit gedeelte aan de hand van de volgende vragen: 
- Wat zegt Salomo tegen zijn zoon (vers 1)? 
- Wat betekent dat? Wat betekent dat voor jou / ons? 
- Waarom is het goed voor je om dat te doen (vers 2 en 4)? 
- Wat moet je afleren om zo te leven (vers 7a)? 
- Wat heb je nodig om zo te leven (vers 7b)? 
 
 

4. 
Spreuken 8:17 

‘Ik heb lief die Mij liefhebben, en die Mij vroeg zoekken, 
zullen Mij vinden’ 

Lees Spreuken 8:17-21 
Bespreek dit gedeelte aan de hand van de volgende vragen: 
- ‘Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden’ (vers 17).  

- Wat is vroeg zoeken?  
- Hoe kun je de HEERE zoeken?  
- Wat belooft de HEERE als je Hem zoekt? 

- Wat de HEERE geeft, is meer waard dan goud (vers 19).  
- Hoe kan dat? 
- Wat krijgen mensen die de HEERE liefhebben (vers 21)? 

- Wat betekent dit gedeelte voor ons / jou? 
 

 
 

 
 


