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Week 1: Onderwijs vanuit Deuteronomium 

 
Zondag 31 juli – Gods geboden houden  
Lees Deuteronomium 6:1 en 2  
- Wat zegt de Heere in deze verzen tegen Zijn volk Israël?  
- Wat betekenen deze verzen voor ons? 
   > Is het moeilijk om Gods geboden te onderhouden? Hoe komt dat?  
 

Maandag 1 augustus – God liefhebben   
Lees Deuteronomium 6:3-5 
- Lees de uitleg bij vers 4. Waarom benadrukt Mozes dat de Heere één is? 
   > Ook voor ons is het nodig om alléén en allereerst de Heere lief te hebben. Wat 
dienen wij vaak ook? 
 
Dinsdag 2 augustus – Inscherpen  
Lees Deuteronomium 6:6-7 
- Wat is de taak van (pleeg)ouders en leerkrachten (vers 7)? Wanneer moet dit onderwijs 
gegeven worden? Waarom nemen ouders deze taak, als het goed is, heel serieus?  
   > Noem eens een voorbeeld hoe dit ‘inscherpen’ in jullie gezin gebeurt.  
 
Woensdag 3 augustus – Als een teken  
Lees Deuteronomium 6:8-9 
- Opvoeders moeten allerlei manieren gebruiken om kinderen over de Heere en Zijn Woord 
te leren. Niet alleen zodat jij erover hoort (oor), maar ook dat je ermee bezig bent (hand), 
dat er dingen ophangen (posten) die je kunt zien (ogen). 

> Kijk eens rond in jullie huis. Wat kun je zien van de Heere en de Bijbel? Zie je niets, 
maak dan vandaag iets dat je op kunt hangen of neer kunt zetten (bijv. een poster, 
kaart, kijktafel)!  

 
Donderdag 4 augustus – Geen andere God  
Lees Deuteronomium 6:13-14 
- Waarom wil de Heere alleen gediend worden?  
   > Wij hebben geen afgoden van steen. Toch kunnen wij wel andere goden hebben.  
   Welke bijvoorbeeld?  
 
Vrijdag 5 augustus – Dan gaat het goed 
Lees Deuteronomium 6:17-18 
- Waarom is het belangrijk om Gods geboden te houden (vers 18b)? 
   > Wanneer gaat het dus goed met je?  
 
Zaterdag 6 augustus – Onderwijs in het gezin  
Lees Deuteronomium 6:20 en 21  
- (Pleeg)ouders moeten aan hun kinderen uit kunnen leggen waarom de Heere Zijn wet heeft 
gegeven. Ook mogen kinderen hierover vragen stellen aan hun ouders. 
   > Zijn er in jullie gezin vaak gesprekken over de preek, de Bijbel of het dienen van de  
   Heere? Op welk moment praten jullie hier vooral over?  
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Week 2: Onderwijs vanuit Jozua 
 
Zondag 7 augustus – Opdracht  
Lees Jozua 4:1, 2 en 3  
- Welke opdracht krijgt Jozua van de Heere?  

> Deze stenen worden gedenkstenen. Wat zou dat betekenen? Hebben jullie ook 
gedenkstenen in huis?  

 

Maandag 8 augustus – Onderwijs in het gezin 
Lees Jozua 4:6 en 7   
- De stenen zijn een teken – ze hebben een be-teken-is. Welke? 
    > De taak van (pleeg)ouders is ook om de daden van de Heere te vertellen zodat  
   gebeurtenissen uit het verleden niet worden vergeten. Waarom is dit belangrijk?  

Schrijf een Bijbeltekst die voor jou van betekenis is op een platte steen: als teken. 
 
Dinsdag 9 augustus – Een teken in de Jordaan  
Lees Jozua 4:8-9 
- Waar kun je dus 12 stenen als teken vinden? 

> Als je gedoopt bent, heb je een gedenkteken aan je voorhoofd dat je altijd bij je 
draagt. Wat betekent dit teken?  
 

Woensdag 10 augustus  – Een teken in Gilgal  
Lees Jozua 4:18-20 
- De stenen die verzameld zijn (begin van dit hoofdstuk) worden nu tot een monument. 
   > Heb jij weleens een gedenkteken/monument gezien? Waar herinnerde jou dat     
   aan? Wat kon je daarvan leren? 
 
Donderdag 11 augustus  – Onderwijs in het gezin 
Lees Jozua 4:21 en 22  
- Net als in vers 6 wordt hier uitgelegd waarom deze gedenktekens zo belangrijk zijn. 
   > Hoe kunnen je ouders je vertellen/onderwijs geven over Gods daden uit het  
   verleden?  
    
Vrijdag 12 augustus – Gods wonderen vertellen  
Lees Jozua 4:23  
-  Het gaat bij vertellingen over het verleden uiteindelijk altijd om Gods daden, dat de Heere 
de eer krijgt van Zijn werk in de geschiedenis! 

> Weet jij een voorbeeld uit de vaderlandse- of kerkgeschiedenis waarin Gods daden 
duidelijk te merken waren? 

 
Zaterdag 13 augustus – Alle volken 
Lees Jozua 4:24  
- Veel mensen, ook in Nederland, weten niet (meer) wat de Heere vroeger heeft gedaan 
voor ons land. Toch zingen velen op koningsdag het Wilhelmus, waaruit ook Gods hulp blijkt. 

> Waarom is het nodig dat iedereen op aarde over de macht van de Heere hoort? 
Hoe kun jij anderen daarmee bekend maken? 
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Week 3: Onderwijs vanuit Timotheüs 
 
Zondag 14 augustus  – Geestelijke zoon (1) 
Lees 2 Timotheüs 1:1 en 2 
- Timotheüs is geen natuurlijke zoon van Paulus (Paulus was niet getrouwd). Wat wordt 
bedoeld met een ‘geestelijke’ zoon?  
   > Hoe kun je een geestelijke band met iemand hebben? Is leeftijd, woonplaats  
   of cultuur daarvoor belangrijk? Waarom wel of niet?  
 

Maandag 15 augustus – Onderwijs in het gezin  
Lees 2 Timotheüs 1:4 en 5  
- Hoe kun je uit deze verzen merken dat Timotheüs van jongs af aan de Heere heeft gediend 
en is opgevoed volgens Gods geboden?  

> Ken jij iemand die jou kan vertellen over het werk dat de Heere in zijn of haar hart 
heeft gewerkt? Ga eens langs of stuur eens een kaart om te vragen of deze persoon 
er iets over wil vertellen! 

 

Dinsdag 16 augustus – Geestelijke zoon (2)  
Lees 2 Timotheüs 2:1 en 2    
- Welke taak krijgt Timotheüs van Paulus (vers 2)?  
   > Kan iedereen aan anderen vertellen uit Gods Woord? Zou jij evangelist of dominee 
willen zijn? Waarom wel/niet? 
 

Woensdag 17 augustus – Jong & verleidingen  
Lees 2 Timotheüs 2:22 en 23   
- Waar moet Timotheüs ver bij vandaan blijven (vers 22a)? Noem eens een voorbeeld! 
- Wat moet hij proberen te krijgen (vers 22b)? Noem eens een voorbeeld! 

> Wat betekent dit voor jouw leven? Waar moet je bij vandaan blijven en wat moet je 
zien te krijgen? 

 

Donderdag 18 augustus – Blijven bij het Bijbels onderwijs 
Lees 2 Timotheüs 3:12-14    
- De waarschuwing uit vers 14 is ook nu nog belangrijk: vasthouden aan Gods Woord zoals je 
dat van je ouders/leerkrachten meekrijgt.  

> Waarom denken veel kinderen en jongeren dat ze gelukkig zijn zonder Gods 
Woord? 

 

Vrijdag 19 augustus – Nodig tot zaligheid 
Lees 2 Timotheüs 3:15 en 16 
- Zalig worden kan alleen wanneer de Heere door Zijn Woord en Geest werkt in je hart. Lees 

daarom dagelijks biddend uit de Bijbel.  
> Heb jij vaste momenten waarop je persoonlijk uit de Bijbel leest. Probeer er 
vandaag eens wat extra tijd voor te maken!  

 

Zaterdag 20 augustus – Groet en zegen 
Lees 2 Timotheüs 4:19 en 22 
- Wat betekent de zegenbede uit vers 22?   
   > Morgen in de kerk hoor je deze zegenbede ook. Wat betekent deze voor jou? 
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Week 4: Onderwijs vanuit de Psalmen 

 
Zondag 21 augustus – Luisteren 
Lees Psalm 78:1 en 2 
- Asaf roept in deze psalm om naar zijn onderwijs te luisteren. 

> Wat betekent deze oproep vandaag voor jou? Welk onderwijs krijg jij  vandaag?  
 
Maandag 22 augustus – Doorvertellen  

Lees Psalm 78:3 en 4  
- Wie hebben de taak om ons te vertellen wat in het verleden is gebeurd? 
- Wat is het doel (vers 4) van het doorvertellen van Gods daden?  

> Misschien is het vandaag je eerste schooldag. Let er eens op of je vandaag ook iets 
hoort over de daden van de Heere! 

 
Dinsdag 23 augustus – Onderwijs in het gezin  
Lees Psalm 78:5 en 6  
- Ook deze Psalm zegt dat het nodig is dat ouders hun kinderen onderwijzen uit Gods Woord.  
Deze taak is voor ouders niet altijd gemakkelijk. Denk er eens over na hoe jij hierin kunt 
helpen.  
   > Hoe doe jij mee wanneer er thuis gepraat wordt over de dingen van de Heere?  
   > Wat zou je kunnen veranderen aan je houding of je inzet tijdens deze gesprekken? 
 
Woensdag 24 augustus – Hoop op God 
Lees Psalm 78:7 en 8  
- Zeg vers 7 eens in je eigen woorden. 
   > Verwacht jij het ook van de Heere in je leven bijv. voor het nieuwe schooljaar?  
   > Hoe kun je je hoop op God stellen?  
 
Donderdag 25 augustus – Onderwijs 
Lees Psalm 119:33-35 
- Waar bidt de dichter in deze verzen om? 

> Is dat ook jouw gebed? Als je de geboden van de Heere biddend wilt houden dan 
bewaart je dat voor veel zonden! 

 
Vrijdag 26 augustus – Afwenden 
Lees Psalm 119:36-37 
- Wat betekent het woord afwenden (vers 36 ‘Wend mijn ogen af’) 
   > In onze maatschappij komen er veel zondige dingen ons hart binnen via je ogen. 
            Noem eens een aantal dingen!  

> Hoe kun je je ogen afwenden van de dingen van deze wereld? 
 
Zaterdag 27 augustus – Verlangen  
Lees Psalm 119:38-40 
- Welk verlangen heeft de dichter (vers 40)? 
   > Heb jij verlangen in je hart om de Heere te dienen? 
    
 


