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Week 1: Abraham is gastvrij 
 
Zondag 28 augustus – Herbergzaamheid / Gastvrijheid 
Lees 1 Timotheüs 5:9-10  
- In de Bijbel lezen we vaak over ‘herbergzaamheid’ of ‘gastvrijheid’.   
- Paulus noemt vijf dingen die weduwen gedaan moeten hebben als zij de diakenen kunnen 
gaan helpen (diaconessen worden). Welk woord gebruikt Paulus voor gastvrij zijn? 

> Waar denk jij aan bij herbergzaamheid/gastvrij zijn? Praat er vandaag eens over 
hoe jij/jullie herbergzaam/gastvrij kunnen zijn! 

 
Maandag 29 augustus – Bezoekers 
Lees Genesis 18:1-2 
- Abraham weet nog niet wie hem bezoeken. Weet jij wie deze drie mannen zijn? Wat zegt 
vers 1 daarover? 

> Hoe vind jij het als jullie onverwachts bezoek krijgen? Waarom vind je dit wel of 
niet moeilijk? 

 
Dinsdag 30 augustus – Gastvrij 
Lees Genesis 18:3-5 
- Wat biedt Abraham deze mannen aan? Weet je waarom het voeten wassen er ook bijstaat? 

> Probeer je eens te verplaatsen in Abraham: je krijgt bezoek van de Heere met twee 
engelen. Zou je dingen op je kamer, aan je kleding, uit je leven veranderen als je zou 
weten dat je Dit bezoek krijgt? 

 
Woensdag 31 augustus – Samen eten  
Lees Genesis 18:6-8 
- Welk woord komt in deze verzen drie keer voor? Waarom?  

> Abraham zet zijn Bezoek een uitgebreide maaltijd voor. Wat is de les voor ons?  
 
Donderdag 1 september – Samen praten  

Lees Genesis 18:9-10 
- Waarom is de boodschap die gebracht werd zo bijzonder?  
- Weet je ook waarom het zo belangrijk is dat Abraham en Sara een kindje krijgen?  
   > Zing of lees Psalm 105 vers 4 (berijmd). Wat betekent dit vers voor jou?  
 
Vrijdag 2 september – Sara luistert  
Lees Genesis 18:11-12 
- Kun je in je eigen woorden zeggen wat er in deze verzen staat? 
   > Kun je begrijpen dat Sara niet geloofde? Sara lette op zichzelf in plaats van op God. 

Herken je dat? 

 
Zaterdag 3 september – God zorgt  
Lees Genesis 18:13-14 
- ‘Wat onmogelijk is bij de mensen is mogelijk bij God’. Hoe zie je dat bij Abraham en Sara? 

> Heb je dat in je eigen leven ook weleens gemerkt? Welke onmogelijkheid uit jouw 
leven wil jij tegen de Heere zeggen in je gebed? Wat wil je Hem vragen?  
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Week 2: Lot is gastvrij  
 
Zondag 4 september – Herbergzaamheid / Gastvrijheid 
Lees Hebreeën 13:1-2 

- Weer worden we opgeroepen tot herbergzaamheid. Gebruik je een Bijbel met kanttekeningen? 
Lees dan kanttekening 2 en 3. Gebruik je een Bijbel met uitleg? Lees dan de uitleg bij vers 1-2.  

> Onwetend engelen herbergen: zonder het te weten engelen onderdak bieden. Kan dat 
nu nog? Waarom wel/niet?   

 

Maandag 5 september – Bezoekers  
Lees Genesis 19:1 

- Het begin van Genesis 18 (vorige week) en Genesis 19 (nu) lijkt op elkaar. 
- Wat doet Lot als hij deze Bezoekers ziet?  
    > Wat kunnen wij daarvan leren?  

 
Dinsdag 6 september - Gastvrij  

Lees Genesis 19:2-3  
- Er staat een verwijstekst bij vers 2 en bij vers 3. Welke? Wanneer heb je deze verzen gelezen?  
   > Waarom is het goed om verwijsteksten, kanttekeningen en uitleg te lezen? 

Doe dat steeds weer!  
 

Woensdag 7 september - Zonde 
Lees Genesis 19:4-5  
- Dit zijn misschien moeilijke verzen. Vraag je (pleeg)ouders om uitleg. Wat willen de mannen 

van Sodom? 
> Misschien hoor je het woord ‘homo’ weleens. Dit woord komt van homoseksualiteit. 

Dat betekent dat mensen zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht (mannen naar 
mannen en vrouwen naar vrouwen). Homo is een Grieks woord en betekent: hetzelfde. 
Waarom moet je dit nooit als scheldwoord gebruiken? 

 
Donderdag 8 september – Bescherming  
Lees Genesis 19:6-7 

- Lot beschermt zijn gasten en gaat in gesprek met de mannen die om het huis staan. 
Hoe spreekt Lot deze mannen aan?  

   > Zou jij net zo beleefd zijn als iemand je gasten kwaad wil doen? Wat leer je van Lot?  
    
Vrijdag 9 september - Radeloosheid 

Lees Genesis 19:8 
- Welk voorstel doet Lot aan de mannen die om het huis staan?  

- Lees de Bijbel met uitleg bij vers 8. Waarom doet Lot dit dus? 
> Wat heb jij over voor een (onverwachte) gast? Zou je bijvoorbeeld je slaapkamer voor 
een nachtje af willen staan? Of je huis willen delen met vluchtelingen?  

 
Zaterdag 10 september – Straf  

Lees Genesis 19:9-11 
 - Welke straf krijgen de mannen van Sodom? 
     > Wat heb jij deze week van deze geschiedenis geleerd? 
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Week 3: De Sunamitische vrouw is gastvrij 

 
Zondag 11 september – Herbergzaamheid / Gastvrijheid 
Lees Romeinen 12:13  
- Gebruik je de Bijbel met kanttekeningen? Lees dan kanttekening 54. Welke personen 
worden hier aangehaald? 
- Gebruik je de Bijbel met uitleg? Lees dan de uitleg bij vers 13 en de tekst waarnaar 
verwezen wordt. 

> Lees vandaag bij de tekst van de preek ook eens wat de kanttekening of de Bijbel 
met uitleg daarover zegt!   

 
Maandag 12 september – Gastvrij aan tafel 
Lees 2 Koningen 4:8 
- Uit welke woorden weet je dat Elisa meerdere keren at bij de Sunamitische vrouw?  
   > Vind je dat de Sunamitische vrouw herbergzaam/gastvrij is?   
   > Eet bij jullie ook weleens iemand mee? Is dat ook herbergzaamheid/gastvrijheid?  
 
Dinsdag 13 september – Gastvrij in huis 
Lees 2 Koningen 4:9-10 
- De Sunamitische vrouw zegt ‘deze man Gods is heilig’. Wat bedoelt ze hiermee?  
    > Wat vind je ervan wat deze mensen voor Elisa doen (vers 10)? Wat leer je ervan? 
 
Woensdag 14 september – Eigen kamer 
Lees 2 Koningen 4:11-12 
- Elisa maakt gebruikt van de opperkamer of het bovenvertrek: een kamer met meubels op 
de bovenverdieping. 
   > Waarom is het belangrijk om een plekje te hebben waar we alleen kunnen zijn?  
 
Donderdag 15 september – Dankbaar  
Lees 2 Koningen 4:13  
- Hoe merk je dat Elisa blij is met de gastvrijheid van de Sunamitische vrouw?  
   > Vind jij het belangrijk om mensen te bedanken wanneer ze gastvrij voor je zijn  
    geweest? Doe je dat ook? Zo ja, op welk manier kun je dit doen?  
 
Vrijdag 16 september – Verdriet  
Lees 2 Koningen 4:14-15  
- Gehazi (de knecht van Elisa) weet dat deze vrouw geen kind heeft. Dit is een groot verdriet 
in het leven van een echtpaar.  
   > Ken jij een echtpaar zonder kinderen? Wat kun je voor hen doen?  
 
Zaterdag 17 september – Belofte en vervulling  
Lees 2 Koningen 4:16-17  
- Gelooft deze vrouw de belofte die haar gegeven wordt? Wie geloofde dit ook niet?  
   > Hoe komt het dat mensen het steeds weer moeilijk vinden om beloften van  
   de Heere echt te geloven? Hoe is dat bij jou? 
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Week 4: Martha en Maria zijn gastvrij 
 
Zondag 18 september – Herbergzaamheid / Gastvrijheid 
Lees Mattheus 25:34-35  
- Wie is de Koning? Tegen wie spreekt Hij deze woorden? Wanneer? 
   > Steeds weer blijkt dat de Heere mededeelzaamheid, gastvrijheid, zorgzaamheid  
   en betrokkenheid heel belangrijk vindt. Maak (samen met je ouder(s)) een concreet  
    plan hoe jij/jullie één van deze dingen in praktijk kunnen brengen.  
 
Maandag 19 september – Gastvrij 
Lees Lukas 10:38  
- Om welk ‘vlek / plaats / dorp’ gaat het (Johannes 11 vers 1)?  
- Wie was de broer van Martha en Maria?  
   > Denk je dat ze gelukkig waren met z’n drieën? Waarom wel/niet? 
 
Dinsdag 20 september – Maria  
Lees Lukas 10:39  
- Wat deed Maria?  
   > Vind je het juist wat Maria doet? Hoe kun jij aan Jezus’ voeten zitten? 
 
Woensdag 21 september – Martha  
Lees Lukas 10:40 
- Wat deed Martha?  
   > Vind je het juist wat Martha doet? Hoe kun jij Jezus’ dienen? 
 
Donderdag 22 september - Druk maken… 
Lees Lukas 10:41-42  
- Wat Martha doet is niet direct fout maar haar zorgen is voor het tijdelijke. Het luisteren 
naar de woorden van de Heere Jezus, wat Maria doet, heeft waarde voor de eeuwigheid.  

> Waar maak jij je druk om of waar ben jij druk mee? Is dat voor het tijdelijke of voor 

het eeuwige? Hoe kun je meer bezig zijn met de dingen van de eeuwigheid? 
    
Vrijdag 23 september – Eén ding is nodig!  
Lees nog een keer Lukas 10:41-42  
- Eén ding… Wat is dat dan? 
- Eén ding… Dat is niet veel en toch alles. Want wanneer we dát missen, missen we alles! 

> Luister vandaag zó naar Gods Woord en het Bijbelverhaal. Dít alleen heeft waarde 
voor de eeuwigheid! 
 

Zaterdag 24 september – Een ding is nodig!  

Lees Psalm 27:4  
  - Wij lezen en bidden vaak ‘even snel’. In psalm 27 staat het ook weer: één ding zoeken!  
   > Hoe kun je zoeken? Waar moet je zoeken? 

> Neem elke dag ‘stille’ tijd: tijd om de Heere te zoeken door te lezen in Zijn Woord,    
   hierover na te denken en te bidden.  
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Week 5: Lydia is gastvrij 
 
Zondag 25 september – Herbergzaamheid / Gastvrijheid 
Lees 1 Petrus 4:8-9 
- Welke opdracht geeft Petrus je in deze verzen?  
   > Vind je dit een moeilijke opdracht? Wat kun je bidden? 
 
Maandag 26 september - Geroepen  
Lees Handelingen 16:9-10 
- Welke noodkreet uit Europa hoort Paulus? Hoe reageert hij hierop? 
   > Wat betekent dit Bijbelgedeelte in 2022 voor ons werelddeel en voor jou 
persoonlijk? 
 
Dinsdag 27 september – Gehoorzaamd 
Lees Handelingen 16:11-12  
- Zoek eens op welke reis Paulus heeft gemaakt. Het staat in een paar woorden in de Bijbel, 
maar denk je eens in wat het voor Paulus in die tijd heeft betekent!  
- Roept God Zijn knechten nu nog? Zo ja, op welke manier gaat dat?  
   > Denk jij er weleens aan om te werken in Gods Koninkrijk? Bid je ervoor? 
 
Woensdag 28 september – Gekomen 
Lees Handelingen 16:13 
- Toen en nu wordt het Evangelie verkondigd. Toch zijn er verschillen met de tijd van Paulus 
en de tijd waarin jij leeft. Welke verschillen zie je in de tekst?  
   > Zie jij er naar uit om naar de kerk te gaan. Hoe was dat bij Lydia denk je?  
 
Donderdag 29 september – Geopend 
Lees Handelingen 16:14 
- Lees kanttekening 35 eens bij deze tekst. 

> Wat gebeurt er als God een hart opent?   

   > Bid om een geopend hart!  
 
Vrijdag 30 september – Gedoopt   
Lees Handelingen 16:15 
- Waarom worden Lydia en haar huisgenoten gedoopt?   
   > Waarschijnlijk ben jij ook gedoopt. Wat betekent dit voor je?  

> Misschien heb je het teken van de doop niet ontvangen. Weet dat dit voor de 
Heere geen belemmering is om ook jouw hart te openen!  
 

Zaterdag 1 oktober - Gastvrij  

Lees Handelingen 16:15 
- De Bijbel spreekt over ‘vruchten van bekering’. Wat zijn dat?  
- Welke vrucht(en) zie je bij Lydia?   
   > Welke lessen liggen er voor jou in de Bijbelse geschiedenis van deze week?  
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