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

 

In het Bijbelrooster gaat het natuurlijk altijd over dingen die 
de Heere ons leert in de Bijbel. Deze keer luisteren we naar 
het onderwijs dat gaat over het respect hebben voor elkaar. 
Dat is het thema. Waarom wil de Heere dat we respect 
hebben voor elkaar? Dat we onszelf bijvoorbeeld niet beter 
moeten vinden dan de ander?  
 
Het belangrijkste onderwijs dat hierover gaat kun je lezen in 
Genesis 1 vers 26 en 27. Je kunt leren van Bijbelse personen 
en hun respectvolle houding naar anderen toe. Petrus moest 
leren dat God geen voorkeur had voor een bepaald soort 
mensen, dus Petrus mocht ook niet discrimineren (en wij ook 
niet). Nu botsen culturen nog wel eens, maar op de dag van 
de Wederkomst zal de Heere Jezus laten zien dat Hij de 
Zijnen uit alle culturen roept. Dan valt alles weg. (racisme, 
discriminatie) wég! 
 
“Een grote schare zal God eeuwig loven, 
uit allerlei geslachten, groot en klein. 
En daar, in ’t heerlijk Vaderhuis hierboven, 
zal onder hen geen spraakverwarring zijn.” (Christien de Priester)  
 

7 november God schiep de mens 
Lezen:  Genesis 1:24-31 
Zingen: Psalm 33:7 

➢ Waarom wil God dat we respect hebben voor ieder mens? 
➢ Noem voorbeelden van wél respect en geen respect hebben voor de medemens. 

 
8 november Respect voor asielzoekers 
Lezen:  Leviticus 19:10-18 
Zingen: Psalm 146:7 

➢ Hoe wil de Heere dat we de arme mens en de mens uit een vreemd land 
behandelen? 

➢ Hoe denk jij erover als er asielzoekers in onze woonplaats komen? 
 
9 november Je weet het zelf ook… 
Lezen:  Deuteronomium 10:12-22 
Zingen: Psalm 77:7 

➢ Waaraan herinnert de Heere het volk in het omgaan met vreemdelingen? (vers 19) 
➢ Is het nodig dat jongeren van nu dat ook leren? Noem een voorbeeld. 
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10 november Respectvol 
Lezen:  Handelingen 8:26-31 
Zingen: Psalm 67:2 

➢ Welke respectvolle houding toont Filippus tegenover God? 
➢ En tegenover de kamerling? 
➢ Noem dingen waarom hij: ‘nee’ had kunnen zeggen. 
➢ Welke les is het voor ons? 

 
11 november Geen verschil 
Lezen:  Handelingen 8:32-40 
Zingen: Psalm 75:4 

➢ Er staat vandaag boven: Geen verschil. Denk met die woorden aan de bekering van 
deze kamerling. Noem dingen. 

 
12 november God zegt het 
Lezen:  Éfeze 6:1-9 
Zingen: Psalm 146:5 

➢ Wat zegt God over bazen en slaven? 
➢ Wat vind jij van de slavenhandel in vroeger tijden? 
➢ En hoe ga jij om met je meerdere en mindere op school of op het werk? 

 
13 november Geen racisme meer 
Lezen:  Openbaring 7:9-17 
Zingen: Psalm 98:2 

➢ Hoe laat God op de oordeelsdag uitkomen dat racisme er nooit mag zijn? 
➢ Praat over racisme, vroeger en in deze tijd. En dan over hoe groot Gods genade is 

in dit Bijbelgedeelte. 
 
14 november Bij elkaar gebracht 
Lezen:  Handelingen 10:1-8 
Zingen: Psalm 96:2 

➢ Hoe begint de Heere Zijn werk om twee mensen uit twee verschillende culturen op 
een respectvolle wijze bij elkaar te brengen? 

➢ Wat is in deze geschiedenis de bedoeling van de ontmoeting? 
➢ Hoe werkt God nu dwars door de culturen heen? 

 
15 november Een onbegrepen opdracht 
Lezen:  Handelingen 10:9-18 
Zingen: Psalm 77:8 

➢ Wat is een onbegrepen opdracht voor Petrus? 
➢ Hoe is zijn reactie? 
➢ Kun je dat begrijpen? 

 
16 november Geen onderscheid voor God 
Lezen:  Handelingen 10:19-29 
Zingen: Psalm 86:5 

➢ Hoe viel het onderscheid tussen culturen weg voor Petrus? 
➢ Hoe leerde God hem die les? 
➢ Wat kan jij hiervan leren? 
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17 november Geen voorkeur 
Lezen:  Handelingen 10:30-40 
Zingen: Psalm 9:2 

➢ Hoe leert Petrus dat God geen voorkeur voor een bepaald soort mensen heeft? 
➢ Op welke Naam legt Petrus alle nadruk? 
➢ Om Wie gaat het in jouw leven? 

 
18 november God is groot 
Lezen:  Handelingen 10:41-48 
Zingen: Psalm 87:3 

➢ Waar zie je aan dat God groot is in Zijn werk als je deze verzen leest? 
➢ Welke bezwaren neemt God weg voor Petrus? 
➢ Wat kan bijvoorbeeld jouw bezwaren wegnemen als je eerst denkt: God is groot? 

 
19 november Discussie 
Lezen:  Handelingen 11:1-10 
Zingen: Gebed des Heeren:4 

➢ Wat is een onderwerp van discussie als Petrus in Jeruzalem komt? 
➢ Reageert Petrus met boze woorden of gaat hij respectvol om met zijn 

tegenstanders? 
➢ Wat is de betekenis voor jou? 

 
20 november Tevreden 
Lezen:  Handelingen 11:11-18 
Zingen: Psalm 134:3 

➢ Hoe was de houding van de luisteraars na het gesprek van Petrus? 
➢ Hoe kwam het dat de tegenstanders tevreden mensen werden? 
➢ Wat zou je nu kunnen zeggen over de woorden respect, racisme, discriminatie? 

 


