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Sterven 

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

 

Memento Mori. Deze woorden betekenen: Gedenk te sterven.  

Of: Denk aan je sterfdag. Deze spreuk komt al voor op zilveren 

Romeinse bekers. In dit Bijbelrooster kun je elke dag een 

geschiedenis lezen die over het sterven gaat. Je leest over het 

sterven van rechtvaardigen, zoals Jakob, Mozes, David. Hun 

einde was… vrede. Maar je leest ook over het sterven van 

onrechtvaardigen. Mensen die geen rekening hielden met het 

Memento Mori. Hun einde was… eeuwige duisternis. 

 

Je leest ook over het sterven van de Rechtvaardige, de Heere 

Jezus. Zijn werk hebben we persoonlijk nodig om gelukkig te 

kunnen sterven. Ons leven is broos en kwetsbaar. We kunnen 

onverwachts op de grens staan tussen leven en dood. Hebben 

wij voor onze laatste reis een geldig paspoort waar een lied over 

zingt? 

“Ieder uur, iedere stap brengt ons nader 

bij de grens van leven en dood. 

Heeft de Heiland uw paspoort getekend 

met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?” 

 

20 september Sterven door ongehoorzaamheid 
Lezen:  Genesis 3:1-12 
Zingen:  Psalm 39:7 

➢ Waarom staat er boven dit gedeelte: Sterven door ongehoorzaamheid? 
➢ Welke straf volgt er op de zonde?  

 
21 september Stof 
Lezen:  Genesis 3:13-24 
Zingen:  Psalm 102:15 

➢ Hoe noemt God hier het sterven van de mens? (vers 19) 
➢ In welk vers belooft God dat Christus komen zal? 
➢ Hoe noem je die belofte? 

 

22 september De eerste doodslag 
Lezen:  Genesis 4:1-16 
Zingen:  Psalm 50:8 

➢ Je ziet aan de eerste doodslag drie dingen die voortkomen uit de zondeval. Welke? 
➢ Waarom is dit eerste sterfgeval zo erg? Praat erover. 
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23 september Een tijd om te sterven 
Lezen:  Prediker 3:1-8 
Zingen:  Psalm 144:2 

➢ Wie bepaalt de tijd van iemands geboorte en sterven? 
➢ Praat in dit licht over abortus en euthanasie. 

 
Het sterven van de goddelozen 
 
24 september Leven en sterven in de zonde 
Lezen:  Genesis 19:15-26 
Zingen:  Psalm 21:9 

➢ Waarom staat er boven: Leven sterven in de zonde? (vers 26) 
➢ Was de vrouw van Lot niet door God gewaarschuwd? 
➢ Wat zegt het ons als we moedwillig doorgaan op een zondige weg? 

 
25 september Stervenskeus 
Lezen:  1 Samuël 31:1-10 
Zingen:  Psalm 82:4 

➢ Waarom koos Saul ervoor om te sterven? 
➢ Wat voor andere keus had hij moeten maken in zijn benauwdheid? 
➢ Vergelijk dit einde met het begin van Sauls regering. Wat is de les voor ons? 

 
26 september Groot verschil 
Lezen:  Lukas 16:19-31 
Zingen:  Psalm 37:20 

➢ Wat is het grote verschil in het leven van de rijke man en Lazarus? Let bij het beantwoorden 
van deze vraag op het sterven van deze twee mannen. 

➢ Wat bedoelt de Heere Jezus in vers 31? Wat betekent dit voor ons, nu? 
 
Het sterven van de rechtvaardigen 
 
27 september Jakob sterft 
Lezen:  Genesis 49:29-33 
Zingen:  Psalm 31:4 

➢ Waar wachtte Jakob op vóór hij stierf? 
➢ Lees Genesis 49:18 en 33. Wat is belangrijk, ook voor jou? 

 
28 september Mozes sterft 
Lezen:  Deuteronomium 34:1-8 
Zingen:  Psalm 103:9 

➢ Wat leert de Bijbel ons over het sterven van Mozes? 
➢ Wie heeft hem begraven? 
➢ Weet iemand zijn graf? 
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29 september David sterft 
Lezen:  1 Koningen 2:1-12 
Zingen:  Psalm 16:6 

➢ Hoe noemt David zijn sterven? (vers 2) 
➢ Wie gaf hij goede raad mee vóór hij stierf? 
➢ Heb jij wel eens iemand over zijn of haar sterven horen spreken en maakte dat indruk? 

 
30 september Paulus en zijn sterven 
Lezen:  2 Timotheüs 4:1-8 
Zingen:  Psalm 89:8 

➢ Wat bedoelt Paulus met de woorden: 
➢ De tijd van mijn ontbinding is aanstaande? 
➢ Hoe is het mogelijk dat Paulus met blijdschap spreekt over zijn sterven? 
➢ Wat is daar voor nodig? 

 
1 oktober De Rechtvaardige sterft 
Lezen:  Lukas 23:38-49 
Zingen:  Psalm 103:6 

➢ Van Wie staat het lijden en sterven centraal in dit gedeelte? 
➢ Wat is het verschil tussen het sterven van de Rechtvaardige en bijvoorbeeld het sterven van 

Jakob, Mozes, David, Paulus? 
➢ Wat moet het centrum van jouw leven zijn? 

 
2 oktober Iedereen moet sterven 
Lezen:  Hebreeën 9:19-28 
Zingen:  Psalm 103:8 

➢ Wat is het gevolg van de zondeval? 
➢ Vergelijk dit gedeelte (Hebr. 9:19-28) met Romeinen 5:12. 
➢ Wat doet God direct na het sterven? 
➢ Wat is het gevolg van Christus’ werk? (Hebr. 9:28) 

 
3 oktober Zal iedereen sterven? 
Lezen:  1 Korinthe 15:51-58 
Zingen:  Psalm 9:8 

➢ Wat betekent vers 51? 
➢ Wat zal er gebeuren bij de wederkomst van Christus? 
➢ Word je aangesproken in dit gedeelte? 

 


