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Week 1: Leren van David
Zondag: Een nieuw begin
Lees Psalm 25:1-3
- Wat doet David (vers 1)?
> Wat wil jij bidden aan het begin van een nieuw schooljaar?
Maandag: Een onbekende toekomst
Lees Psalm 25:4-5
- Wat vraagt David in deze verzen?
> David geeft zich over aan de leiding van de HEERE. Hoe kun jij dat doen?
Dinsdag: Het denken van God
Lees Psalm 25:6-7
- David vraagt of de HEERE niet wil denken aan … (vers 7). Waarom niet?
- David vraagt of de HEERE wel wil denken aan … (vers 6). Waarom?
> Denk er vandaag aan hoe goed de HEERE is!
Woensdag: De wegen van God
Lees Psalm 25:8-10
- Gods weg gaan, betekent: leven met God, doen wat Hij wil.
- Wat zegt David over Gods weg (vers 10a)?
- Wanneer ben je op die weg (vers 10b)?
> Als je vandaag over de weg gaat, denk dan aan het gaan op Gods weg!
Donderdag: De HEERE vrezen/dienen/liefhebben
Lees Psalm 25:12-14
- Wat betekent: de HEERE vrezen?
- Hoe hoor je in deze verzen dat je gelukkig bent als je de HEERE dient?
> Bid vers 11 in eigen woorden!
Vrijdag: De bescherming van God
Lees Psalm 32:5-7
- Wat doet God als je je zonden eerlijk aan Hem vertelt (vers 5)?
- Waarom heb je Gods bescherming nodig?
> Bid om Gods bescherming voor zonde en gevaar!
Zaterdag: Het onderwijs van God
Lees Psalm 32:8-10
- Wat vind jij mooi aan vers 8?
- Wat moet je dus doen (vers 10)? En wat moet je niet doen (vers 9)?
> Het oog van de HEERE ziet jou. Hoe vind je dat?

© www.bijbelsopvoeden.nl

Week 2: Leren van Mozes
Zondag: Leren op school
Lees Exodus 3:1-2
- Mozes heeft in zijn jeugd veel geleerd in het paleis van de Farao van Egypte. Waar is nu zijn
leerschool?
- Wie is Zijn leermeester?
> Hoe onderwijst Hij jou?
Maandag: Kijken en horen
Lees Exodus 3:3-5
- Mozes leert door kijken: wat ziet hij?
- Mozes leert door horen: Wie hoort hij?
> Hoe onderwijst de Heere jou door wat je ziet en wat je hoort?
> Kijk en luister vandaag goed!
Dinsdag: Alles weten
Lees Exodus 3:6-8
- Wat leert Mozes over God?
> De HEERE ziet en weet alle dingen. Wat betekent dat voor jou?
Woensdag: Ik wil het niet
Lees Exodus 3:9-12
- Wat leren deze verzen je over Mozes?
> Misschien heb je geen zin in school. Wat leren deze verzen je?
Donderdag: God is erbij
Lees Exodus 3:13-15
- Welke Naam van God leert Mozes?
- Wat zegt deze Naam?
> Wat zegt deze Naam jou?
> Waarom kun je alles doen als God erbij is?
Vrijdag: Ik kan het niet
Lees Exodus 4:10-12
- Wat vindt Mozes moeilijk?
- Wat is Gods antwoord?
> Wat vind jij moeilijk? Wat heb je nodig? Hoe wil God dat geven?
Zaterdag: Hulp van mensen
Lees Exodus 4:13-15
- Mozes blijft tegenspreken. Is dat goed?
- Wat is de HEERE goed dat Hij Mozes toch helpt. Hoe?
> Wat betekent dit voor als jij dingen moeilijk vindt?
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Week 3: Leren van het volk Israël
Zondag: Hoor!
Lees Deuteronomium 4:1-2
- In het Bijbelboek Deuteronomium is Mozes aan het einde van zijn leven en zijn de
Israëlieten aan het einde van de woestijnreis. Mozes kijkt met ze terug naar wat er in de
woestijn gebeurd is. En hij kijkt met ze vooruit naar het leven in het beloofde land Kanaän.
- Wat heeft Israël in de woestijn bij de Sinaï gehoord?
- Wat moeten de Israëlieten met deze woorden doen? Wat betekent dat?
> Waar hoor jij deze woorden vandaag? Wat moet jij ermee doen?
Maandag: Wees wijs!
Lees Deuteronomium 4:5-6
- Wanneer zijn de Israëlieten wijs en verstandig (vers 6)?
> Hoe zien anderen aan jou dat je wijs en verstandig bent?
Dinsdag: Bid!
Lees Deuteronomium 4:7-8
- God is zo dichtbij (vers 7)! Vind jij dat ook?
- Als de Heere je God is, ben je gelukkig (vers 8). Vind jij dat ook?
> Kom er vandaag eerlijk voor uit dat je christen bent!
Woensdag: Leer!
Lees Deuteronomium 4:9-10
- Wat moeten ouders aan hun kinderen leren?
- Hoe doen jullie dat in jullie gezin?
> Waarom is het belangrijk om goed mee te doen als je thuis of op school meer over
de Bijbel leert?
Donderdag: Leef!
Lees Deuteronomium 4:11-13
- Welke berg was dit (vers 11)?
- Wat gebeurde daar?
- Hoe noemt de HEERE dit (vers 13)?
> Wat betekent deze wet voor jouw leven?
Vrijdag: Wees gewaarschuwd!
Lees Deuteronomium 4:23-24 en 31
- Welke waarschuwing geeft Mozes?
- Wat leert vers 24 over God? En vers 31?
> Wat betekent deze waarschuwing van Mozes voor jouw leven?
Zaterdag: Dien de HEERE!
Lees Deuteronomium 4:39-40
- Waarom is het goed om de HEERE te dienen?
> Hoe kun je de HEERE dienen?
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Week 4: Leren van de Heere Jezus
Zondag: Gelijkenissen
Lees Markus 4:1-2a en 33
- Wat zijn gelijkenissen?
- Wat wil de Heere Jezus door gelijkenissen leren (vers 33)?
> Luister vandaag goed in de kerk. Wat leer je over de Heere Jezus?
> Je leest deze week over de gelijkenis van het zaad. Zoek er vandaag maar alvast wat
informatie over op (Bijbel met Uitleg, kinderbijbel of iets dergelijks) of maak er een
tekening of kleurplaat bij.
Maandag: Gestrooid zaad
Lees Markus 4:2b-3 en 14
- Wat wordt er gezaaid (vers 14)?
> Wanneer wordt het Woord van God in jouw leven gezaaid?
> Wat moet je doen als vandaag dit zaad in je hart gezaaid wordt?
Dinsdag: Zaad bij de weg
Lees Markus 4:4 en 15
- Wat gebeurt er met zaad dat bij de weg valt (vers 4)?
- Wat betekent dat (vers 15)?
> Hoe kan de duivel het Woord dat in jouw hart gezaaid wordt wegnemen? Wat kun
je daaraan doen?
Woensdag: Zaad op de stenen
Lees Markus 4:5-6 en 16-17
- Wat gebeurt er met zaad dat op de stenen valt (vers 5-6)?
- Wat betekent dat (vers 16-17)?
> Je hebt een wortel van geloof en bekering nodig! Wat betekent dat?
Donderdag: Zaad tussen de doornen
Lees Markus 4:7 en 18-19
- Wat gebeurt er met zaad dat tussen de doornen valt (vers 7)?
> Wat zijn in ons leven doornen die het zaad dood laten gaan (vers 19)?
> Wat betekent dat voor wat jij doet na het Bijbellezen of het horen uit de Bijbel?
Vrijdag: Zaad in de goede aarde
Lees Markus 4:8 en 20
- Wat gebeurt er met zaad dat in de goede aarde valt (vers 8)?
- Hoe kun je merken dat er vruchten van bekering in iemands leven zijn?
> Hoe kun je ‘het Woord aannemen’? Wat doe je dan?
Zaterdag: Bekeer je!
Lees Markus 4:34 en 11-12
- De Heere Jezus vertelt gelijkenissen met de bedoeling dat mensen zich bekeren en dat hun
zonden vergeven worden.
- Wat is ‘bekeren’? Wat gebeurt er dan in je leven?
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