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Week 1: Verbonden met je land 

  
Zondag 1 mei: Geschiedenis van mensen 

Lees Psalm 78 vers 1-3 
- Wie heeft deze Psalm geschreven (vers 1)? 
- Van wie heeft hij over de geschiedenis van zijn volk gehoord (vers 3)? 

> Waarom is het belangrijk om iets te weten over de geschiedenis van je land? 
 

Maandag 2 mei: Wonderen van God 
Lees Psalm 78 vers 4 
- Wat wil Asaf over de geschiedenis van zijn land vertellen (vers 4)?  
- Weet jij wonderen die de Heere deed in jouw land of familie? 
 > Dank in je morgengebed de Heere dat je in een land woont waar Gods Woord is! 
 
Dinsdag 3 mei: Wet van God 

Lees Psalm 78 vers 5-6 
- Heeft de Heere in ons land ook Zijn wet gegeven (vers 5)? 
- Wat is de bedoeling van Gods wet in jouw leven (vers 6a)? 
 > Bid dat je steeds meer over Gods wet leert en ernaar leeft! 
 
Woensdag 4 mei: Hoop op God 
Lees Psalm 78 vers 7-8 
- Aan welke daden van God denken wij vandaag en morgen in ons land? 
- De bedoeling daarvan is dat jij bij alles wat er gebeurt op God hoopt. Wat betekent dat? 
 > Hoe kun je ‘op God hopen’? Geef eens een voorbeeld rond de oorlog in Oekraïne! 
 
Donderdag 5 mei: Bevrijd door God 
Lees Psalm 78 vers 11-13 
- Welke bevrijding had God aan het volk van Israël gegeven (vers 12-13? 
- Dachten hun nakomelingen daar nog aan (vers 11)? Waarom is dat erg? 
 > Wat leer jij van de Bevrijdingsdag waar we vandaag aan denken? 
 
Vrijdag 6 mei: Ongehoorzaam aan God 
Lees Psalm 78 vers 21-22 
- In de geschiedenis van het volk van Israël zie je vaak ongehoorzaamheid aan God. 
- Hoe is dat in jouw leven? 
 > Bid om een gehoorzaam hart!  

 
Zaterdag 7 mei: Zoeken van God 
Lees Psalm 78 vers 32-35 
- Een refrein in de geschiedenis van het volk Israël is: het volk zondigt – God straft – het volk 
keert terug naar God. Hoe hoor je dat in deze verzen? 
- Hoe is dat in jouw leven? 
 > In vers 34 staat dat ze weer gaan vragen en zoeken naar God. Hoe kun jij dat doen? 
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Week 2: Verbonden met je gezin 

 
Zondag 8 mei (Moederdag): Je gezin 

Lees Efeze 5 vers 31-33 
- Zeg vers 31 eens in je eigen woorden! 
- Waarom is het een zegen dat je in een gezin geboren wordt? 
 > Dank God voor je gezin! 
 > Als je allebei je ouders nog hebt: wat kun je vandaag voor je moeder bidden? 

 > Als je geen moeder meer hebt: lees vandaag Jesaja 66 vers 13. Bid of God dit doet! 
 
Maandag 9 mei: Je ouders 
Lees Efeze 6 vers 1-3 
- Wat vraagt de Heere van kinderen? 
- Hoe kun je dat doen? 
 > Bid om deze gehoorzaamheid! 

 
Dinsdag 10 mei: Je opvoeding 
Lees Efeze 6 vers 4 
- Wat moeten ouders niet doen? Wat betekent dat? 
- Wat moeten ouders wel doen? Hoe kunnen ze dat doen? 
 > Bid om Gods zegen over je opvoeding! 
 
Woensdag 11 mei: Je school en werk 
Lees Efeze 6 vers 5 
- Hoe moeten leerlingen omgaan met leerkrachten en werknemers met werkgevers? 
 > Wat betekent dit voor hoe je vandaag je werk doet? 
 
Donderdag 12 mei: Je Werkgever 
Lees Efeze 6 vers 6-7 
- Zeg eens in je eigen woorden wat hier staat! 

> Je doet je werk niet voor mensen maar voor God. Denk hier vandaag bij alles wat je 
doet eens over na! Achter de juf of meester, je vader of moeder staat de Heere! 

 
Vrijdag 13 mei: Je kracht 
Lees Efeze 6 vers 9-10 
- Wat zegt Paulus tegen leerkrachten en andere werkgevers (vers 9)? 
- Wie geeft je kracht voor je (school)werk? 
 > Waar kun je vandaag voor bidden? 
 
Zaterdag 14 mei: Je strijd 
Lees Efeze 6 vers 11-12 
- Over welke strijd heeft Paulus het? 
- Wat merk jij van deze strijd? Geef eens wat voorbeelden? 

> Vraag je (pleeg)ouder(s) om je eens samen in de wapenrusting te verdiepen 

waarover het in de volgende verzen gaat. Waarom heb je deze wapenrusting nodig? 
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Week 3: Verbonden met je kerk 
 
Zondag 15 mei: Liefde in de kerk 

Lees Efeze 4 vers 1-2 
- Hoe wil Paulus dat mensen in de kerk met elkaar omgaan (vers 2)? 
- Vertel eens wat de drie moeilijke woorden uit vers 2 betekenen. 

> Merk je dit in jouw gemeente?  
> Wat betekenen deze woorden voor jouw leven? 

 
Maandag 16 mei: Vrede in de kerk 
Lees Efeze 4 vers 3-4 
- Mensen in de kerk zijn aan elkaar verbonden door een band van liefde (gisteren). Welke 
band noemt Paulus nog meer? 
 > Hoe kun je vrede bewaren? Wie geeft vrede (vers 3)? 
 > Bid en werk: Bid om vrede tussen mensen en werk vandaag aan vrede! 

 
Dinsdag 17 mei: Eenheid in de kerk 
Lees Efeze 4 vers 5-6 
- Waarin zijn mensen in de kerk één? 
- De Heere Jezus bad voor de kerk: ‘Vader, ik wil dat zij één zijn!’ 
 > Wat betekent dat? 
 
Woensdag 18 mei: Verschillen in de kerk 
Lees Efeze 4 vers 7-8 
- Waarin zijn mensen in de kerk verschillend? 
- Wat zijn ‘gaven’? Kun je een paar voorbeelden geven? 
 > Welke talenten of gaven heb jij? 
 
Donderdag 19 mei: Bewaarder van de kerk 
Lees Efeze 4 vers 9-10 
- Volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag. Waar denken we dan aan? 
- Hoe zorgt de Heere Jezus uit de hemel voor Zijn kerk? 
 > Wat wil je Hem bidden voor jouw gemeente? Waarvoor wil je Hem danken? 
 
Vrijdag 20 mei: Werkers in de kerk 
Lees Efeze 4 vers 11 
- Wie geeft werkers in de kerk? 
- Welke soorten werkers noemt Paulus? Kun je vertellen wat ze doen? 
- Welke ambten zijn er nu in de kerk? 
 > Wat wil jij bidden voor de ambtsdragers van jouw gemeente? 
 
Zaterdag 21 mei: Bedoeling van de kerk 
Lees Efeze 4 vers 12-13 
- Wat is de bedoeling van al het werk in de kerk? 

 > Waarom is het zo belangrijk om naar de kerk te gaan? 
 > Wat wil de Heere dat jij daar leert? 
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Week 4: Verbonden met de hemel 
 
Zondag 22 mei: God is Koning 

Lees Psalm 47 vers 1-3 
- Wat zegt vers 3 over God? 
- Wat zegt vers 2 over mensen? 
 > Wat betekent het voor jou dat God Koning is?  

> Is Hij jouw Koning? Hoe wordt Hij jouw Koning? Hoe kunnen anderen merken of Hij 

jouw Koning is? 
 

Maandag 23 mei: God vaart op 
Lees Psalm 47 vers 6-7 
- Wat zegt vers 6 over God? 
- Wat zegt vers 7 over mensen? 
 > Waarom is het voor jou een zegen dat de Heere Jezus nu in de hemel is? 

 
Dinsdag 24 mei: God regeert 
Lees Psalm 47 vers 8-9 
- Hoe merk je dat de HEERE regeert? 
 > Hoe kun jij deze Koning eren? 
 
Woensdag 25 mei: Jezus blijft 
Lees Mattheüs 28 vers 18-20 
- Wat betekent het dat de Heere Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde? 
- Jezus gaat naar de hemel en blijft op de aarde. Leg dat eens uit! 
 > Welke opdracht zit er in deze verzen voor jou? 
 
Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag): Jezus gaat weg 
Lees Lukas 24 vers 50-53 
- Wat is ‘aanbidden’ (vers 52)? 
- Hoe gaan ze naar Jeruzalem? 
 > Wat kunnen wij van de discipelen hier leren? 
 
Vrijdag 27 mei: Jezus komt terug 
Lees Handelingen 1 vers 10-11 
- Vertel eens in eigen woorden wat de engelen tegen de discipelen zeggen? 
 > Wat betekent Jezus’ wederkomst voor jou? 
 
Zaterdag 28 mei: Samen bidden 
Lees Handelingen 1 vers 12 en 14 
- Wat doen deze mensen met elkaar?  
- Wat is ‘volharden’? Waarom is dat belangrijk? 
- Waar zullen ze voor bidden (zie ook vers 8)? 

 > Volhard jij ook in het bidden? 

> Waar wil jij voor bidden op weg naar het Pinksterfeest? 


