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Aan welke omstandigheden moet je denken als het over vrijheid 
of bevrijding gaat? Vul maar in. In het Bijbelrooster luisteren we 
naar de woorden van God. De woorden van God spreken over de 
verdrukking en bevrijding van de Israëlieten. Tussen de woorden 
‘verdrukking’ en ‘bevrijding’ schrijven we met grote letters het 
woord ‘bloed’. Waarom dat woord er staat, lees je als je het 
Bijbelrooster volgt. Het woord ‘bloed’ moet je vasthouden als 
het over de andere Bijbelgedeelten gaat. Het Bijbelrooster leert 
ook over bevrijding van de satan uit het hart. Dat kan ook niet 
gebeuren zonder bloed. Want het bloed van Jezus Christus, 
Gods Zoon reinigt van alle zonden. Als dat gebeurt leer je pas 
echte vrijheid kennen zelfs al zou je in de gevangenis terecht 
komen, net zoals Paulus en Silas. Maar ze zongen lofzangen. Dat 
kon, omdat ze de grote Bevrijder Jezus kenden en ze veilig 
waren achter Zijn bloed. Dus bevrijd! 
 

8 mei  Geen vrijheid 
Lezen:  Exodus 5:1-11 
Zingen: Psalm 9:20 

➢ Hoe leven de Israëlieten in Egypte? 
➢ Wat vragen Mozes en Aäron aan Farao? 
➢ Besef je hoe kostbaar vrijheid is? Waarom wel of niet? 

 
9 mei  God belooft vrijheid 
Lezen:  Exodus 5:12-24 
Zingen: Psalm 12:7 

➢ Kun je uitleggen dat God Farao overgeeft aan zijn eigen boosheid? 
➢ Kan dat erge ook nu nog gebeuren en hoe bijvoorbeeld? 
➢ Maar Wie is en blijft de Bevrijder van Israël? Ken jij Hem ook? 

 
10 mei  Vrijheid achter het bloed 
Lezen:  Exodus 12:1-14 
Zingen: Psalm 34:10 

➢ Na hoeveel plagen (straffen) moesten de Israëlieten zich klaar gaan maken hun vrijheid 
tegemoet? 

➢ Wat moest er eerst allemaal gebeuren? 
➢ Wat betekent: vrijheid achter het bloed? 
➢ Ken jij deze vrijheid ook? Achter het bloed van Wie? 
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11 mei  Herdenking bevrijding 
Lezen:  Exodus 12:15-28 
Zingen: Psalm 78:26 

➢ Hoe moesten de Israëlieten hun bevrijdingsdag herdenken als ze in hun beloofde land 
kwamen? 

➢ Waarom is het ook voor ons zo belangrijk onze Bevrijdingsdag in ons land te 
herdenken? Hoe doe jij dat? 

 
12 mei  Denk aan Gods trouw 
Lezen:  Exodus 12:29-42 
Zingen: Psalm 81:11 

➢ Wat is duidelijk te zien op weg naar de vrijheid? Vertel iets over Gods trouw over Zijn 
volk. 

➢ Waar kon je Gods trouw aan zien boven Zijn volk (Lees: Exodus 13:21-22)? 
➢ De duivel probeert ons het goede te doen vergeten. Ken je er een voorbeeld van? 

 
13 mei  Bevrijd door een wonder 
Lezen:  Exodus 14:1-13 
Zingen: Psalm 136:12 

➢ Door welk groot wonder kwam er bevrijding voor de Israëlieten? 
➢ Wat roepen de mensen in paniek? 
➢ Op Wie blijft Mozes vertrouwen en wat zegt hij? Wat leer je ervan? 

 
14 mei  Strijd en overwinning 
Lezen:  Exodus 14:14-22 
Zingen: Psalm 46:1 

➢ Wie is de Overwinnaar van de Israëlieten? 
➢ Wie is dan de verliezer? 
➢ Waar is de strijd begonnen tussen die twee? 
➢ Tot hoe lang duurt deze strijd? 
➢ Wanneer heb je een veilige plaats? 

 
15 mei  Bevrijdingslied 
Lezen:  Exodus 15:1-11 
Zingen: Psalm 106:7 

➢ Wie krijgt de hoogste eer na de bevrijding door de Rode zee? 
➢ Welke namen krijgt de Heere van Mozes in zijn lied? 
➢ Wat leert ons het lied van Mozes na een moeilijke tijd van corona en oorlog? 

 
16 mei  Geloofskracht 
Lezen:  Exodus 15:12-21 
Zingen: Psalm 106:26 

➢ Waaruit blijkt de geloofskracht in Mozes’ lied (vers 16-17)? 
➢ Hoe kunnen ze daardoor (door het geloof) in de toekomst zien?  
➢ Mirjam wordt ook aangestoken om God te verheerlijken. Wat doet ze? Wat doe jij? 
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17 mei  Bevrijdingspsalm 
Lezen:  Psalm 146 
Zingen: Psalm 146:5 

➢ Van wie hebben we geen hulp op bevrijding te verwachten? 
➢ Van Wie wel? 
➢ Hoe bevrijdt de Heere de gevangenen (vers 7)?  
➢ Geeft dit jou vertrouwen op God voor de gevangenen in het oorlogsgebied in Oekraïne? 

Vertel. 
 
18 mei  Bevrijding in het hart 
Lezen:  Handelingen 16:1-15 
Zingen: Psalm 25:7 

➢ Waarom staat er ‘bevrijding in het hart’ boven? 
➢ Waar wordt Lydia’s hart van bevrijd? 
➢ Wat zijn er de tekenen van? 
➢ Hoe is het met jouw hart? 

 
19 mei  Bevrijd en gevangen 
Lezen:  Handelingen 16:16-23 
Zingen: Psalm 31:4 

➢ Was het de waarheid wat het meisje de apostelen nariep? 
➢ Waarom wilde Paulus het toch niet hebben? 
➢ Hij drijft de satan (die ook soms de waarheid spreekt) uit het meisje. Wat is het loon 

van die bevrijding voor de apostelen? 
 
20 mei  Gevangen en bevrijd 
Lezen:  Handelingen 16:24-31 
Zingen: Psalm 102:11 

➢ De apostelen worden gevangen. Wat gebeurt er na middernacht? 
➢ Praat nu over de bevrijding van de apostelen en over de bevrijding van de 

stokbewaarder. Werkt de Heere nog zo? 
 
21 mei  Bevrijding uit de stad 
Lezen:  Handelingen 16:32-40 
Zingen: Psalm 111:6 

➢ Welke bewijzen zie je van het geloof van de stokbewaarder in deze verzen? 
➢ Paulus vraagt om een eerlijke behandeling voor zijn bevrijding uit de stad. Leg uit dat 

het hier niet gaat om eigen eer maar om de zaak van de Koning. 


