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Uit het dagboek van Winslow 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 

Omdat het themanummer van Daniël over Octavius Winslow gaat, passen we ons 

Bijbelrooster daarbij aan. Er is voor elke dag een gedeelte uit zijn dagboek gekozen waarin hij 

over één tekst schrijft. In het Bijbelrooster lees je wat de dagtekst is. Over deze dagtekst zijn 

vragen gemaakt waar je over kunt denken en praten met elkaar. Deze zijn op internet te 

vinden. In zijn dagboek kiest Winslow niet voor een chronologische volgorde, maar hij gaat de 

hele Bijbel door. We volgen hem 21 dagen. Tip: lees het dagboek erbij! 

 

Winslow schrijft: “De dag te beginnen met God, dat is het grote geheim van de hele dag met 

God te wandelen.” Verder schrijft hij op een andere plaats: “Jezus zegt: ‘Vertrouw op Mij. 

Wiens liefde nooit verandert, Wiens wijsheid nooit misleidt, Wiens Woord nimmer faalt, Wiens 

oog nimmer sluimert, noch slaapt. Vertrouw alleen op Mij!” 

 

 Dat Is’rel op de HEER vertrouw; 

Zijn hoop op Gods ontferming bouw.  

- Ps. 131:4 
 

16 juni  Nodig om te weten 

Lezen:  Psalm 50 (dagtekst vers 15) 

Zingen: Psalm 50:6 

 

• Je ziet in de dagtekst (vers 15): ellende, verlossing en dankbaarheid. 
Het 1e gedeelte = … 2e gedeelte= … 3e gedeelte= … 

• Ken jij dit in je eigen leven? 
 

17 juni  God dienen met vreugde 

Lezen:  Jesaja 64 (dagtekst vers 5) 

Zingen: Psalm 119:49 

 

• Het gaat in de dagtekst over vrolijk aan God gedenken in Zijn wegen. 
Wat betekent hier het woord ‘vrolijk’? En wat zijn Gods wegen? 

• Hoe leef jij? 
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18 juni  Gezalfd door de Heere 

Lezen:  1 Johannes 2:18-27 (dagtekst vers 27) 

Zingen: Psalm 84:5 

 

• Christus betekent: Gezalfde. 
Waarom wordt hier van de christen gezegd dat hij gezalfd is? 

• Bij Wie hoort hij? Hoor jij ook bij Hem? 
 

19 juni  Opnieuw gezalfd 

Lezen:  Psalm 92 (dagtekst vers 11) 

Zingen: Psalm 92:5 

 

• Hier gaat het over verse olie. De christen hoort bij Christus, maar hij wil nieuwe kracht 
(zalving). 
Hoe kan hij aan nieuwe kracht in zijn ziel komen? 

• Heb jij daar ook behoefte aan? 
 

20 juni  Eén geloof 

Lezen:  Galaten 3:19-29 (dagtekst vers 26) 

Zingen: Psalm 2:7 

 

• Alle kinderen van God hebben hetzelfde geloof in Christus Jezus. 
Hebben alle kinderen van God een even sterk geloof? 

• Noem bij je antwoord voorbeelden uit de Bijbel en uit je omgeving. 
 

21 juni  Tot Mijn gedachtenis 

Lezen:  Lukas 22:7-23 (dagtekst vers 19) 

Zingen: Psalm 22:13 

 

• Aan welke maaltijd sprak de Heere Jezus deze woorden uit: Doet dat tot Mijn 
gedachtenis? 

• Op welke manier moesten de discipelen aan Hem denken? In … 

• En nu, waar moeten wij nu aan denken als het Heilig Avondmaal bediend wordt? 
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22 juni  Verzoening met God 

Lezen:  Hebreeën 13:14-25 (dagtekst vers 20) 

Zingen: Psalm 65:2 

 

• In deze dagtekst zie je dat God (de Vader) met Christus (de Zoon) verzoend is. 
Hoe wordt de Vader hier genoemd? En hoe wordt de Zoon hier genoemd? 

• Wat zeggen deze twee namen ons? 
 
23 juni  Verlangen naar God 

Lezen:  Filippenzen 3:1-16 (dagtekst vers 10) 

Zingen: Psalm 106:3 

 

• In deze dagtekst zie je dat Paulus verlangt om Christus steeds meer te leren kennen. 
Wie werkt dat verlangen in Paulus’ hart? 

• Zoek jij ook al de dingen die Boven zijn? 
 

24 juni  Christus en Zijn kinderen 

Lezen:  Hebreeën 2:5-18 (dagtekst vers 16) 

Zingen: Psalm 116:1 

 

• In de dagtekst gaat het over de liefde van Christus tot Zijn volk. 
Waarom heeft Christus Zijn volk meer leef, dan dat Hij de engelen liefheeft? 

• Hebben de engelen het nodig dat Hij voor hen stierf? 
 

25 juni  Christus gaf Zichzelf 

Lezen:  Efeze 5:1-13 (dagtekst vers 2) 

Zingen: Psalm 51:8 

 

• In de dagtekst gaat het over de liefde van Christus. 
Waarin toont Hij die onbegrijpelijke zondaarsliefde? 

• Waar wordt tot opgewekt? Kan dit in eigen kracht? 
 

26 juni  Wie zoeken jullie? 

Lezen:  Johannes 18:1-11 (dagtekst vers 4) 

Zingen: Psalm 69:4 

 

• Door Wie wordt deze vraag gesteld en wanneer? 

• Winslow schrijft bij de dagtekst: “Zo drink dan uit de zee van Jezus’ liefde”. Wat bedoelt 
hij daarmee? 
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27 juni  Hopen en stil zijn 

Lezen:  Klaagliederen 3:21-40 (dagtekst vers 26) 

Zingen: Psalm 130:3 

 

• Wat schrijft Jeremia over deze twee woorden: hopen en stil zijn? 

• Winslow schrijft bij de dagtekst: “Schrijf de Heere de wet niet voor”. Wat bedoelt hij? 
 
28 juni  Wijs 

Lezen:  Spreuken 4:11-18 (dagtekst vers 18) 

Zingen: Psalm 25:6 

 

• Salomo beschrijft het leven van een wijs mens. 
Met welke woorden doet hij dat? 

• Vertel ook iets over de dagtekst (vers 18). 
 

29 juni  Liefde 

Lezen:  1 Korinthe 13 (dagtekst vers 9) 

Zingen: Psalm 25:2 

 

• Wat vind je mooi aan dit hoofdstuk? 

• Wat vind je moeilijk? 

• Wat is de betekenis van vers 9? 
 

30 juni  Bruidegom en bruid 

Lezen:  Hooglied 2 (dagtekst vers 17) 

Zingen: Psalm 31:15 

 

• Wie wordt er bedoeld met de Bruidegom en wie met de bruid? 

• Wanneer is de bruid pas echt gelukkig? 

• Kun je dat in Hooglied 2 lezen? Leg uit. 
 

1 juli  Alles heeft een doel 

Lezen:  Romeinen 8:28-39 (dagtekst vers 28) 

Zingen: Psalm 3:2 

 

• Wat is een wonder in het leven van mensen die God liefhebben? (vers 28) 

• Noem eens een voorbeeld uit de Bijbel en uit je omgeving? 
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2 juli  Hoeksteen 

Lezen:  Jesaja 28:7-16 (dagtekst vers 16) 

Zingen: Psalm 118:11 

 

• Wie bedoelt de profeet Jesaja met de Hoeksteen? 

• Lees ook Romeinen 9:33, Romeinen 10:11 en 1 Petrus 2:6,7 

• Winslow schrijft bij de dagtekst: “Gij zijt de beproefde Steen”. Wie bedoelt hij met ‘Gij’? 
 

3 juli  Komt tot Mij 

Lezen:  Mattheüs 11:20-30 (dagtekst vers 28) 

Zingen: Psalm 36:2 

 

• Hoe lokt Jezus mensen? 

• Hoe worden wij nu gelokt? 

• Wat doe jij met Zijn lokstem? 
 

4 juli  Genade is genoeg 

Lezen:  2 Korinthe 12:1-10 (dagtekst vers 9) 

Zingen: Psalm 27:7 

 

• Hoe kon de apostel Paulus grote dingen doen met een zwak lichaam? 

• Winslow schrijft bij de dagtekst: “De Heere laat de pijn wel eens blijven, terwijl dan 
toch rust wordt gevonden”. Wat bedoelt hij? 

 

5 juli  Op reis 

Lezen:  Hebreeën 13:7-17 (dagtekst vers 14) 

Zingen: Psalm 39:3 

 

• Wij zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. Waar moeten we aan denken volgens de 
dagtekst? 

• Wat is belangrijk? 
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6 juli  God is rijk 

Lezen:  Filippenzen 4:10-23 (dagtekst vers 19) 

Zingen: Psalm 146:4 

 

• Paulus zegt: “Mensen uit Filippi, jullie hebben zo goed voor mij gezorgd, nu zal God 
voor jullie zorgen”. 
In welk tekstvers kun je duidelijk lezen dat het waar is wat Paulus zegt? 

• Winslow schrijft bij de dagtekst: “In alles wat de christen op zijn reis door dit leven 
nodig heeft, heeft God rijk voorzien”. Wat bedoelt hij?  

 

 


