Bijbelrooster

Kerst
Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Het Bijbelrooster geeft aan
wat er vóór de vervulling van Gods belofte gebeurde. Daarna
komt de vervulling zelf. De vervulling waarvan gezongen is door
Maria, Zacharias en Simeon. De vervulling waarvan gezongen is
door de engelen in de nacht van Jezus’ geboorte. De vervulling
van Gods belofte waar we ook nu nog over horen.
“God heeft Zelf Zijn Zoon gegeven
als de Weg tot eeuwig leven.
Daartoe werd Hij in de tijd
als een Kind op aard’ geboren.
Steeds weer mogen wij het horen:
In Hém is de zaligheid.”
Dit is ook een roepstem die we in het jaar 2020 hebben mogen
horen. Deze roepstem en uitnodiging gaat mee over de grens
van het jaar 2020 naar het jaar 2021.
“Vlucht tot Hém met vurig smeken.
Wil mijn harde hart verbreken,
red, om Jezus’ wil, ook mij.
Ja, vlucht tot en vertrouw op Jezus.”
(De gedichten zijn van Christien de Priester)

20 december Kust de Zoon
Lezen:
Psalm 2
Zingen:
Psalm 2:7
➢ Boven deze dag staat: Kust de Zoon (vers 12). Hoe kan je dat kussen van de Zoon anders
noemen?
➢ Wat zegt dit in jouw leven?
21 december Hij komt
Lezen:
Psalm 98
Zingen:
Psalm 98:4
➢ Vandaag staat er boven: Hij komt. Wanneer is de Heere Jezus voor de eerste keer
gekomen?
➢ Hoe wordt de dag van Zijn tweede komst wel genoemd?
➢ Wie alleen weet de tweede komst van de Heere Jezus? (Markus 13:32)
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22 december Vredevorst
Lezen:
Psalm 72:1-10
Zingen:
Psalm 72:2
➢ Psalm 72 is een Messiaanse psalm. Wat betekent dat?
➢ In vers 3 en 7 gaat het erover dat de Koning (de Heere Jezus) vrede zal geven. Hoe
wordt Hij in Jesaja 9:5 genoemd?
➢ Is die vrede in je hart voor jou ook al belangrijk?
23 december Een lofzang
Lezen:
Psalm 72:11-20
Zingen:
Psalm 72:11
➢ Welke lofzang spreekt de dichter uit, die ook bij Kerst past?
➢ Wie heeft ook een lofzang over deze woorden gezongen?
➢ Welk groot wonder lees je in vers 17?
24 december Brood uit de hemel
Lezen:
Lukas 2:1-7
Zingen:
Psalm 149:1
➢ Bethlehem betekent: Broodhuis. Wie is er in Bethlehem geboren?
➢ Hoe wordt Hij genoemd in Johannes 6:51?
➢ Heb je zo wel eens aan Kerst gedacht?
25 december De grootste blijdschap
Lezen:
Lukas 2:8-14
Zingen:
Psalm 150:1
➢ Bij elke geboorte is er grote blijdschap. Waarom staat er vandaag boven het
teksthoofdstuk: De grootste blijdschap?
➢ Wat is voor jou de grootste blijdschap op het Kerstfeest?
26 december Haast
Lezen:
Lukas 2:15-21
Zingen:
Psalm 103:11
➢ Waarom is deze keer haast wél goed in het leven van de herders?
➢ Wie vonden ze en hoe getuigden ze van het grote wonder?
➢ Wat deed Maria?
27 december Zaligheid gezien
Lezen:
Lukas 2:22-32
Zingen:
Lofzang van Simeon:1
➢ Hoe kwam Simeon in de tempel?
➢ Wat deed hij en wat zag hij?
➢ Wat heb jij nodig om zaligheid te zien?
28 december Kerstfeest voor een weduwe
Lezen:
Lukas 2:33-40
Zingen:
Lofzang van Simeon:2
➢ Wat zei Simeon van het Kind en tot Maria?
➢ Wie kwam er nog meer in de tempel?
➢ Wie was zij en hoe getuigde zij?
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29 december Geen blijvende stad
Lezen:
Hebreeën 13:1-14
Zingen:
Psalm 146:3
➢ Welk onderwijs krijgen de Hebreeën in vers 14?
➢ Wat betekent deze boodschap voor ons?
➢ Maak een zin of zinnen die bij deze tekst passen aan het einde van 2020.
30 december Denk na
Lezen:
1 Petrus 1:13-25
Zingen:
Psalm 102:15
➢ Wat is voorbijgaand en wat blijft er eeuwig?
➢ Welk voorbeeld gebruikt de apostel in vers 24?
➢ Wat zegt hij in vers 25?
➢ Denk eens na wat het verkondigde of gelezen Woord jou heeft gedaan in het
voorbijgaande jaar? (doe het in je stille tijd)
31 december Is Hij jouw leven?
Lezen:
Deuteronomium 30:11-20
Zingen:
Psalm 31:15
➢ Wat heeft Mozes het volk Israël geleerd over God en Zijn geboden?
➢ Wat heb jij over deze dingen geleerd in 2020?
➢ Kun je ook zeggen: Hij is mijn Leven?
1 januari
Leer mij…
Lezen:
Psalm 119:129-136
Zingen:
Psalm 119:17
➢ Van welk vers kun je een gebed maken voor het nieuwe jaar?
➢ Vergelijk vers 135 met Psalm 4:7. Wat kun je er van leren?
2 januari
Vertrouw op de Heere
Lezen:
Psalm 115
Zingen:
Psalm 115:1
➢ Welke zegen lees je in Psalm 115 als je met je hart op de Heere vertrouwt?
➢ Wat is de oproep waar de psalm mee afsluit?
➢ Welke tekstwoorden spreken jou vandaag het meest aan?
Nodig te bidden
3 januari
Bid om licht
Lezen:
Psalm 43
Zingen:
Psalm 43:3
➢ Waarom is het bidden om licht nodig?
➢ Wanneer bad de dichter van Psalm 43 om licht?
➢ Wanneer bid jij om licht?
4 januari
Bid om waarheid
Lezen:
Psalm 25:1-11
Zingen:
Psalm 25:2
➢ Elk vers in deze psalm begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet. Hoeveel van
die letters telt Psalm 25?
➢ Wat bedoelt de dichter als hij bidt: Leid mij in Uw waarheid?
➢ Waarom zijn deze woorden ook nodig voor jou in je gebed?
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5 januari
Bid om onderwijs
Lezen:
Psalm 25:12-22
Zingen:
Psalm 25:6
➢ Welke tekstverzen zijn tot onderwijs voor jou?
➢ Wat leer je ervan?
6 januari
Bid om liefde
Lezen:
Psalm 133
Zingen:
Psalm 133:3
➢ Wat kun je uit Psalm 133 leren over liefde? (Lees ook de berijmde Psalm 133 hierbij)
➢ Liefde is… vul zoveel mogelijk woorden in met eigen uitleg door jou.
7 januari
Bid om zegen
Lezen:
Jesaja 44:1-11
Zingen:
Psalm 134:3
➢ In welke verzen uit Jesaja 44 lees je over zegen van de Heere?
➢ Wat zegt Petrus over deze zegen in Handelingen 2:18?
➢ Wat is de betekenis voor jou?
8 januari
Bid om de Trooster
Lezen:
Johannes 14:15-26
Zingen:
Psalm 119:3
➢ Wat belooft de Heere Jezus aan Zijn discipelen?
➢ Wat zal de Trooster doen? (vers 26)
➢ Wat is belangrijk voor jou?
9 januari
Volhard in het gebed
Lezen:
Romeinen 12:9-21
Zingen:
Psalm 25:4
➢ In welk gebed, waar je over gelezen hebt, moet je volharden? (=volhouden)
➢ Hoe lang?
➢ Wat zijn jouw bidplaatsen?

