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Wie volg jij? 

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

 

Dat is ook een vraag boven het Bijbel leesrooster. Als je de 
Bijbelhoofdstukken in het rooster leest zul je erachter komen dat 
deze vraag van grote betekenis is. Ook voor nu! Nog een keer: Wie 
volg jij? Ken je het volgen zoals bijvoorbeeld Levi de Heere Jezus 
volgde? Of denk je gelijk aan Instagramvolgers als het over volgen 
gaat? We blijven bij de Bijbel. In het Oude Testament lees je waar 
Mozes voor waarschuwde wat het volgen betreft. Duidelijke taal als 
je het Bijbelgedeelte van 10 januari leest. Gelukkig wordt er ook 
gewezen naar een veilige weg. Die weg volgen de Israëlieten als ze 
door de Jordaan gaan, ziende op de ark. De ark wijst naar Christus. 
Hij zegt in Johannes 8:12: Ik ben het Licht der wereld, die Mij 
volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des 
levens hebben. Dus er is maar één veilige weg in het volgen. Dat is 
achter Jezus aan. Als je die weg gaat, geeft Hij zelf een paspoort 
voor je eindbestemming. Wie volg jij? 
 

9 januari Wie volg jij? 
Lezen:  Deuteronomium 6:1-14 
Zingen:  Psalm 111:3 

➢ Wat leert Mozes de Israëlieten als het over het dienen en 
volgen van de Heere gaat? 

➢ Waar waarschuwt Mozes voor (vers 14)? 
➢ Wat betekenen al deze woorden voor jou? 

 
10 januari Let op! 
Lezen:  Deuteronomium 13:1-10 
Zingen:  Psalm 111:6 

➢ Wie mogen de Israëlieten absoluut niet navolgen? 
➢ Waar moet jij op letten in het volgen? 
➢ Welke Naam moet bovenaan staan in het volgen? 

 
11 januari Volg een veilige weg 
Lezen:  Jozua 3 
Zingen:  Psalm 71:14 

➢ Wat valt je op in vers 3? 
➢ Wie moeten de mensen volgen om een veilige weg te gaan? 
➢ Welk onderwijs zit er in dit hoofdstuk voor jou om een veilige weg door het leven te gaan? 

 
12 januari Kies! 
Lezen:  1 Koningen 18:21-30 
Zingen:  Psalm 97:4 

➢ Waar roept Elia het volk toe op (vers 21)? 
➢ Wat betekent het om op twee gedachten te hinken? 
➢ Vraag jezelf eens af: Wat doe ik? 
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13 januari Goede keus 
Lezen:  1 Koningen 18:31-46 
Zingen:  Psalm 97:5 

➢ Met welke woorden riepen de mensen dat ze de HEERE voor de ware God hielden? 
➢ Wat kun je van deze belijdenis leren in je persoonlijk leven? 
➢ Komt dat dan ook uit in het volgen van personen via de sociale media? 

 
14 januari Volg Mij na 
Lezen:  Matthéüs 4:18-25 
Zingen:  Psalm 25:6 

➢ Wie worden er door de Heere Jezus geroepen om Hem te volgen? 
➢ Wat was hun werk eerst en wat gaat de Meester Jezus hen nu leren? 
➢ Roept de Heere Jezus ook ons om Hem te volgen en hoe doet Hij dat? 

 
15 januari Volg het Licht 
Lezen:  Johannes 8:12-20 
Zingen:  Psalm 27:1 

➢ Wat belooft de Heere Jezus in Johannes 8 vers 12? 
➢ Wat betekenen deze woorden voor mensen die op zoek zijn naar licht voor hun duister hart? 
➢ Noem zegen en waarschuwing uit deze tekst. 

 
16 januari Laat je niet zo gauw beïnvloeden 
Lezen:  Lukas 17:20-30 
Zingen:  Psalm 82:3 

➢ Wat bedoelt Jezus met: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat (vers 20)? 
➢ Waar waarschuwt de Heere Jezus ernstig voor? 
➢ Waar moeten wij op letten als mensen ons opzienbarende dingen vertellen of laten zien? 

 
17 januari Gehoorzaam aan Jezus’ Woord 
Lezen:  Markus 2:13-20 
Zingen:  Psalm 113:4 

➢ Met welke woorden riep de Heere Jezus Levi? 
➢ Moest Levi lang nadenken voor hij Jezus volgde? 
➢ Wat zegt deze geschiedenis jou als je denkt aan de dingen waar jij ‘volger’ van bent? 

 
18 januari Achter Jezus aan 
Lezen:  Markus 8:31-38 
Zingen:  Psalm 26:12 

➢ Welke les krijgen de discipelen van Jezus (vers 34)?  
➢ Wat betekent dat: ‘volgen van Jezus’? 
➢ Wie hebben we nodig om te kunnen volgen? 

 
19 januari Dienen en volgen 
Lezen:  Johannes 12:20-32 
Zingen:  Psalm 25:10 

➢ Welke vraag stelden de Grieken aan Filippus (vers 21)? 
➢ Was de Heere Jezus blij met die vraag? Wat antwoordt Hij? 
➢ Wil jij alle anderen die je volgt inleveren voor het volgen van Jezus? 

 
20 januari Geloof navolgen 
Lezen:  Hebreeën 13:1-17 
Zingen:  Psalm 84:3 

➢ Wie moeten de gelovige volgen (vers 7)? Waarom? 
➢ Wie moeten ze niet volgen (vers 9)? 
➢ Zeg een ander woord voor omgevoerd worden en pas het toe op onze tijd. 
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21 januari Geen fout voorbeeld volgen 
Lezen:  3 Johannes 1 
Zingen:  Psalm 15:3 

➢ Welk slecht voorbeeld geeft Diótrefes in de gemeente (vers 9-10)? 
➢ Welke waarschuwing geeft Johannes daarover aan Gajus? 
➢ Welke waarschuwing is dit voor ons als er geroddeld wordt in de gemeente? 

 
22 januari Gods spoor volgen 
Lezen:  Psalm 17 
Zingen:  Psalm 17:3 

➢ Wat betekent: Gods spoor volgen (vers 5)? 
➢ Wat kan er anders makkelijk gebeuren? 
➢ Is het voor ons ook nu nog belangrijk om Gods spoor te volgen? 
➢ Waarom? Noem voorbeelden.  

 
23 januari God roept… Abraham volgt 
Lezen:  Genesis 12:1-8 
Zingen:  Psalm 105:3 

➢ Hoe volgt Abraham als God hem roept? 
➢ Wat staat er in Hebreeën 11 vers 8 over het volgen van Abraham? 
➢ Wat is dus nodig om in gehoorzaamheid een goede weg te volgen? 

 
24 januari Volgen en omkijken 
Lezen:  Genesis 19:15-26 
Zingen:  Psalm 11:4 

➢ Lot volgt het bevel van God en wordt behouden. Wat gebeurt er met zijn vrouw in haar 
volgen? 

➢ Wat is de waarschuwing voor ons? 
 
25 januari Abraham volgt weer 
Lezen:  Genesis 22:1-9 
Zingen:  Psalm 30:4 

➢ Zou het kiezen van Abraham in het volgen van God deze keer erg moeilijk geweest zijn? 
Vertel waarom. 

➢ Toch volgde hij weer. Hoe kon dit? Lees Hebreeën 11 vers 17, 18 en 19. 
 
26 januari Zegen ook mij 
Lezen:  Genesis 22:10-19 
Zingen:  Lofzang van Zacharias:2 

➢ Waarom kon Izak eigenlijk niet sterven? 
➢ Welke grote zegen beloofde God aan Abraham toen Hij zijn liefde en 

geloofsgehoorzaamheid gezien had? 
➢ Denk aan de inhoud van de grote zegen en laat je door Hem leiden in alle keuzes bij het 

‘volgen van’… 
 
27 januari Navolgers van God 
Lezen:  Éfeze 5:1-10 
Zingen:  Psalm 34:6 

➢ Wie moeten de gelovigen volgen (vers 1)? 
➢ Hoe worden ze genoemd? 
➢ Waar worden ze ernstig voor gewaarschuwd om het níet te volgen? 
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28 januari Geen sterke drank 
Lezen:  Jesaja 5:8-20 
Zingen:  Psalm 104:18 

➢ Welke mensen moeten niet nagevolgd worden (vers 11)? 
➢ Kan dat samengaan? Sterke drank ‘najagen’ en het dienen van de Heere (vers 12)? 
➢ Hoe denk jij over uitbundige feestpartijen? Praat erover. 

 
29 januari De vrede navolgen 
Lezen:  1 Petrus 3:8-12 
Zingen:  Psalm 119:83 

➢ Wat wil het zeggen: De vrede najagen (vers 11)? 
➢ Waarom is vrede zo belangrijk in de kerkelijke gemeente? 
➢ Hoe zal de Heere die vrede zegenen (vers 12)? 


