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Week 1: De HEERE regeert  
  
Zondag 27 maart: Vijfde Lijdenszondag – De HEERE zorgt 
Lees Psalm 93:1-2 
- Wie regeert er (vers 1a)?  
- Wat merk jij daarvan? 
- Waarvoor zorgt hij (vers 1b)? 

> Het lijkt alsof belangrijke mannen de wereld regeren: Poetin (Rusland) of Biden 
(Amerika) bijvoorbeeld. Maar wat zeggen deze verzen? Welke troost geeft jou dat? 

 
Maandag 28 maart: De HEERE waakt 
Lees Psalm 93:3-4 
- Je hoort soms van overstromingen. Het water lijkt het voor het zeggen te hebben. Maar 
wie staat er boven het water (vers 4)? 

> Je kunt het soms moeilijk hebben. Dan gaan er levensgolven over je heen. Wat zegt 
vers 4 tegen mensen die het moeilijk hebben? 

 
Dinsdag 29 maart: De HEERE beschermt  
Lees Psalm 95:1-3 
- Wat betekent het dat de HEERE een Rots is (vers 1)? 
- Waarom moeten we voor Hem juichen en Hem eren? 

> Hoe kun jij de Heere loven? Waarvoor wil jij Hem danken? 
 

Woensdag 30 maart: De HEERE ziet 
Lees Psalm 95:3-5 
- Is er een plekje op aarde waar de ogen van de HEERE niet kunnen komen? 

> Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor alles wat er op de wereld 
gebeurt? 

 
Donderdag 31 maart: De HEERE spreekt 
Lees Psalm 95:6-8 
- Hoe hoor jij de stem van de HEERE? 

> Wat wil de HEERE dat je doet met zijn stem? Wat wil Hij dat je niet doet (vers 8)? 
Wanneer doe je dat wel? 

 
Vrijdag 1 april: De HEERE houdt vast 
Lees Psalm 96:10-11 
- Wat moet iedereen weten (vers 10a)? 
- Wat houdt Hij vast? 

> Maakt het jou ook blij (vers 11) dat de HEERE regeert? Waarom?  
 
Zaterdag 2 april: De HEERE komt 
Lees Psalm 96:12-13 
- Wat bedoelt de Psalmdichter met ‘Hij komt’? 
- Wat was de eerste komst van de Heere Jezus? Wat is Zijn tweede komst? 

> Wat wil jij weten over de tweede komst van de Heere Jezus? Praat hier vandaag 
met elkaar over! 
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Week 2: God is Koning 

 
Zondag 3 april: Zesde Lijdenszondag – Gods troon 
Lees Psalm 97:1-2 
- Een koning zit op een troon. Waar staat de troon van God (vers 2)? 

> Als je bidt, ga je naar de troon van Gods genade (Hebreeën 4:16). Wat betekent 
dat? Wat betekent dat voor hoe je bidt? 
 

Maandag 4 april: Gods macht 
Lees Psalm 97:3-4 
- Voor het paleis van een koning staan bewakers. Heeft God bewakers nodig (vers 3)? 
- Wat zegt dat over Gods macht? 
 > Wanneer zie jij iets van Gods macht (vers 4)? 
 
Dinsdag 5 april: Gods eer 
Lees Psalm 97:6-7 
- Wat is Gods eer? 
- Waarom moeten we Hem eren? 
 > Hoe kun jij Hem eren (vers 7)? 
 
Woensdag 6 april: Gods oordelen 
Lees Psalm 97:8-10 
- Een koning zorgt dat alles goed gaat in een land. Hij spreekt recht. Hij oordeelt wat goed is 
en wat niet. Onderdanen kunnen blij zijn met hun koning of bang voor hem. Wat zegt vers 8 
over de onderdanen van God als Koning? En vers 10a? 

> Waarom ben je gelukkig als je een onderdaan van Hem bent (vers 10b)? Hoe word 
je dat? 
 

Donderdag 7 april: Gods heiligheid 
Lees Psalm 99:1-3 
- Wat betekent het dat God heilig is (vers 3b)? 
- Wat moeten mensen daarom doen (vers 3a)? 
 > Hoe kun jij dat doen? 
 
Vrijdag 8 april: Gods voetbank 
Lees Psalm 99:5-6 
- Wat is een voetbank? 
- Handelingen 7:49 zegt dat de hemel Gods troon is en de aarde Zijn voetbank. Wat betekent 
dat?  
- Wat vraagt de HEERE van mensen (vers 5)? Wie deden dat bijvoorbeeld (vers 6)? 
 > Wat doet de HEERE als jij tot Hem roept? 
 
Zaterdag 9 april: Gods vergeving 
Lees Psalm 99:7-9 
- Wat lees je in deze verzen over Mozes, Aäron en Samuël? 
- Wat lees je in deze verzen over God? 
 > Wat betekenen deze verzen voor ons? Waar kun jij nu voor bidden en danken? 
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Week 3: De Heere Jezus is Koning 
 
Zondag 10 april: Zevende Lijdenszondag – De Heere Jezus is Koning 
Lees Johannes 12:12-15 
De mensen denken dat de Heere Jezus nu hun koning zal worden. Maar de Heere Jezus is 
geen aardse koning, maar een hemelse Koning. Wat betekent dat? 

> De Heere Jezus gaat Jeruzalem niet binnen om als Koning te leven, maar om als 
Middelaar te lijden en te sterven. Leg dat eens uit! 

 
Maandag 11 april: Bent U Koning? 
Lees Johannes 18:33-35 
- Wat is er in Jeruzalem met de Heere Jezus gebeurd (vers 35)? 
- Wat vraagt Pilatus aan de Heere Jezus? 
 > Wat is jouw antwoord op deze vraag? Is Hij ook jouw Koning? Wanneer is Hij dat?  
 
Dinsdag 12 april: Ik ben Koning! 
Lees Johannes 18:36-37 
- Wat zou er gebeurd zijn als de Heere Jezus een aardse koning was (vers 36)? 
- Hij is in de wereld gekomen als hemelse Koning. Waarom? 

> Een Koning die gebonden is… Hoe kan dat? Het Avondmaalsformulier zegt: ‘Hij 
gebonden opdat Hij ons zou ont-binden [=vrij maken, verlossen]. Wat betekent dat? 

 
Woensdag 13 april: Is dat mijn Koning? 
Lees Johannes 19:1-3 
- Hoe maken de soldaten een Koning van de Heere Jezus? 
 > Ken je het lied ‘Is dat, is dat mijn Koning?’ Zoek de eerste twee coupletten eens op. 
Zing ze en bespreek ze met elkaar. Dit lied zegt dat niet de soldaten Hem een spotkleed, 
doornenkroon en slagen gaven, maar dat jij en ik dit deden door onze zonden. Leg dat eens 
uit! 
 
Donderdag 14 april: Zie, uw Koning! 
Lees Johannes 19:14-16 
- Willen de mensen de Heere Jezus als hun Koning (vers 15)? 

> Willen wij dat de Heere Jezus Koning over ons is? 
 
Vrijdag 15 april: De Koning! 
Lees Johannes 19:19-22 
- Wat staat er op het bordje boven het hoofd van de Heere Jezus? 

> Klopt het wat daarop staat? Waarom wel/niet? 
 
Zaterdag 16 april: Een koninklijke begrafenis 
Lees Johannes 19:39-42 
- Wie begraven de Heere Jezus? 
- Hoe zullen de mensen gaan merken dat de Heere Jezus ook Koning over de dood is? 
 > Wat betekent het voor jou dat de Heere Jezus Koning over de dood is?  
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Week 4: De Koning Die overwint 
 
Zondag 17 april: Eerste Paasdag – Gestorven en begraven 
Lees  1 Korinthe 15:3-4 
- De achterliggende dagen heb je gehoord over het sterven van de Heere Jezus. Waarom 
moest Hij sterven (vers 3)? 
- Hij is weer opgestaan uit de dood. Vandaag denken we daaraan. Waarom moest Hij 
opstaan? 
 > Wat betekenen Zijn sterven en opstanding voor jou? 
 
Maandag 18 april: Tweede Paasdag – Dood en leven 
Lees 1 Korinthe 15:20-22 
- Wat moeten wij door de zonde van Adam (vers 22a)? 
- Wat kunnen wij door de opstanding van de Heere Jezus (vers 22b)? 

> Wat wil je bidden over dood en leven? 
 
Dinsdag 19 april: Begin en einde 
Lees 1 Korinthe 15:23-24 
- Zoals de Heere Jezus is opgestaan uit de dood, zo zullen eens ook alle gestorven mensen 
levend worden. Hoe noemen we de dag waarop dit zal gebeuren? 
- Wat geeft de Heere Jezus dan aan Zijn Vader?  
 > Wanneer ben je bereid voor de wederkomst? 
 
Woensdag 20 april: Vriend en vijand 
Lees 1 Korinthe 15:25-26 
- Zolang de aarde bestaat, is de Heere Jezus Koning! 
- Een Koning regeert over Zijn onderdanen, maar vecht tegen vijanden. Hoe hoor je dat in 
vers 25? Wie zijn vijanden van de Heere Jezus? 
 > Ben jij een vriend of een vijand? Hoe weet je dat? 
 
Donderdag 21 april: Verliezen en overwinnen 
Lees 1 Korinthe 15:55-58 
- Over welke vijanden van de Heere Jezus hoor je hier (vers 55-56)? 
- Wat gebeurt er met Zijn vijanden? Wat gebeurt er met Zijn vrienden (vers 57)? 
 > Wat zegt Paulus in vers 58? Wat betekent dat voor jouw leven? 
 
Vrijdag 22 april: Aarde en hemel 
Lees Openbaring 11:15-17 
- In het Bijbelboek Openbaring laat de Heere je naar het einde van de wereld en in de hemel 
kijken. Wie is de Koning van de wereld (vers 15)? 
- Waar danken de mensen in de hemel Hem voor (vers 17)? Waar wil jij nu voor danken? 
 
Zaterdag 23 april: Loven en danken 
Lees Openbaring 19:5-6 
- Wie ziet Johannes in de hemel (vers 5b)?  
- Waarvoor danken ze de Heere (vers 6)? 
 > Waarom mogen we ook op aarde de Heere als Koning danken?  
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Week 5: Het Koninkrijk van God 
 
Zondag 24 april: Gelijkenissen 
Lees Mattheüs 13:34-35 
- Willem-Alexander is koning van het koninkrijk der Nederlanden, of minder deftig gezegd: 
van Nederland. Wat is het rijk waar God Koning van is? 
- Nederland kun je aanwijzen op een landkaart of wereldbol. Hoe is dat met het Koningrijk 
van God?  

> De Heere Jezus leert in dit Bijbelhoofdstuk meer over het Koninkrijk van God. We 
gaan er deze week naar luisteren. Ergens anders zegt Hij: ‘Zoekt eerst het Koninkrijk 
van God’. Wat betekent dat? En hoe doe je dat? 

 
Maandag 25 april: Als mosterdzaad 
Lees Mattheüs 13:31-32 
- Een mosterdzaadje is heel klein en wordt een grote boomstruik. Waarom vergelijkt de 
Heere Jezus Gods koninkrijk hiermee?  
- Wat wordt met het mosterdzaadje bedoeld? En wat met de boom? 

> Wat betekent deze gelijkenis voor ons? 
 
Dinsdag 26 april: Als zuurdeeg 
Lees Mattheüs 13:33 
- Een klein stukje zuurdeeg maakt heel het deeg zuur. Het gebakken brood is daardoor 
luchtig en hoog. Wij gebruiken daarvoor gist. 

> Wat wil de Heere Jezus ons leren door het Koninkrijk van God met zuurdeeg of gist 
te vergelijken? Wat betekent dat voor jouw leven? 

 
Woensdag 27 april: Als een schat 
Lees Mattheüs 13:44 
- Waarmee vergelijkt de Heere Jezus het Koninkrijk van God in dit vers? 
 > Wat betekent de schat? Waar kun jij deze schat vinden? 
 
Donderdag 28 april: Als een koopman en een parel 
Lees Mattheüs 13:45-46 
- Wie of wat betekent de koopman? Wie of wat betekent de parel? 
- Hoe wordt de parel van de koopman? 
 > Wat leert deze gelijkenis je over het Koninkrijk van God? 
 
Vrijdag 29 april: Als een net vol vissen 
Lees Mattheüs 13:47-48 
- Wat betekent het werpen van het net? Wat is de zee? Wie zijn de vissen? 

> Welke twee soorten vissen zitten er in het net? Wat is de toepassing voor jou? 
 
Zaterdag 30 april: Heb je het begrepen? 
Lees Mattheüs 13:51-52 
- Welke vraag stelt de Heere Jezus na de gelijkenissen over het Koninkrijk van God (vers 51)? 
- Welk antwoord geven Zijn discipelen? 
 > Wat is jouw antwoord op deze vraag? Wat heb je geleerd van de gelijkenissen?  


