
 

 

Bijbelrooster  

 

Bezoekadres 

Houttuinlaan 7 

3447 GM 

Woerden 

Postadres 

Postbus 79 

3440 AB Woerden 

T (0348) 489948 

E info@jbgg.nl 

I www.jbgg.nl 

 

 

God beschermt 

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

 

Hoe beschermt God? Waar, hoe en wie beschermt Hij? Dat kun je allemaal in de Bijbel lezen. 

Doe de Bijbel maar open, dan lees je elke dag over een andere bescherming als je het 

Bijbelrooster volgt. 

De omstandigheden zijn elke keer anders, maar God, de grote Beschermer verandert niet. In de 

tijd van de Bijbel niet en nu nog niet. Lees zo lang tot je er op het laatst van gaat zingen: 

“Hij, die op Gods bescherming wacht, 

wordt door de hoogste Koning 

beveiligd in de duist’re nacht, 

beschaduwd in Gods woning. 

Dies noem ik God zo goed als groot 

voor hen, die op Hem bouwen. 

Mijn burg, mijn toevlucht in de nood, 

de God van mijn betrouwen” (Psalm 91:1).  

 

Wie is dus de beste Beschermer? Het staat niet alleen in Psalm 91, maar zing Psalm 121 ook 

nog maar: “Mijn hulp is van de HEER alleen”. Van de grote Beschermer. 

 

17 november Beschermd in het water  

Lezen:  Exodus 2: 1-10 

Zingen: Psalm 8:2 

 

• Hoe konden de ouders van Mozes hun kindje zomaar (onbeschermd) in het water 
achterlaten? 

• Lees ook Hebreeën 11:23 en praat erover wat de ouders in de schoonheid van Mozes 
zagen. 

 

18 november Bescherming van Boven 

Lezen:  Genesis 28:10-22 

Zingen: Psalm 146:3 

 

• Had Jakob deze bescherming van Boven verdiend? 

• Noem dingen uit deze geschiedenis waaruit Gods bescherming uitkomt voor een 
zondige Jakob. 
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19 november Beschermd door God 

Lezen:  Deuteronomium 31:1-8 

Zingen: Psalm 32:4 

 

• Hoe bemoedigt Mozes Jozua in het gaan naar het beloofde land? 

• Verlang jij ook naar zo’n bescherming in een nieuwe situatie? Vertel. 
 

20 november Waardevol leven 

Lezen:   2 Samuël 9:1-13 

Zingen: Psalm 71:4 

 

• Vertel uit deze geschiedenis dat een gehandicapte man toch waardevol is voor de 
koning. 

• Noem voorbeelden uit deze tijd waarin dit niét het geval is.  
 

21 november God wordt gelasterd 

Lezen:  Daniël 3:1-15 

Zingen: Psalm 34:8 

 

• Waarom buigen de drie vrienden van Daniël niet voor het beeld? 

• In welk vers wordt getwijfeld aan Gods bescherming? Waarom is deze lastering zo erg? 
 

22 november Onder Gods vleugels 

Lezen:  Daniël 3:16-30 

Zingen: Psalm 17:4 

 

• Hoe laat de Heere zien dat Hij niet met Zich laat spotten? 

• Door Wie wordt het leven van de drie vrienden beschermd? 

• Gebeuren er nog wonderen? Noem voorbeelden van Gods bescherming. 
 

23 november De beste toerusting 

Lezen:  Efeze 6:10-20 

Zingen: Psalm 144:1 

 

• Wat is de beste bescherming tegen de duivel, de zonde en de wereld? 

• Hoe wordt die bescherming in dit gedeelte genoemd? Welke plaats neemt het gebed 
in? 
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24 november Rust in God 
Lezen:  Psalm 3 

Zingen: Psalm 3:3 

 

• In welke tijd heeft David Psalm 3 gemaakt? 

• In welke verzen en met welke woorden lees je dat David vertrouwt op bescherming van 
God? 

• Ken jij dat vertrouwen ook? 
 

25 november Lichaam en ziel beschermd 

Lezen:  Psalm 16 

Zingen: Psalm 16:6 

 

• Welke woorden gebruikt David om te leren dat God zijn lichaam en ziel zal 
beschermen, zelfs in de dood? 

• Wie gebruikt de verzen 8-11 uit Psalm 16 als hij over de opstanding van Jezus schrijft? 

• Vergelijk Psalm 16:8-11 met Handelingen 2:25-31. 
 

26 november Zoek Gods bescherming 

Lezen:  Psalm 34:1-11 

Zingen: Psalm 34:4 

 

• Wat stuurt God naar David om hem te beschermen? 

• Hoe zou je deze bescherming willen noemen? 

• Wat betekent het voor ons leven? 
 

27 november Les van David 

Lezen:  Psalm 34:12-23 

Zingen: Psalm 34:10 

 

• Waar geeft David anderen les in? 

• Met welke vraag begint David zijn les? 

• Wie beschermt God en wie niet? 
 

28 november Bescherming en veiligheid 

Lezen:  Psalm 46 

Zingen: Psalm 46:6 
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• In welke verzen kun je lezen dat God Israël tegen wereldmachten beschermt? 

• De dichter roept: “Kom mensen, denk aan de daden van de Heere”. Leg deze oproep 
eens naast het onderwerp van deze Daniël: Week van het leven. Wat is jouw reactie? 

 

29 november Wil je bescherming? 

Lezen:  Psalm 91 

Zingen: Psalm 91:1 

 

• Als je naar Gods bescherming verlangt, wat is er dan nodig te leren? 

• Leg Psalm 91:1 (berijmd) naast deze vraag. 

• Zoek eens vijf beschermpunten uit deze psalm waar Gods kinderen ‘amen’ op leren 
zeggen. 

 

30 november De beste Beschermer 

Lezen:  Psalm 121 

Zingen: Psalm 121:1-4 

 

• Wat valt je op als je Psalm 121 leest? 

• Wat zegt deze psalm over God als Beschermer? 

• Welke raad geeft deze psalm voor jouw reis door het leven? 
 


