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Stille tijd 

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

De Bijbel geeft richting aan om stille tijd te houden. Wat is de 
richting? Volg het Bijbelrooster en je zult lezen dat je op veel 
verschillende manieren stille tijd kan houden met een open 
Bijbel en gevouwen handen. Dus… lees de Bijbel, bid elke dag. 
David hield stille tijd in de natuur. Dat kan ook. Maar je leest ook 
over stille tijd in de binnenkamer. 
 
Wil je weten wat het geheim van Daniël was in zijn stille tijd? 
Lees. Salómo geeft zoveel onderwijs over stille tijd dat het de 
moeite waard is om dat rustig te lezen en te overdenken. Van 
het voorbeeld van de Heere Jezus kan je natuurlijk het mooiste 
leren. 
 
Stil… Wees helemaal stil in je stille tijd. Maar je mag wel zingen, 
dat deed David ook. 
 
“Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen. 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. 
Ik zal geen grote wank’ ling vrezen.” 
 

26 september Stil bij de Herder 
Lezen:  Psalm 23 
Zingen: Psalm 23:1 

➢ Hoe noemt David de Heere als hij stille tijd houdt? 
➢ Praat over de rust en veiligheid die David in God vindt. 
➢ Kan stille tijd in de natuur voor jou ook nuttig zijn? Vertel. 

 
27 september Alles zeggen tegen de Heere 
Lezen:  Psalm 62 
Zingen: Psalm 62:5 

➢ Vertel over Davids vertrouwelijke omgang met God (vers 9). 
➢ Er staat boven: Alles zeggen tegen de Heere. Is dat voor jou ook belangrijk? 

 
28 september De binnenkamer 
Lezen:  Matthéüs 6:1-8 
Zingen: Psalm 65:1 

➢ Waarom moet de deur dicht in de binnenkamer? 
➢ Ken jij ook zo’n binnenkamer met een dichte deur? Praat erover. 
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29 september Het geheim van Daniël 
Lezen:  Daniël 6:1-11 
Zingen: Psalm 119:82 

➢ Wat was het geheim van Daniël in zijn stille tijd, ondanks groot gevaar? 
➢ Wat leert dit ons van: God meer gehoorzaam zijn dan mensen? 
➢ Heb jij soortelijke situaties meegemaakt? Vertel. 

 
30 september Onderwijs over stille tijd 
Lezen:  Spreuken 3:1-12 
Zingen: Psalm 68:17 

➢ Welk onderwijs geeft Salómo over stille tijd? 
➢ Steun jij op je verstand of vertrouw je op de Heere (vers 5)? 
➢ Praat over dit vers over de tijd van nu. 

 
1 oktober Zingen tijdens stille tijd  
Lezen:  Éfeze 5:6-20 
Zingen: Psalm 33:1 

➢ Kun je stille tijd ook met elkaar houden (vers 19)? 
➢ Wie moet dan in het spreken en zingen met elkaar de Belangrijkste zijn? 

 
2 oktober Jezus’ stille tijd 
Lezen:  Lukas 6:12-19 
Zingen: Psalm 25:3 

➢ Welk voorbeeld van stille tijd geeft Jezus ons? 
➢ Gaat de stille tijd van Jezus nog door? 
➢ Praat over het grote belang van Jezus’ zitten aan de rechterhand van Zijn Vader. 

 
3 oktober Stil, God spreekt 
Lezen:  Filippenzen 4:1-9 
Zingen: Psalm 49:1 

➢ Welke tekst springt er voor jou uit als je naar het spreken van God luistert? Gebruik 
deze woorden in je gebed om mee terug te gaan tot God. 

 
4 oktober Voor wie bidden we? 
Lezen:  1 Timótheüs 2:1-8 
Zingen: Psalm 134:2 

➢ Wat lees je over voorbede in het Bijbelgedeelte voor vandaag? 
➢ Voor wie bid jij in je stille tijd? 
➢ Waarom moeten we ons gebed altijd eindigen met de woorden: “Om Jezus’ wil, 

amen”? 
 
5 oktober Licht uit het Woord 
Lezen:  Psalm 119:105-112 
Zingen: Psalm 119:67 

➢ Wat wil de Heere tot jou zeggen als je deze verzen van Psalm 119 gaat overdenken? 
➢ Waar valt het licht voor jou op? 

 
  



Bijbelrooster  

 
 

 

 

6 oktober Lees je Bijbel, bid elke dag 
Lezen:  Spreuken 4:1-12 
Zingen: Psalm 25:4 

➢ Waarom moet je genoeg tijd nemen voor stille tijd? 
➢ Waarom moet je elke dag bidden? 
➢ Blijft bidden om een zegen in je stille tijd altijd nodig? 

 
7 oktober God is groot 
Lezen:  Job 36:22-33 
Zingen: Psalm 99:2 

➢ Denk in je stille tijd eens rustig na over de woorden van Job in vers 26. 
➢ Wat heeft Job geleerd over de grote God? 
➢ Waarom is het zo belangrijk om deze woorden te onthouden? 

 
8 oktober Nodig te leren 
Lezen:  Handelingen 4:1-12 
Zingen: Psalm 45:8 

➢ In je stille tijd denk je aan veel belangrijke dingen. Wat is volgens Handelingen 4 vers 
12 het belangrijkste? 

➢ Waarom is dat nodig om te leren? 
 
9 oktober De Heilige Geest 
Lezen:  Handelingen 13:1-12 
Zingen: Psalm 119:3 

➢ Wat leert de Heilige Geest aan de apostelen? 
➢ Wie heb jij ook altijd nodig in je stille tijd bij Bijbellezen en gebed? Met welke woorden 

kun je daarom vragen? 


