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Week 1: De Heilige Geest verwachten 

  
Zondag 29 mei: De Heere Jezus gaat weg 

Lees Johannes 14 vers 2 en 16 
- Wat doet de Heere Jezus in de hemel (vers 2)? 
- Wie stuurt Hij naar de aarde (vers 16)? 
 > De Trooster is de Heilige Geest. Bid of Hij in jouw hart komt wonen! 
 

Maandag 30 mei: De Heilige Geest komt 
Lees Johannes 14 vers 16-17 
- Hoe wordt de Heilige Geest in vers 16 genoemd? Waarom deze Naam? 
- Hoe wordt de Heilige Geest in vers 17 genoemd? Waarom deze Naam? 
 > Welke mensen hebben de Heilige Geest niet en welke mensen hebben Hem wel? 
 
Dinsdag 31 mei: De Heere Jezus komt terug 

Lees Johannes 14 vers 18-19 
- Wat zijn wezen? 
- De zondag tussen Hemelvaart en Pinksterfeest (afgelopen zondag) wordt weleens de 
Weeszondag genoemd. Waarom zou dat zijn? 

> De Heere Jezus zegt: Ik kom weer terug. Wat betekenen zijn woorden voor ons? 
Wat is nodig als de Heere Jezus terugkomt? 

  
Woensdag 1 juni: God liefhebben 
Lees Johannes 14 vers 21 
- Wat zegt dit vers over Gods geboden? 
- Wat zegt dit vers over God liefhebben? 
 > Hoe kun je dus aan iemand merken of hij/zij God liefheeft? 
 > Hoe kun je dit vers een plekje geven in je gebed? 
 
Donderdag 2 juni: God niet liefhebben 
Lees Johannes 14 vers 24 
- Wat zegt dit vers over mensen die God niet liefhebben? 
 > Wat laat je dus zien als je Gods Woord niet gelooft en Gods Wet niet doet? 
 > Bid om geloof in God en gehoorzaamheid aan Zijn gebod! 
 
Vrijdag 3 juni: De Trooster komt 
Lees Johannes 14 vers 25-26 
- Wie zal er komen als de Heere Jezus weggaat? 
- Wat zal Hij doen? 
- Waarom hebben de discipelen dat nodig? 
 > Wat wil jij leren over God en het dienen van God? Waar kun je dus om vragen?  

 
Zaterdag 4 juni: Vrede en blijdschap komen 
Lees Johannes 14 vers 27-28 

- Wat betekent: ‘vrede’? 
- De Heere Jezus zegt: wees niet bedroefd, maar blij omdat ik wegga. Waarom? 
 > Waarom mogen we blij zijn dat de Heere Jezus naar de hemel gegaan is? 
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Week 2: Verwachting vervuld 

 
Zondag 5 juni (Eerste Pinksterdag): De profetie van Joël vervuld 

Lees Handelingen 2 vers 16-18 
- Wat heeft Joël geprofeteerd? 
- Hoe is dat nu vervuld? 
 > Wat betekent deze profetie van Joël voor kinderen en jongeren? 
 

Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag): De profetie van David vervuld 
Lees Handelingen 2 vers 32-35 
- De Heere Jezus had gezegd dat de Heilige Geest de discipelen alles zou leren. Hoe merk je 
dat in dit Bijbelgedeelte? 
 > Wat kun jij bidden als je een Bijbelgedeelte moeilijk vindt? 
 
Dinsdag 7 juni: De Heilige Geest werkt 

Lees Handelingen 2 vers 36-37 
- Hoe kun je merken dat de Heilige Geest in het hart van Petrus is als hij deze preek houdt? 
- Hoe kun je merken dat de Heilige Geest  werkt in het hart van de mensen die luisteren? 

> Zeg eens in je eigen woorden wat deze mensen aan Petrus vragen? Is dat ook jouw 
vraag? 

 
Woensdag 8 juni: De Heilige Geest geeft 
Lees Handelingen 2 vers 38-39 
- Welk antwoord geeft Petrus aan deze mensen? 

> Wat betekent dit antwoord voor jou? 
 

Donderdag 9 juni: De Heilige Geest bekeert 
Lees Handelingen 2 vers 41-42 
- Wie werden er gedoopt? Waarom? 
- Wat zegt vers 42 over hun leven? 
 > Wat kun je van deze verzen leren? 
 
Vrijdag 10 juni: De Heilige Geest geeft geloof 
Lees Handelingen 2 vers 43-45 
- Wat leren deze verzen je over de eerste christelijke gemeente? 
 > Lijkt jouw gemeente daarop? Hoe ben jij gemeentelid? 
 
Zaterdag 11 juni: De Heilige Geest geeft leven 
Lees Handelingen 2 vers 46-47 
- Had jij erbij willen zijn, bij deze eerste christenen? Waarom wel/niet? 

> Wat wil je aan de Heere vragen voor jouw gemeente? En voor jezelf? 
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Week 3: Verwachting van het leven 
 
Zondag 12 juni: Mozes’ levensverwachting 

Lees Deuteronomium 30 vers 1-2 
Mozes is aan het einde van zijn leven en kijkt terug. Ook kijkt hij vooruit naar het leven van 
het volk van Israël.  
- Wat is het belangrijkste in het leven (vers 2)? 

> Wat betekent dit voor jou? 

 
Maandag 13 juni: Verwachting van God 
Lees Deuteronomium 30 vers 6 en 8 
- Waar zorgt God voor (vers 6a)? Wat betekent dat? 
- Wat gebeurt er dan (vers 8)? 
 > Wat is bekering? 
 

Dinsdag 14 juni: Levensdoel 
Lees Deuteronomium 30 vers 10 
- Wat is het doel van je leven? Waarom ben je op aarde? 
 > Het is bijna het einde van het schooljaar (of als je in groep 8 zit: van een 
schoolperiode). Je hebt veel leerdoelen gehaald. Hoe is het met je levensdoel? 
 
Woensdag 15 juni: Verwachting van de Bijbel 
Lees Deuteronomium 30 vers 11 en 14 
- Is Gods gebod vaag of onduidelijk (vers 11)? 
- Wat zegt vers 14 over de Bijbel? 

> Wat betekent dit vers voor jou? 
 

Donderdag 16 juni: Verwachting van het leven 
Lees Deuteronomium 30 vers 15-16 
- Wat zou je later graag willen? 

> Je verwacht misschien veel van het leven. Wat is het echte leven? Wat is het enige 
dat in je leven nodig is? Wat doe jij daarvoor? 

 
Vrijdag 17 juni: Verwachting van de dood 
Lees Deuteronomium 30 vers 17-18 
- Welke waarschuwing geeft Mozes aan de Israëlieten? 
 > Wat betekent dit voor jou? Wat kun je nu dus bidden? 
 
Zaterdag 18 juni: God is je Leven 
Lees Deuteronomium 30 vers 19-20 
- Welke zegen wordt aan jou voorgesteld (vers 19a)? En welke vloek? 
- Wat is daar de bedoeling van (vers 19b)? 
 > ‘Want Hij is uw Leven’. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor jouw leven? 
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Week 4: Verwachting van het gezin 
 
Zondag 19 juni (Vaderdag): Salomo’s vader 

Lees Spreuken 4 vers 1-4 
- Wie was Salomo’s vader? 
- Wat leerde hij zijn zoon? 

> Heb je nog een vader? Bid vandaag voor hem! Vraag of hij jou vandaag meer leert 
over vader-zijn! Lees en bespreek Psalm 103 vers 13. 

> Heb je geen vader meer? Dan vind je vaderdag misschien moeilijk. Lees Psalm 103 
vers 13. God wil als een Vader voor je zorgen! 
 

Maandag 20 juni: Salomo’s wijsheid 
Lees Spreuken 4 vers 5-6 
- Welk advies geeft Salomo jou (vers 5)? 
- Welke wijsheid bedoelt hij? 

 > Waarom is het belangrijk om Bijbels wijs te zijn (vers 6)? Waar bewaart dat je voor? 
 
Dinsdag 21 juni: Salomo’s levensspoor 
Lees Spreuken 4 vers 10-12 
- Wat is het rechte spoor? 

> Vraag je vandaag steeds af: is wat ik nu doe volgens het spoor van Gods geboden? 
 
Woensdag 22 juni: Verkeerde wegen 
Lees Spreuken 4 vers 13-15 
- Tucht is: waarschuwing en straf als je op een verkeerde levensweg loopt. Dan proberen 
mensen je terug te trekken. 

> Waarom is het belangrijk om naar waarschuwingen te luisteren en te leren van 
straf? 

 
Donderdag 23 juni: Aansporing 
Lees Spreuken 4 vers 20-22 
- Welke aansporing geeft Salomo je? 
- Wat moet je steeds voor je ogen houden en in je hart bewaren? 
 > Hoe kun jij dat doen? 
 
Vrijdag 24 juni: Wat erin en wat eruit gaat! 
Lees Spreuken 4 vers 23-24 
- Hoe kun je zorgen voor je hart? Waarom is dat belangrijk? 
- Wat zegt Salomo over je mond? 

> Let vandaag eens op wat je zegt! Bid of zing: ‘Zet Heer’ een wacht voor mijne 
lippen’! 
 

Zaterdag 25 juni: Wat je ziet en wat je doet! 
Lees Spreuken 4 vers 25-27 

- Wat betekent vers 25? 
- Wat zegt Salomo in ver 26-27? 
 > Wie heb je nodig om te leven zoals de Heere wil?  


