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Week 1: Herfst (1)
Zondag: Seizoenen
Lees de onderstaande Bijbelteksten:
Spreuken 26 vers 1: ‘Gelijk de sneeuw in den zomer en gelijk de regen in den oogst, alzo past
den zot de eer niet’.
Genesis 8 vers 22: ‘Voortaan, al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en
hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden’.
- Wat belooft de Heere in Genesis 8 vers 22?
> Denk jij er weleens aan dat de Heere de seizoenen en het weer bestuurt?
> Kijk vandaag eens naar buiten en denk hieraan!
Maandag: Tegenstelling
Lees Psalm 90:1-3
- Wat betekent ‘verbrijzeling’ (vers 3)? In de Bijbel met uitleg staat het woord omschreven.
> De herfst bepaalt ons bij de kortheid van ons leven. De HEERE is altijd God geweest
en zal dit ook altijd blijven ‘van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God’ (vers 2).
Dinsdag: Vergelijking
Lees Psalm 90:4-6
- Waar wordt ons leven bij vergeleken (noem twee dingen)? Waarom gebruikt de Heere deze
voorbeelden?
> Zing Psalm 103:8 ‘Gelijk het gras is ons kortstondig leven’.
Woensdag: Zonden
Lees Psalm 90:7-9
- Welk woord in vers 8 heeft dezelfde betekenis als zonden?
> Ook de zonden die wij in het ‘geheim’ doen, zijn bekend bij de Heere. Vraag de
Heere om vergeving van al je zonden.
Donderdag: Waarschuwing
Lees Psalm 90:10-11
- Wat wordt bedoelt met ‘het uitnemendste van die is moeite en verdriet’?
> De Heere zegt dit in Zijn Woord, met de bedoeling dat we Hem gaan zoeken. Hoe
kun jij vandaag Hem zoeken? Doe dat ook!
Vrijdag: Gebed
Lees Psalm 90:12-14
- Waarom is het gebed van Mozes ook in onze tijd nog nodig?
> Wanneer de Heere ons laat zien dat ons leven kort is, zullen we anders omgaan
met de genadetijd die de Heere ons geeft. Wat zou jij vandaag anders doen wanneer
je wist dat je vanavond moest sterven en voor de Heere moet verschijnen?
Zaterdag: Gods zegen
Lees Psalm 90:15-17
- Wat wordt in vers 16 bedoelt met ‘Uw Werk’.
> Hoe wordt Gods werk gezien in iemands leven? Kijk zo vandaag eens naar mensen!
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Week 2: Herfst (2)
Zondag: Een blad dat afvalt
Lees Jesaja 64:4 ‘Docht wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een
wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen
weg als een wind’.
- In deze tekst staan twee woorden die te maken hebben met de herfst. Welke woorden?
> In de herfst vallen de bladeren van de bomen. Zoals een blad afvalt, zullen wij eens
sterven. Luister goed naar de preken vandaag en vraag of de Heere ze wil zegenen.
Maandag: Een blad dat niet afvalt
Lees Psalm 1:1-3
- Wie zijn er ‘welgelukzalig’ (vers 1)?
- In vers 3 gaat het over een boom waar geen blad afvalt. Lees in de Bijbel met uitleg wie
hiermee bedoeld worden.
> Ben jij een kind van God? Zou je het willen zijn? Hoe kun je het worden?
Dinsdag: Twee soorten bomen
Lees Psalm 1:4-6
- In Psalm 1 gaat het over twee soorten bomen. Zo zijn er ook twee soorten mensen. Hoe
worden ze in vers 6 genoemd?
> Zing Psalm 1 vers 4
Woensdag: Twee soorten wegen
Lees Matheus 7:13-15
- Zoals het in Psalm 1 over twee bomen ging, zo gaat het in deze teksten over twee wegen.
Welke twee wegen zijn er?
> Op welke weg loop jij? Misschien hebben jullie thuis de plaat van de ‘brede’ en de
‘smalle’ weg. Kijk er vandaag (samen met je ouders) eens rustig naar.
Donderdag: Twee soorten vruchten
Lees Mattheus 7:16 en 17
- In de herfst kunnen vruchten geplukt worden: appels, peren enz. Welke vruchten worden
genoemd in vers 16 en 17?
- Wat wordt bedoeld met ‘goede’ en ‘kwade’ vruchten?
> Bedenk bij wat je vandaag doet wat voor soort vrucht dit is aan je levensboom!
Vrijdag: Geen goede vrucht
Lees Matheus 7:18 en 19
- Wat gebeurt er met de boom die geen goede vrucht voortbrengt (vers 19)?
> Waarom is deze tekst een waarschuwing voor ons?
Zaterdag: Herkennen
Lees Matheus 7:20 en 21
- De boom wordt aan de vrucht herkend. Wat wordt daarmee bedoeld?
> Welke boom jij bent en welke vruchten jij voorbrengt is te zien aan je gedrag en
levensstijl. Denk hier eens over na tijdens deze herfstdagen/herfstvakantie.
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Week 3: Hervorming (1)
Zondag: Luther
Lees Romeinen 1:17
- Door dit vers laat God aan Luther zien dat verzoening voor de zonden mogelijk is door het
bloed van de Heere Jezus. Zalig worden kan alleen door het ware geloof en niet door goede
werken zoals in de tijd van Luther door velen werd gedacht.
> Misschien hebben jullie een (voor)leesboek over Maarten Luther. Lees daar eens uit of
vraag of iemand hieruit wil voorlezen in deze tijd rond hervormingsdag.
Maandag: Ervoor uit komen…
Lees Romeinen 1:16
- Paulus schaamde zich niet om te spreken over het Evangelie. Ook Luther komt hier openlijk
voor uit in zijn 95 stellingen. Wat doet hij hiermee op 31 oktober 1517?
> Durf jij er eerlijk voor uit te komen dat je christelijk bent? Let daar vandaag eens op!
Dinsdag: Dwalingen
Lees Romeinen 1:18
- Lees (samen met een ouder) kanttekening 39 en 40. Weet jij welke geboden bij de 1 e en welke
bij de 2e tafel van Gods Wet horen?
> In de tijd van Luther waren er veel dwalingen (wat niet juist is volgens de Bijbel). Kun jij
er één noemen? Zo niet, vraag dan een volwassene om mee te denken.
Woensdag: Het begin van de kerkhervorming…
Lees Romeinen 1:19
- Wat betekent het woord openbaar/geopenbaard?
> Door de 95 stellingen wordt openbaar dat de Roomse kerk en de paus dwalen (het
verkeerd zien). Dát was het begin van de kerkhervorming… De zaligheid wordt niet
verdiend door goede werken, maar gekregen uit genade! Vergeet nooit hoeveel strijd dit
de kerkhervormers gekost heeft.
Donderdag: Verwijstekst
Lees Romeinen 3:21
- In je Bijbeltje staat een kleine ‘p’ aan het begin van vers 21. Dat betekent dat dit vers heel veel
lijkt op een ander vers in de Bijbel. Naar welke tekst wordt verwezen?
> Weet je nog dat je deze tekst (Romeinen 1:17) maandag hebt gelezen?
Vrijdag: God missen
Lees Romeinen 3:22-23
- Maak de zin af: Zondaren kunnen alleen zalig/gerechtvaardigd worden door …. (vers 22)
> Het woord ‘derven’ in vers 23 betekent missen. Laat eens tot je doordringen wat hier
staat: Wij allen hebben gezondigd. Hierdoor missen we de Heere in ons leven en zijn we
schuldig voor Hem. Mis jij God of ken je Hem?
Zaterdag: Besluit
Lees Romeinen 3:28-29
- Nog een keer wijst Paulus ons ergens op in vers 28. Waar besluit hij dit hoofdstuk mee?
- Hervorming betekent dat er een verandering is. Dat deed de Heere niet alleen toen, maar doet
Hij ook nu, onder Jood en heiden (zoals staat in vers 29).
> Zing psalm 87: 4 ‘God zal ze Zelf bevestigen en schragen’.
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Week 4: Hervorming (2)
Zondag: Gods sterkte
Lees Psalm 46:1-2
- De HEERE is een Toevlucht en Sterkte (vers 2). Wat betekent dit?
> Psalm 46 leert dat we met al onze zorgen, problemen en vragen terecht kunnen bij
de Heere. Vertel in je gebed aan de Heere dingen waar jij voor de komende week
tegen opziet en vraag Hem om kracht!
Maandag: ‘Een vaste Burcht is onze God’
Lees Psalm 46:3-4
- Hoe kan het dat de dichter van deze psalm niet bang is, zelfs al zou er een aardbeving zijn?
> Een bekend lied dat Luther maakte, is ‘Een vaste Burcht is onze God’. De woorden
uit psalm 46 zien we ook terug in dit lied. Zing het vandaag!
Dinsdag: Gods nabijheid
Lees Psalm 46:5-6
- Wat wordt bedoeld met het woordje ‘haar’ in vers 6? Welke stad wordt hiermee bedoeld?
> Ook Luther mocht weten dat de Heere vaak bij hem was. Merk jij de hulp van de
Heere ook weleens in je leven? Dank Hem daarvoor!
Woensdag: Gods bescherming
Lees Psalm 46:7-8
- Een hoog vertrek betekent een hooggelegen kasteel. Waarom biedt zo’n kasteel veiligheid
en bescherming? Waarom wordt de Heere hiermee vergeleken?
> ‘Sela’ betekent dat we even moeten stilstaan en na moeten denken. Neem jij
vandaag ook even tijd om stil te zijn en tijd te nemen voor de Heere!
Donderdag: Gods regering
Lees Psalm 46:9-10
- Wat betekent ‘aanschouwen’?
> De Heere regeert over deze aarde. Hij geeft oorlog en vrede, ziekte en gezondheid.
Wat betekent het voor jou dat de HEERE regeert?
Vrijdag: God is een Toevlucht
Lees Psalm 46:11-12
- Ook nu lezen we het woord ‘sela’. Weet je nog wat dit betekent (zie woensdag)?
- Over welk woord uit vers 12 ging het woensdag ook?
> Zoek het Lutherlied op, maak er een kleurplaat of tekening van en hang het op! Kijk
op: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lutherlied-vers-1-kleurplaat/
Zaterdag: Hervormingsdag
Lees Psalm 31:2-4
- Waarom vind je deze psalm passen bij het Lutherlied/Hervormingsdag?
> 31 oktober Hervormingsdag… Dank de Heere dat je Zijn woord mag hebben in je
eigen taal. Lees er veel in en vraag of Hij het wil zegenen aan je hart!
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