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Week 1: Je bent op reis
Zondag: Het begin van je levensreis (1)
Lees Psalm 139:14-16
- Wanneer is de reis van je leven begonnen?
- Hoe kun jij God loven omdat Hij je geschapen heeft?
> Zeg David maar na in je morgengebed (vers 14): ‘Ik loof U…’
Maandag: Het begin van je levensreis (2)
Lees Psalm 22:10-11
- Wie was er bij toen David geboren was?
> Hoe merk je dat de Heere aanwezig is in jouw leven?
Dinsdag: Het doel van je levensreis
Lees Hebreeën 9:27-28 en Hebreeën 13:14
- Wat is het einde van je levensreis? Welke twee mogelijkheden zijn er?
- Hoe kun je de toekomende stad zoeken?
> Maak vandaag tijd om na te denken over het doel van je reis en om de toekomende
stad te zoeken!
Woensdag: Het allerbelangrijkste op je levensreis
Lees Johannes 3:3-5
- Wat moet er gebeuren op je levensreis? Wie kan dat doen?
> God werkt de wedergeboorte door Zijn Woord. Luister daarom vandaag goed naar
Gods Woord!
Donderdag: De Gids op je levensreis (1)
Lees Exodus 13:21-22
- Naar Wie wijst deze wolk- en vuurkolom?
- Hoe wijst Hij jou de weg?
> HEER’ wees mijn Gids, op heel mijn levensweg! Bid deze woorden in je
morgengebed. En als je dit lied kent, zing het dan maar zachtjes voor jezelf als je naar
school gaat.
Vrijdag: De Gids op je levensreis (2)
Lees Psalm 32:8-9
- Wie is deze ‘Ik’?
- Hoe kun je van vers 8 een gebed maken?
> Bid deze woorden in je morgengebed.
Zaterdag: Routepaaltjes op je levensreis
Lees Psalm 119:9-10
- Welke ‘routepaaltjes’ staan er langs je levensweg?
- Volg jij deze paaltjes?
> Misschien maak je vandaag een wandeling. Denk dan nog eens aan de routepaaltjes
langs je levensweg: Gods Woord en wet!
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Week 2: Jakob op reis
Zondag: De opdracht aan Jakob
Lees Genesis 28:1-4
- Jakob moest vluchten omdat zijn broer Ezau het plan had om hem te doden. Dit kwam
omdat Jakob de eerstgeboorte zegen (door bedrog) had ontvangen.
> Vluchten doe je wanneer er gevaar dreigt.
Waarom moeten wij vluchten voor / wegblijven van de zonde?
Maandag: De vlucht van Jakob
Lees Genesis 28:5-7
- Maak de zin af: ‘Laban is de broer van….?’
> In vers 7 staat dat Jakob zijn vader en moeder gehoorzaam is.
Probeer vandaag gehoorzaam te zijn!
Dinsdag: De slaapplaats van Jakob
Lees Genesis 28:8-11
- Staat er een moeilijk woord in deze verzen? Zoek de betekenis op!
- Jakob is een vluchteling geworden door zijn eigen schuld. Tóch denkt de Heere aan hem.
> Als wij zonde doen, vluchten we ook bij God weg.
Hoe merk je dat de Heere ook ons niet vergeet?
Woensdag: De droom van Jakob
Lees Genesis 28:12-15
- In vers 13 staat ‘uw vader Abraham’. Betekent dit dat Abraham de vader van Jakob is? (zie
bijvoorbeeld kanttekening 19)
- Een ladder heb je nodig om ergens te komen waar je niet uit jezelf bij kunt. De Heere wil
Jakob en ons door deze droom leren dat er een weg is van de hemel naar de aarde: God
heeft Zijn Zoon gegeven. Door Hem kunnen zondaren zalig worden.
> Denk vandaag eens aan de droom van Jakob wanneer je een ladder/trap ziet!
Donderdag: De aanwezigheid van God
Lees Genesis 28: 16-19
- Hoe noemde Jakob de plaats waar hij een gedenkteken oprichtte (vers 19)?
> Ook in deze tijd spreekt de Heere. Op welke manier spreekt Hij vandaag tot jou?
Vrijdag: De liefde van Jakob tot God
Lees Genesis 28:20-22
- Wat belooft Jakob aan de Heere te zullen geven (vers 22)?
> Liefde blijkt uit daden. Geef eens iets van jezelf weg aan iemand die het nodig
heeft!
Zaterdag: De verdere reis van Jakob
Lees Genesis 29:1-5
- De Heere bestuurt het zo dat Jakob aankomt bij Laban.
- Aan wie vraagt Jakob of ze Laban kennen (vers 5)?
> Denk er vandaag aan dat de Heere regeert en dat alles in jouw leven door Hem
wordt bestuurd!
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Week 3: Ruth op reis
Zondag: Elimelech op reis
Lees Ruth 1:1-3
- Waarom gaat Elimelech met zijn gezin op reis?
- Er staat in vers 3: ‘En Elimélech, de man van Naómi, stierf;
> Denk er op deze zondagmorgen over na dat jij ook eens moet sterven.
Ben jij bereid om de Heere te ontmoeten?
Maandag: Naomi, Orpa en Ruth op reis
Lees Ruth 1:4-6
- Waarom vertrekt Naomi met haar twee schoondochters (Orpa en Ruth) uit Moab?
- Ook nu lees je over sterfgevallen: de zonen van Naomi sterven (vers 5).
> ‘Oude mensen moeten sterven, maar jonge mensen kunnen sterven’?
Wat betekent dat?
Dinsdag: Het advies van Naomi
Lees Ruth 1:7-11
- Orpa en Ruth zeggen in vers 10 dat ze echt met Naomi mee zullen gaan naar Bethlehem.
Houden ze zich aan hun woord en gaan ze écht allebei met Naomi mee op reis?
> Houd jij je altijd aan wat je zegt?
Woensdag: Kiezen
Lees Ruth 1:12-14
- In vers 14 lezen we over de keuze van Orpa en Ruth. Wat kiezen zij?
> Waar zou jij voor kiezen? Zoals Orpa teruggaan naar het heidense land?
Of zoals Ruth verder reizen met een vrouw (Naomi) die de Heere dient?
Donderdag: De keuze van Ruth
Lees Ruth 1:15-17
- Bid of de Heere ook in jouw hart wil werken met Zijn Heilige Geest. Alleen dan kun je de
juiste keuzes maken in je leven, zoals Ruth.
> Probeer uit je hoofd te leren: “Uw volk is mijn volk en uw God mijn God”
Vrijdag: Naomi’s naam
Lees Ruth 1:18-21
- Naómi zegt: ‘Noem mij Mara’. Wat betekent dit woord?
- Welke dingen in je leven vind jij moeilijk?
> Vraag de Heere om hulp bij dingen die je moeilijk vindt!
Zaterdag: Op reis
Lees Ruth 1:20-22
- Bij de reis van Ruth, past de plaat van de brede en de smalle weg. Wat wordt er bedoeld
met de ‘brede’ en de ‘smalle’ weg?
> Kijk eens rustig naar deze plaat en denk nog eens aan de keuze van Ruth!
> Zing vandaag Psalm 1 vers 1
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Week 4: Jona op reis
Zondag: De reis van Jona
Lees Jona 1:1-3
- Jona gehoorzaamt de Heere niet. Naar welke stad gaat Jona (vers 3)?
> De Heere is alwetend en zag dat Jona niet naar Ninevé ging. Denk er vandaag
eens bij na dat de Heere álles ziet wat je doet!
Maandag: De storm van God
Lees Jona 1:4-6
- Waarom liet de Heere het zo hard stormen op zee?
> Misschien heb je vandaag ook momenten dat je bang bent. Bid dan tot de Heere!
Dinsdag: De vragen van de mannen
Lees Jona 1:7-9
- Welke vragen worden aan Jona gesteld door de zeemannen van het schip (vers 8b)?
> Jona zegt in vers 9 dat hij de Heere, de God van de hemel, dient. Zou jij dat ook
durven vertellen aan andere mensen? Kunnen anderen dat ook aan je merken? Hoe
dan?
Woensdag: De zonde van Jona
Lees Jona 1:10-12
- Wat antwoord Jona als de zeemannen vragen hoe de storm zal gaan liggen (vers 12)?
> Jona voelde dat hij ongehoorzaam was en had gezondigd. Voel jij dat ook
weleens? Wat moet je dan doen?
Donderdag: De almacht van God
Lees Jona 1:13-16
- Zeg vers 15 in eigen woorden!
> Je ziet in deze geschiedenis de almacht van de Heere: wat Hij wil, zál gebeuren! Zing
psalm 107 vers 15: ‘Hij doet de storm bedaren - de golven zwijgen stil’
Vrijdag: De vis voor Jona
Lees Jona 1:17 en Mattheus 12:40
- Wat beschikt/bestuurt de Heere als Jona overboord is geworpen (vers 17)?
> Jona lijkt hier op de Heere Jezus. Hij was 3 dagen en 3 nachten in het graf, maar is
opgestaan uit de dood. Daardoor kunnen mensen zalig worden!
Zaterdag: Het gebed van Jona
Lees Jona 2:1-3
- Jona bidt tot de Heere terwijl hij in de vis is. Wat kun je hiervan leren?
> Heb jij vaste momenten waarop je bidt? Bid je ook weleens tussendoor
(bijvoorbeeld tijdens het spelen, in de klas of onderweg?)
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Week 5: Hanna op reis
Zondag: Op reis naar Silo (1)
Lees: 1 Samuel 1:1-5
- Waar gaan Elkana en zijn vrouwen Peninna en Hanna naar toe? Wat gaan ze daar doen?
> In vers 5 lees je dat de HEERE de baarmoeder van Hanna had toegesloten. Dit
betekent dat ze geen kinderen had. Het is verdrietig voor een man en vrouw
wanneer ze geen kinderen hebben. Bid vandaag voor mensen zonder kinderen.
Maandag: Geplaagd door Peninna
Lees 1 Samuel 1:6-8
- Hanna wordt geplaagd door Pennina. Waarom plaagt ze Hanna? (vers 6)
> Plagen doet pijn. Misschien herken je dat uit je eigen leven. Probeer er over te
praten met je vader/moeder/juf of meester. Plaag jij weleens iemand? Stop er
vandaag nog mee, je doet er een ander veel verdriet mee.
Dinsdag: Het gebed van Hanna
Lees 1 Samuel 1:9-11
- Hanna is verdrietig en bidt tot de Heere. Ook weende zij (vers 10). Wat is wenen?
- Hanna belooft dat als zij van de Heere een zoon zal ontvangen dat dit kind dan zijn leven zal
besteden in de dienst van de Heere.
> Hanna gaat met haar verdriet naar de Heere. Vertel jij vandaag ook maar alles wat
je moeilijk vindt of waar je verdrietig over bent aan de Heere!
Woensdag: Wat de Heere belooft
Lees: 1 Samuel 1:17-19
- De Heere belooft aan Hanna dat zij een zoon zal krijgen. Eli mag dit tegen haar vertellen.
In vers 19 staat dat Elkana en Hanna weer op reis gaan naar hun huis. Waar woonden ze?
> De Heere doet wat Hij belooft. Doen mensen altijd wat ze beloven? En jij?
Donderdag: Samuel wordt geboren
Lees: 1 Samuel 1:20-23
- Wat betekent de naam Samuel? Kijk in de Bijbel met uitleg bij vers 20.
> Samuel heeft een biddende moeder. Ook voor jou wordt gebeden door je
(pleeg)ouders. Denk daar vandaag eens over na en dank er de Heere voor!
Vrijdag: Op reis naar Silo (2)
Lees: 1 Samuel 1:24-25
- Samuel wordt door zijn ouders al heel jong mee genomen naar het huis van de HEERE in
Silo (vers 24). Wat wordt er bedoeld met het huis van de HEERE?
> Waarom is het goed wanneer ouders hun kind mee naar de kerk nemen?
Zaterdag: Samuel bij Eli
Lees: 1 Samuel 1:26-28
- Tegen wie praat Hanna, als ze zegt ‘Och, mijn heer’ (vers 26)?
> Samuel blijft bij Eli in de tabernakel. Zou jij ook graag je leven besteden in
dienst van de Heere? Zing vandaag Psalm 143 vers 10.
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Week 6: De Moorman op reis
Zondag: Filippus op reis
Lees Handelingen 8:26-28
- Welke opdracht kreeg Filippus (vers 26)? Zoek op een landkaartje (Bijbel met uitleg) deze
plaats eens op.
> Ook nu leidt de Heere dominees naar plaatsen waar werk voor hen is te doen. Bid
vandaag voor dominees, zendelingen en evangelisten en luister naar hen. Juist op
zondag wil de Heere werken in zondaarsharten!
Maandag: De Moorman op reis
Lees Handelingen 8:29-31
- Begrijp jij alles wat je leest uit de Bijbel? Wat kun je doen als je iets niet begrijpt?
> Ook wij hebben hulpmiddelen nodig om de Bijbel beter te kunnen begrijpen: bijv.
de kanttekeningen of de Bijbel met uitleg. Gebruik ze bij het Bijbellezen!
Dinsdag: De profeet Jesaja
Lees Handelingen 8:32-33 en Jesaja 53:7
- Weet jij Wie er bedoeld wordt in deze teksten? Wie heeft de straf gedragen voor de
zonden van Gods volk?
> Bid vandaag of je ook de Heere Jezus mag leren kennen met je hart! Dát is het
belangrijkste in je leven!
Woensdag: De vraag van de Moorman
Lees Handelingen 8:34-36
- Na de uitleg van Filippus vraagt de Moorman om gedoopt te worden. Waarom zou hij dit
graag willen?
> Vraag eens of je ouder(s) iets wil vertellen over de betekenis van de doop! Je kunt
ook met elkaar dit lied zingen/leren: https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=144
Donderdag: Gedoopt
Lees Handelingen 8: 37-39
- Wat zegt de dominee wanneer er nu iemand wordt gedoopt? Ik doop u…
> Wanneer je gedoopt bent, is te zien en te merken dat je bij de kerk hoort. Op
welke manier kunnen anderen dit aan jou zien/merken?
Vrijdag: Gods belofte (1)
Lees Psalm 87:1-4
- Waarom vind je psalm 87 goed passen bij de geschiedenis van de Moorman?
> Zing psalm 87 vers 3: ‘De Filistijn, de Tyriër, de Moren’
Zaterdag: Gods belofte (2)
Lees psalm 87:5-7
- In deze psalm belooft de Heere dat ook vele heidenen bekeerd zullen worden. Hoe kunnen
onchristelijke mensen/heidenen horen uit de Bijbel?
> Bid of jij ook een taak maken krijgen om anderen te vertellen over de Heere. Vraag
bovenal de Heere met Zijn Woord en Geest wil werken in je hart!
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