
Bijbelrooster  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tevredenheid/genieten 

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

Tevredenheid is… Genieten is… Lees het Bijbelrooster en luister 
naar het antwoord uit het Woord van God. De Bijbel leert dat 
we over de woorden tevredenheid en genieten eerst terug 
moeten naar het paradijs. Daar was een volkomen tevredenheid 
en een genieten van elkaar. Helaas werd de tevredenheid en het 
genieten verstoord door de zonde tegen God.  
 
Wat leert de Bijbel verder? Zal er nooit meer tevredenheid en 
genieten zijn? Nee, door Gods genade lees je iets anders in het 
Bijbelrooster. Je leest over een tevreden Ruth, Agur en Paulus. 
Hun geheim? Dat staat in het Bijbelrooster. De Bijbel leert ook 
dat je mag genieten. Wist je dat je tevredenheid kunt 
ontwikkelen? Hoe dan? Door de liefde. 
“Waar liefde woont gebiedt de HEER de zegen; 
Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen 
en ’t leven tot in eeuwigheid.” 
 

25 juli  Volmaakte tevredenheid 
Lezen:  Genesis 2:18-25 
Zingen: Psalm 119:1 

➢ Hoe kwam het dat in het huwelijk van het eerste mensenpaar zo’n volmaakte 
tevredenheid en genieten van elkaar was? 

➢ Noem dingen die overgebleven zijn van deze paradijsbloem (zoals het huwelijk wel 
wordt genoemd)? 

 
26 juli  Een zwarte bladzijde 
Lezen:  Genesis 3:1-13 
Zingen: Psalm 88:10 

➢ Hoe kwam aan deze tevredenheid en dit genieten (in het paradijs) een einde? 
➢ Hoe komen ze erachter dat ze God kwijt zijn? (vers 8-10) 
➢ Waarom wordt dit wel de zwartste bladzijde van de Bijbel genoemd? 

 
27 juli  Verstoord genieten 
Lezen:  Genesis 3:14-24 
Zingen: Psalm 128:1 

➢ Wat wordt er anders in het genieten na de val? 
➢ Noem dingen voor de man en voor de vrouw? 
➢ In welke belofte toont God toch nog genade (vrede)? 
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28 juli  Genieten van God 
Lezen:  Psalm 4 
Zingen: Psalm 4:4 

➢ Lees vers 8 en 9. Praat dan over het genieten van God tegenover het genieten van fijne 
dingen van het aardse (de wereld). 

➢ Kijk dan ook in je eigen hart. 
 
29 juli  Een tevreden vrouw 
Lezen:  Ruth 2:1-8 
Zingen: Psalm 146:3 

➢ In welke dingen zie je dat Ruth tevreden is in de situatie waarin ze gekomen is? 
➢ Heb jij ook situaties gehad waarin het hard werken was, maar je toch tevreden was? 

 
30 juli  Genieten uit genade 
Lezen:  Ruth 2:9-16 
Zingen: Psalm 136:25 

➢ Zeg met eigen woorden hoe Ruth mocht genieten. 
➢ Wie bestuurde alles in het genieten van Ruth? 
➢ Was het uit verdienste van Ruth of uit … (vers 12) 

 
31 juli  Tevreden Naomi 
Lezen:  Ruth 2:17-23 
Zingen: Psalm 71:12 

➢ Naomi heeft haar man en twee zoons verloren. Toch ziet ze Gods goede hand in de 
dingen van Ruth. (vers 19 en 20) 

➢ Zeg het met eigen woorden en leg het woord: genieten en het woord: tevreden erin. 
 
1 augustus Heere, bewaar mij 
Lezen:  Spreuken 30:1-9 
Zingen: Psalm 37:12 

➢ Lees vers 8 en 9. En dan de woorden: bewaar mij! Wat bedoelt Agur? 
➢ Zie je in vers 8 Agurs tevredenheid? Hoe? 
➢ Ben jij ook tevreden met alleen het nodige (bescheiden deel)? 

 
2 augustus Tevreden met weinig 
Lezen:  Spreuken 16:1-8 
Zingen: Psalm 26:11 

➢ In vers 8 staat: Je kan beter weinig hebben en eerlijk zijn dan veel maar op een 
oneerlijke manier er aan gekomen. Staat bij jou eerlijkheid ook bovenaan? En hoe is het 
dan met je tevredenheid (als het maar weinig is)? 

 
3 augustus Genieten gaat weer over 
Lezen:  Prediker 2:1-12 
Zingen: Psalm 102:15 

➢ Noem dingen (uit dit gedeelte) van: genieten, die weer overgaan. 
➢ Welk genieten gaat nooit voorbij? 
➢ Wat zegt dit jou? 
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4 augustus Een geschenk van God 
Lezen:  Prediker 3:1-13 
Zingen: Psalm 25:2 

➢ Wat is een gave of geschenk van God? (vers 13) 
➢ Hoe ga jij met dit geschenk om? 

 
5 augustus Genieten mag 
Lezen:  Prediker 5:7-19 
Zingen: Psalm 32:6 

➢ Wat is een zegen van tevreden leven? 
➢ Wat kun je leren uit Prediker 5 over tevredenheid/genieten? (vers 17) 

 
6 augustus Genieten met Gods Woord 
Lezen:  Psalm 119:97-104 
Zingen: Psalm 119:17 

➢ Bestaat er: genieten met Gods Woord? 
➢ Wat is dit genieten dan? 
➢ Wat lees je hierover in het stukje dat aan de beurt is voor vandaag? 

 
7 augustus Paulus’ tevredenheid 
Lezen:  Handelingen 20:17-26 
Zingen: Psalm 23:2 

➢ In welke omstandigheden zei Paulus dat hij tevreden was? 
➢ Wat was het geheim van zijn tevredenheid? 
➢ Wat is de betekenis voor jou? 

 
8 augustus Tevreden met genade 
Lezen:  2 Korinthe 12:1-10 
Zingen: Psalm 31:15 

➢ Hoe leerde de Heere Paulus om tevreden te zijn met genade? 
➢ Wie was het middelpunt van de genade? 
➢ Aan Wie had Paulus dus genoeg? 

 
9 augustus Zeer tevreden 
Lezen:  1 Timotheüs 6:1-8 
Zingen: Psalm 34:5 

➢ Wat schrijft Paulus in vers 8 over tevredenheid? 
➢ Wat betekenen deze woorden voor jou? 

 
10 augustus Waarschuwing 
Lezen:  Lukas 12:13-20 
Zingen: Psalm 39:4 

➢ Welke waarschuwing zit er in dit gedeelte als het over tevredenheid/genieten gaat? 
➢ Wat wil de Heere Jezus tot jou zeggen?  

 
11 augustus Tevredenheid ontwikkelen 
Lezen:  Romeinen 12:9-21 
Zingen: Psalm 133:3 

➢ Kun je tevredenheid ontwikkelen? 
➢ Hoe zou jij daar aan willen beginnen na het lezen van het Bijbelgedeelte voor vandaag? 
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12 augustus Onderwijs van Jezus 
Lezen:  Mattheüs 5:1-12 
Zingen: Psalm 68:10 

➢ Welke woorden van Jezus wijzen naar echte tevredenheid, echt genieten en dus echt 
geluk? 

➢ Welk onderwijs krijg jij uit dit gedeelte? 
 
13 augustus Een zegen die rijk maakt 
Lezen:  Spreuken 10:22-32 
Zingen: Psalm 73:14 

➢ Is de zegen van de Heere een zegen die je tevreden maakt? 
➢ Wat lees je allemaal voor tegenstellingen in dit gedeelte? 
➢ Wat mag je nooit vergeten? 

 
14 augustus Leer mij 
Lezen:  Psalm 119:9-16 
Zingen: Psalm 119:5 

➢ Wat kun je leren uit deze Bijbelverzen als het over het thema tevredenheid/genieten 
gaat? 

➢ Welke woorden of zinnen onderstreep jij voor jezelf? 


