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Jezus spreekt met macht 
Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 
 
Wat is geloof? Wat is hoop? Wat is liefde? 
In het Bijbelrooster lees je er voorbeelden van die het waard zijn 
om te overdenken. De eerste paar dagen gaat het over geloof. 
Daarna over hoop. En de laatste paar dagen over liefde. Weet je 
wat de meeste is van deze drie? Dat leert de Bijbel. Het staat in 
1 Korinthe 13 vers 13. Er staat: En nu blijft geloof, hoop en liefde, 
deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. 
Je leest ook over het geloof van Mozes, de hoop van David. En 
niet te vergeten de opzoekende zondaarsliefde van de Heere 
Jezus, de goede Herder. 
 
“Dat wij aan de Herder de zonden gaan klagen. 
Hem smeken om redding, een blik op Zijn kruis. 
Dan zal Hij ons vinden, ons voeden en dragen 
En eenmaal ons brengen bij Hem, veilig Thuis.” 
Mevr. Groeneweg-de Reuver 
 
Geloof 
25 september  Geloofsgetuigen 
Lezen:   Hebreeën 11:1-10 
Zingen:  Psalm 27:1 

➢ Wat is geloof? 
➢ Noem dingen over het geloof in dit Bijbelgedeelte. 
➢ Wat spreekt jou het meest aan? 

 
26 september  Gelovig gehoorzaam 
Lezen:   Genesis 22:1-14 
Zingen:  Gebed des Heeren:4 

➢ Noem dingen van het gelovig gehoorzamen van Abraham. 
➢ Waarom wilde God dat Abraham zijn eigen zoon zou offeren? 
➢ Waar is deze geschiedenis een beeld van? Vertel. 

 
27 september  Door het geloof verborgen 
Lezen:   Exodus 2:1-10 
Zingen:  Psalm 71:5 

➢ Wat doen de ouders van Mozes door het geloof? 
➢ Waar werd het jongetje in gelegd? Noem 2 dingen. 
➢ Wat zie je van Gods plan met Mozes? 
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28 september  Het geloof van Mozes 
Lezen:   Exodus 14:13-22 
Zingen:  Psalm 66:3 

➢ Waaraan zie je het geloof van Mozes in dit Bijbelgedeelte? 
➢ Maakt de Heere nog weleens een pad door de zee? 
➢ Noem voorbeelden van het vaste vertrouwen op God in onmogelijke situaties.  

 
29 september  Luisteren, geloven, doen 
Lezen:   Jozua 6:1-14 
Zingen:  Psalm 21:8 

➢ Wat kun je over bovenstaande woorden vertellen als je dit gedeelte gelezen hebt? 
➢ Wat is naar de wil van de Heere: redeneren of luisteren naar Zijn Woord? 

 
Hoop 
30 september  Strijd en hoop 
Lezen:   Psalm 39 
Zingen:  Psalm 39:5 

➢ Wat schrijft David over zijn strijd in deze psalm? 
➢ Hoe kan hij toch nog over ‘hoop’ schrijven? 
➢ Weet jij ook van zulke situaties in je eigen leven? 

 
1 oktober  Hoop op God 
Lezen:   Psalm 78:1-14 
Zingen:  Psalm 78:4 

➢ Wat moest het volgende geslacht leren? (vers 7) 
➢ Is dat nog belangrijk voor ons als we het van onze ouders leren? Vertel.  

 
2 oktober  Hoopvol wachten 
Lezen:   Psalm 130 
Zingen:  Psalm 130:4 

➢ In Psalm 130 lees je over drie dingen: ellende, verlossing en dankbaarheid. In welke 
verzen komt dat duidelijk uit? 

➢ Welke betekenis heeft het woord ‘hoop’ in deze geschiedenis?  
 
3 oktober  Genade en hoop 
Lezen:   Hosea 2:10-22 
Zingen:  Psalm 73:14 

➢ Waarom straft God het volk Israël? 
➢ Toch opent God nog een deur van hoop. In welk vers lees je dat? 
➢ Welke grote onverdiende zegen lees je na vers 14? 
➢ Wat leer je ervan? 

 
4 oktober  Echte hoop 
Lezen:   Romeinen 5:1-11 
Zingen:  Psalm 89:20 

➢ Soms zeg je wel eens: ‘ik hoop het voor je.’ Is dat in vers 5 ook zo, of heeft het woord 
‘hoop’ daar een andere betekenis? 

➢ Leg het verschil uit. 
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Liefde 
5 oktober  Gebod van de liefde 
Lezen:   2 Johannes 
Zingen:  Psalm 119:49 

➢ Wat is het gebod van de liefde? 
➢ Noem twee dingen die Johannes onderstreept. 
➢ Wat betekenen deze dingen voor ons?  

 
6 oktober  Goede eigenschappen 
Lezen:   1 Korinthe 13 
Zingen:  Voorzang van Psalm 18  

➢ Wat zijn goede eigenschappen van de liefde? 
➢ Tot hoe lang duren geloof en hoop? 
➢ En de liefde? 
➢ Wat is dus de meeste?  

 
7 oktober  Naastenliefde 
Lezen:   1 Korinthe 10:23-33 
Zingen:  Psalm 133:1 

➢ Wat lees je in vers 24 over naastenliefde? 
➢ Waar moet je dus altijd aan denken als je contact met anderen hebt? 

 
8  oktober  God is liefde 
Lezen:   1 Johannes 4:7-21 
Zingen:  Psalm 8:4 

➢ In welke tekstverzen lees je over de grote liefde van God? 
➢ Hoe wordt die liefde van God zichtbaar richting mensen? 
➢ Wat is eerst: de liefde van mensen richting God of de liefde van God richting mensen? 
➢ Hoe kunnen we Gods liefde leren kennen? 

 


