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Week 1: Het begin van het jaar 
 
Zondag 2 januari: Gods trouw  
Lees Klaagliederen 3:22 en 23  
- Wie heeft het boek Klaagliederen geschreven?  
- Wat betekenen de woorden: ‘goedertierenheid’ en ‘barmhartigheid’? 

>  Denk er vanmorgen eens bewust bij na dat het de HEERE is die jou vannacht heeft 
gespaard. Dank Hem daar iedere morgen voor! Vraag om Zijn bewaring voor het nieuwe 
jaar. 

 
Maandag 3 januari: De Hogepriesterlijke zegen (1)  
Lees Psalm 67:1 en 2  
 - Er staat een kleine a bij vers 2, dat betekent dat deze tekst ook op een andere plaats in de 
Bijbel staat. Waar?  

>  Met het woord ‘sela’ (vers 2) wil de dichter van de psalm de nadruk leggen op een 
bepaald gedeelte. Waarom wil hij dat bij deze verzen doen denk je?  

 
Dinsdag 4 januari: De Hogepriesterlijke zegen (2)  
Lees Numeri 6:24-26 
- Kun je uitleggen wat bedoeld wordt ‘Zijn aangezicht over u lichten’?  
- Hoe kun je de nabijheid van de Heere voelen?  
   >  Wanneer wordt deze zegen over jou uitgesproken?  
 
Woensdag 5 januari: Alle volken  
Lees Psalm 67:3 en 4 
- Wil de Heere Zijn zegen alleen geven aan mensen die naar de kerk gaan en in Gods Woord 
geloven? Uit welk woord merk je dat?  
   >  Bid of de Heere het zendings- en evangelisatiewerk wil zegenen en mensen wil roepen 
voor dit mooie maar moeilijke werk.  
 
Donderdag 6 januari: God loven 
Lees Psalm 67:5 en 6  
- Wat betekent het woord natiën? 

>  De belangrijkste reden om de Heere te dienen is dat Hij geprezen en geloofd wordt. De 
Heere moet de eer krijgen van alle dingen. Denk vandaag bij alles wat je doet daar eens 
aan!  

 
Vrijdag 7 januari: Gewas 
Lees Psalm 67:7 
- Op welke gedenkdag danken wij de Heere voor de oogst?  

>  Doordat de Heere de oogst heeft gezegend, heb jij vandaag een boterham om te eten. 
Praat hier eens over door tijdens maaltijd.   

 
Zaterdag 8 januari: Gods zegen!  
Lees Psalm 67:8 
- Dit vers laat zien dat het zeker zal zijn dat de Heere op aarde zal worden gediend. Uit alle 
volken zullen mensen bekeerd worden. Zul jij daar ook bij zijn?  
   >  Zing psalm 67 vers 3 
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Week 2  - Het begin van de wereld 

 
Zondag 9 januari: In het begin 
Lees Genesis 1:1-3 
- Wat is scheppen?  

>  Er zijn mensen die niet geloven dat alles geschapen is, zij geloven in de 
evolutietheorie. Hoe kun jij aan hen uitleggen dat de Heere de hemel en de aarde 
heeft geschapen? 

 
Maandag 10 januari: Uitspansel  
Lees Genesis 1:6-8 
- Het uitspansel is een ruimte om de aarde, de eerste dampkring, ook wel gewelf genoemd. 
God noemde dit: hemel (vers 8). Wordt hier de hemel mee bedoeld waar God woont?  
   >  Zing Psalm 33 vers 7 
 
Dinsdag 11 januari: Water en land  
Lees Genesis 1:10-11 
- Wat schiep God op de derde dag?  
   >  Probeer vandaag eens bewust te kijken naar de bomen, een bos bloemen of het 
gras in de tuin. Al deze dingen heeft de Heere geschapen aan het begin van de wereld en Hij 
laat het groeien tot nu toe. Geniet jij er van?  
 
Woensdag 12 januari: Zon, maan en sterren  
Lees Genesis 1:16-17  
 - In vers 16 staat het ‘grote licht’ en het ‘kleine licht’, wat wordt daarmee bedoeld? 

>   De Heere heeft beloofd dat Hij doorgaat met het bekeren van zondaren ‘zolang de 
zon en de maan er zullen zijn’. Dat is dus ook vandaag nog! Bid of Hij ook met Zijn 
Geest in jouw hart werkt. 

 
Donderdag 13 januari: Vogels en vissen  
Lees Genesis 1:20-21 
- In vers 21 staat ‘En God zag dat het goed was’. Alles wat de Heere heeft geschapen was 
goed. Weten wij nog wat echt ‘goed’ is? Hoe komt dat?  
   >  Zorg vandaag eens voor de vogels in jullie tuin en hang wat lekkers voor ze op.  
 
Vrijdag 14 januari: Dieren en mens  
Lees Genesis 1:25-27 
- Wie wordt bedoeld met ‘Ons’ in vers 26?  

>  De Heere heeft de mens geschapen zonder zonde. Wat is zonde? Voel jij je zonde? 
Denk vandaag bij wat je doet eens na wat zonde is! En bid om vergeving als je 
zondigt! 

 
Zaterdag 15 januari: Rustdag  
Lees Genesis 2:2-3 
 - Waarom rustte God van Zijn werk? Lees kanttekening 3 bij dit vers. 

> Wanneer houden wij rustdag? Kijk jij er, net als de dichter van psalm 84, naar uit 
om naar de kerk te gaan? Weet jij nog een psalm die gaat over de ‘rustdag’?   
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Week 3 – Het begin van jouw leven 

 
Zondag 16 januari: God is alwetend 
Lees Psalm 139:1-3 
- Wie heeft deze psalm geschreven?  
- Wat zegt David in deze eerste verzen? 

>  Ook nu ziet de Heere alles. Probeer hier vandaag steeds aan te denken!  
 
Maandag 17 januari: God is overal 
Lees Psalm 139:7-8 
- Alomtegenwoordigheid is een eigenschap van God. Wat betekent het?  
- Hebben mensen mens deze eigenschap ook?  

>  Is er een plaats op aarde waar je je kunt verstoppen voor de Heere? Vind je het fijn 
dat de Heere je overal ziet? Waarom wel of niet? 

 
Dinsdag 18 januari: Wonderlijk gemaakt  
Lees Psalm 139:13-14 
- David looft de Heere in deze verzen. Uit welke woorden blijkt dat?  

> Toen David in de baarmoeder zat, was de Heere al bij hem. Wat een troost, want 
ook ongeboren kinderen hebben een ziel. Wat verdrietig dat zoveel kindjes worden 
gedood wanneer ze nog niet zijn geboren (abortus). Wat kun jij doen?   

 
Woensdag 19 januari: Als een borduursel 
Lees Psalm 139:15 
- Lees kanttekening 24 bij dit vers.  

>  Misschien ken je iemand die een baby verwacht en mag je de echo zien van het 
ongeboren kindje. Denk dan eens aan de woorden uit deze psalm. Ook jij bent zo 
wonderlijk door de Heere gemaakt. 

 
Donderdag 20 januari: Het begin 
Lees Psalm 139:16 
- Hoe noemt deze tekst het begin van je leven? 
- Vraag of iemand uitlegt wat deze woorden betekenen of lees de kanttekening bij dit vers.  

>  Hebben jullie thuis een (prenten)boek over het ontstaan van een kindje? Lees dit 
boek deze week eens samen met je vader en/of moeder. 

 
Vrijdag 21 januari: Gods voorzienigheid  
Lees Psalm 139:17-18  
- We lezen in deze verzen over Gods voorzienigheid, dit is ook een eigenschap van God (denk 
ook aan zondag en maandag). Met welke woorden looft David de HEERE?  

>  Van eeuwigheid weet de Heere alle dingen die in ons leven zullen gebeuren. 
Probeer daarom tevreden te zijn met de weg die de Heere in jouw leven gaat. 

 
Zaterdag 22 januari: Leid mij… 
Lees Psalm 139:23-24 
- Als afsluiting van deze wonderlijke psalm bidt David een gebed. Wat bidt hij? 
   >  Zing Psalm 139 vers 9 en 14 
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Week 4 – Het begin van Gods Woord in Europa 

 
Zondag 23 januari: Verhinderd 
Lees Handelingen 16:6-8 
- Wie worden bedoeld met ‘zij’ in vers 6 (zie Bijbel met uitleg)?  
- Wat verhindert de Heilige Geest? 

>  Waarom is het erg wanneer Gods Woord ergens niet gepreekt/verkondigd mag 
worden? Jij mag nog naar de kerk of thuis meeluisteren met de (lees)preek. 
Waardeer je het dat dit nog kan/mag? 

 
Maandag 24 januari: Kom over en help ons 
Lees Handelingen 16:9 
 - Wat ziet Paulus in een visioen?  

>  Hoe kun jij aan andere mensen vertellen over de Heere? Doe jij dat weleens? 
>  Ook nu zijn er zendelingen, evangelisten en dominees nodig die Gods Woord 
verkondigen. Bid of jij nu en later ook werk mag hebben in Gods Koninkrijk. 

 
Dinsdag 25 januari: Geroepen door de Heere  
Lees Handelingen 16:10 
- Hoe weten Paulus en zijn reisgenoten dat ze naar Macedonië moeten gaan? 

>  Het werk van zendelingen en evangelisten is vaak een moeilijk werk. Stuur eens 
een kaartje naar één van hen. 

 
Woensdag 26 januari: Samengekomen  
Lees Handelingen 16:13 
- Wat kunnen wij leren uit dit vers? 

>  Wij hebben een mooi kerkgebouw voor de kerkdienst. In de Bijbel met Uitleg lezen 
we dat dit bij deze vrouwen niet zo was. Lees deze uitleg eens. 

 
Donderdag 27 januari: Een geopend hart  
Lees Handelingen 16:14 en 15  
- Lees kanttekening 35.  
   >  Ben jij ‘jaloers’ op Lydia? Kun je uitleggen waarom?  
 
Vrijdag 28 januari: Gevangengenomen  
Lees Handelingen 16:19, 22 en 23 
- Wat gebeurt er met Paulus en Silas? 

>  Zou jij het er voor over hebben om te lijden voor het geloof? Ook nu zijn er veel 
christenen die vervolgd worden. Bid je of de Heere hen wil helpen?  

 
Zaterdag 29 januari:  Zingen in de gevangenis  
Lees Handelingen 16:25 
- Waren Paulus en Silas bedroefd? Lees kanttekening 61 hierbij. 
- Wat kunnen wij van hen leren?  
   > Zing Psalm 142: 2 en 7  
 


