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Tijd 

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

 

Ja, God bestaat echt. God laat het Zelf zien in al Zijn werken. Daarom begint het Bijbelrooster bij 

Genesis 1. In Genesis 1 lees je over Gods schepping, het kunstwerk van hemel en aarde. Watson 

schrijft: “Wie denkt dat het werk van de schepping niet door God is tot stand gebracht, is net 

eender alsof wij zouden denken dat een prachtig landschap geschilderd zou zijn met een 

penseel, zonder de hand van een kunstenaar.” Niet voor te stellen. 

Zo is het ook niet voor te stellen dat iemand denkt dat God niet bestaat. Lees verder en volg het 

Bijbelrooster. Leg naast elk hoofdstuk uit de Bijbel de woorden: God bestaat. Nog een keer 

Watson: “Gods voorzienigheid is de koningin van de wereld (…) Als God de wereld niet zou 

besturen zou alles in verwarring raken.” 

De tweede week volgt advent en lezen we over Gods genade in de Heere Jezus. God bestaat, 

anders had Hij Zijn Zoon niet kunnen geven tot Redder van verloren zondaren. God bestaat! 

“Barmhartig is de HEER en zeer genadig, 

schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; 

de HEER is groot van goedertierenheid.” 

 

God bestaat! 

 

1 december God was er altijd al 

Lezen:  Genesis 1:1-15 

Zingen: Psalm 33:7 

 

• Waaraan zie je in dit gedeelte dat God bestaat? 

• Denk jij daar ook altijd aan als je van Gods schepping geniet? 
 

2 december Naar Gods beeld 

Lezen:  Genesis 1:16-31 

Zingen: Psalm 8:4 

 

• Hoe zie je aan de schepping van de mens dat God bestaat?  
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3 december Ik zal zijn die Ik zijn zal 

Lezen:  Exodes 3:13-22 

Zingen: Psalm 33:6 

 

• Hoe laat de Heere in dit gedeelte zien dat Hij bestaat? 

• Waarom is het zo belangrijk dat God onveranderlijk is? 
 

4 december Ik ben alleen God 

Lezen:  Jesaja 45:1-12 

Zingen: Psalm 48:6  

 

• Hoe beklemtoont de Heere (vers 5) dat Kores alleen op Hem vertrouwen moet? 

• Vertrouw jij al met je hele hart op Hem? Of zijn er andere goden in je hart?  
 

5 december Wend je tot Mij 

Lezen:  Jesaja 45:13-25 

Zingen: Psalm 34:6 

 

• Wat zegt de Heere van Zichzelf in vers 21? 

• Welke nodiging staat er in vers 22? Word jij ook genodigd? Wat zegt het jou? 
 

6 december Jezus weet het alleen 

Lezen:  Johannes 1:1-18 

Zingen: Psalm 40:5 

 

• Wie alleen heeft God maar gezien? 

• Wat heeft Hij daar op aarde mee gedaan? 

• Laat Hij het ons nog weten? Hoe? 
 

7 december De onbekende God bestaat 

Lezen:  Handelingen 17:16-34 

Zingen: Psalm 95:4 

 

• Hoe laat Paulus de mensen weten dat God bestaat? 

• Welke ernstige prediking laat hij de mensen nog horen? (vers 30/31) 

• Wat doet de prediking bij de mensen in dit gedeelte? Wat zegt het jou?  
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Gods genade (advent) 

 

8 december  Aangeboden genade 

Lezen:  Jesaja 7:1-16 

Zingen: Psalm 84:6 

 

• Wat is Gods belofte aan koning Achaz? 

• Gelooft Achaz Gods belofte of veracht hij de aangeboden genade van God? 

• Hoe kunnen wij Gods aangeboden genade verachten? (afwijzen) 
 

9 december Genade in Jezus 

Lezen:  Jesaja 9:1-6 

Zingen: Psalm 72:10 

 

• Wat is de boodschap van Gods genade in vers 1? 

• In vers 5 schittert Gods genade nog meer. 

• Vertel over wie het hier gaat en wat er van Hem gezegd wordt. 
 

10 december Genade uitgestort 

Lezen:  Jesaja 11:1-10 

Zingen: Psalm 45:1 

 

• In welke verzen kun je lezen over genaderijke woorden die wijzen naar de komst van de 
Heere Jezus? Noem zes eigenschappen op van het Kind dat geboren zal worden. 

• Vergelijk Jesaja 11:10 met Romeinen 15:12. Wat valt je op? 
 

11 december Genadetijd 

Lezen:  Jesaja 55 

Zingen: Psalm 103:4 

 

• Wat is genadetijd? 

• Wat zegt dit hoofdstuk over Gods genade en genadetijd?  

• Hoe moet je in de adventstijd je genadetijd invullen? 
 

12 december Alleen genade 

Lezen:  Jesaja 59:12-21 

Zingen: Psalm 98:2 
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In dit hoofdstuk wordt veel over zonden geschreven. 

Leg je eigen leven er eens naast. 

• Welk wonder is er toch mogelijk door Gods genade en Wie alleen kan verlossen van de 
zonde? 

• Wat wil de Heere hierover tot jou zeggen in deze adventstijd? 
 

13 december Blijde boodschap 

Lezen:  Jesaja 61 

Zingen: Psalm 147:10 

 

• Wie is er in Jesaja 61 aan het woord? 

• Wat is de blijde boodschap die Hij zal brengen? (Noem 7 dingen) 

• Welk vers uit de lofzang van Zacharias (berijmd) past precies bij dit gedeelte uit Jesaja 
61? 

 

14 december Genade en vrede 

Lezen:  Micha 5 

Zingen: Psalm 72:2 

 

• Wie zal er in het kleine plaatsje Bethlehem geboren worden? 

• Welke naam krijgt Hij in vers 4? 

• God, Die rijk is in genade, zorgt voor Vrede. 

• Wat betekent het voor jou in deze tijd nu er zoveel prikkels op je afkomen? 
  

 

 


