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Toelichting
Dit Bijbelrooster biedt u voor elke dag een Bijbelgedeelte rond de kernwaarde
Verbondenheid. Het doel van het Bijbelleesrooster is om met het Woord van God
bezig te zijn en na te denken over het thema Verbondenheid. Het mooie is dat
iedereen in de gemeente zo tegelijkertijd met hetzelfde Bijbelgedeelte bezig kan zijn.
We hopen zo dat ook het Bijbelleesrooster voor verbondenheid zorgt.
Het rooster is in vier delen opgedeeld, zodat het woord Verbondenheid vanuit
verschillende aspecten bekeken wordt: God(s) Verbonden(heid) met ons, Verbondenheid met elkaar, Verbondenheid met alle gelovigen en Verbinding maken om ons
heen.
Bij elk Bijbelgedeelte is ook een vraag gesteld, waarover u verder kunt nadenken of
doorspreken met elkaar. Bij sommige Bijbelgedeeltes is een heel korte overdenking
geplaatst, die u na het Bijbellezen kunt gebruiken.
Tips hoe het rooster te gebruiken?
Hoe en wanneer u het rooster gebruikt is helemaal aan u zelf! U kunt het gebruiken
bij het Bijbellezen na de maaltijd en erover doorspreken met uw tafelgenoten. U kunt
het ook gebruiken om op een rustig moment van de dag uit uw Bijbel te lezen en
contact met God te zoeken. Hieronder staat nog een aantal manieren dat u kunt
gebruiken om over het Bijbelgedeelte na te denken. U kunt zelf kiezen wat u het
prettigst vindt of waarmee u het best over de tekst na kunt denken. Vraag altijd de
Heilige Geest of Hij u inzicht wil geven over het gelezen gedeelte!
1.

Vraag u af, wat het tekstgedeelte met Verbondenheid te maken kan hebben.

2.

U maakt de tekst voor u zelf levend en toepasbaar door voor u zelf antwoord te
geven op de vraag: Hoe leer ik de Heere hier kennen? Let daarbij op een aantal
dingen

Wat doet de Heer hier?

Hoe is Zijn verhouding tot de mensen?

Wat leer ik uit dit tekstgedeelte?

Welke eigenschappen laat Hij hier van Zichzelf zien?

3.

Stel u zelf na het lezen van het Bijbelgedeelte de volgende 4 vragen:

Wat kan ik leren uit dit gedeelte? Bedenken, bedanken, belijden, bidden

Waarvoor wil ik God bedanken naar aanleiding van dit gedeelte?

Wat wil ik aan God belijden en hoe gaat ik dit gedeelte toepassen in
mijn leven?

Waarvoor wil ik bidden naar aanleiding van dit gedeelte?

Iets delen? Ideeën? Mail het!
Wilt u iets delen wat u is opgevallen? Mail het naar: kernwaarden@cgkzwijndrecht.nl. Zo kunnen we met elkaar delen wat ons opvalt. Krijgt u creatieve
ideeën bij het lezen van het gedeelte, waarbij u denkt: “dat zouden we moeten doen
met elkaar in de gemeente”? Noteer het en e-mail het!
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God(s) Verbonden(heid) met ons

Dag
21-jan
22-jan
23-jan

24-jan
25-jan

26-jan
27-jan
28-jan
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Te lezen/
Onderwerp
Ps 105:1-11
Eeuwig verbond
1 Kor 3:16-17
Tempel van God
Gen 3:1-13
De zondeval

Mat 1:18-23
Immanuel
Gen 17:1-8
Verbondssluiting

Gen 9: 9-17
Verbond met Noach
1 Joh 1:1-3
Gemeenschap
Ps 139:1-18
God kent ons

Meditatie / vraag
Hoe zou u God vandaag willen loven voor het verbond dat
Hij ook met u aan wil gaan?
Wat zegt het u dat u een tempel van God bent? Welke
consequenties heeft dat?
Als je zelf een soort god wilt worden beschadig je je
verhouding met God. En in het Bijbelverhaal merk
je dat de verbondenheid met elkaar daar ook direct
onder lijdt. Ongebondenheid leidt tot
onverbondenheid. Dit is het verlangen van satan.
Hij is de grote kracht achter alle onverbondenheid.
Ook vandaag.
Juist in verbondenheid met God kun je echt mens
zijn zoals God het bedoeld heeft en verbondenheid
met andere mensen ervaren.
Wat ziet u in dit Bijbelgedeelte van gebrek aan
verbondenheid? Welke onverbondenheid brengt satan in
onze tijd tot stand?
Wat betekent Immanuel voor u in uw dagelijks leven?
Eén van de plaatsen waar de Bijbel het woord
verbondenheid gebruikt. Veel woorden in dit
Bijbelgedeelte drukken iets uit van verbondenheid
tussen God en mensen of tussen mensen onderling.
Heel dit gedeelte spreekt van Gods verlangen naar
deze verbondenheid. Terwijl satan met veel succes
mensen los maakt van God en van elkaar blijft God
bij zijn verlangen van de zesde scheppingsdag. Ga na
welke woorden in deze verzen iets van verbondenheid
tussen God en mensen of tussen mensen onderling
uitdrukken.
Waar denkt u aan als u de regenboog ziet?
Kunt u iets zeggen over de gemeenschap die u ervaart met
de Vader en met Jezus?
Ervaart u de nabijheid van God in u leven? Op welke
momenten?

Dag

Te lezen/
Onderwerp

Meditatie / vraag

29-jan

Jer 31:31-34
Nieuw verbond

30-jan

1 Joh 4:7-10
Gods liefde
Kol 2:6-15
In Christus
geworteld
1 Kor 6:12-20
Lichaam als tempel
Joh 17
Hogepriesterlijk
gebed

Het is ongeveer twaalf eeuwen nadat God het
verbond met Abraham sloot in Genesis 17. God
heeft veel teleurstellingen meegemaakt met het
nageslacht van Abraham. Uiteindelijk loopt het uit
op een ballingschap. God is vaak teleurgesteld. En
dat proef je in dit Bijbelgedeelte. Maar God is niet
veranderd. Hij verlangt nog steeds naar
verbondenheid met mensen. Hij heeft het dan wel
over een nieuw verbond. Een nieuw verbond door
Jezus Christus. Ook hoor je over het werk van de
Heilige Geest in je hart. Net als in Genesis 1 zien we
de drie-enige God als God van verbondenheid,
nieuwe verbondenheid. Wat is volgens Jeremia het
kenmerkende van dat nieuwe verbond? Waarin verschilt
het van het oude verbond?
Hoe bijzonder is het dat God ons eerst heeft liefgehad?

31-jan

1-feb
2-feb

3-feb
4-feb

5-feb
6-feb

Gal 4:1-7
Erfgenamen
Ps 25:8-15
Vertrouwelijke
omgang
Ps 103:1-22
Loof de Heer
Ps 111: 1-10
Lofzang op de Here

Wat betekent het voor u om in Christus geworteld en
gegrondvest te zijn?
Weet u dat uw lichaam een tempel van de Heilige geest is?
Het langste gesprek tussen Jezus en zijn Vader wat
wij kennen. Heel intens. Het was kort voor zijn
sterven. Merk de verbondenheid tussen Zoon en
Vader. In zijn gebed voor ons merk je de band die
Hij met ons voelt. Vers 22 en 23 vertellen er iets over
hoe wij één zijn: door de liefde van God en de
grootheid van Jezus waar wij in mogen delen. Wat
dat betekent? In ieder geval dat het kennen van
Gods grootheid en liefde in Jezus ons dichter bij
elkaar brengt.
Als wij verlangen en bidden om meer verbondenheid
mogen we weten dat Jezus daar al lang geleden om
gebeden heeft en daar nog steeds om blijft bidden.
Waar wilt u, na dit gebed van de Here Jezus om bidden?
Wat betekent het om erfgenaam van God te zijn?
Wat betekent voor u vertrouwelijke omgang met de Here?
Laat vers 12 en 13 diep op u inwerken en verwonder u
erover u dicht Hij bij ons wil komen en voor ons zorgen.
Let eens op vers 1, herkent u zich in de woorden van de
psalmist? Durft u God zo te loven in de kring van de
gemeente?
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Dag

Te lezen/
Onderwerp

Meditatie / vraag

7-feb

Marc 15:20b-37
Jezus verlaten door
God

Nergens in de Bijbel is de on-verbondenheid zo
schrijnend. Hier wordt een mens, die heeft laten
merken hoezeer hij een mens van verbondenheid
was, door alle mensen in de steek gelaten. Buiten de
stad hangt hij aan een hoge paal. Ook God heeft
hem verlaten. Een ware hel. Hij draagt de straf die
wij verdienen. Deze intense gebeurtenis opent de
weg naar een nieuwe verbondenheid met God en
met elkaar. Daar mogen wij in leven.
Wanneer hebt u het diepst beseft hoeveel God voor u over
gehad heeft?

8-feb

Hebr 10:19-29
Belijdenis

Lees vers 24 en 25 , wat roepen die bij u op? Is het moeilijk
om elkaar aan te vuren en aan te sporen?

9-feb

Gal 2:15-20
Christus in mij

Let vooral op vers 20, wat betekent dit voor u? En kan je
deze woorden ook toepassen op de gemeente? Wat betekent
dit voor het gemeenteleven?

10-feb

Luk 6:12-16
Jezus bidt

Jezus zoekt verbondenheid met zijn Vader in gebed. Hoe
zoekt u het contact met de Hemelse Vader in de drukte van
alle dag?

11-feb

Openb 21:1-8
Nieuwe hemel en
aarde

Laat vers 3 op u inwerken. Kijkt u met verlangen uit naar
de nieuwe hemel en aarde?

Onze onderlinge verbondenheid (gemeente)

Te lezen/
Onderwerp
1 Kor 1:4-10
Eensgezind zijn

Meditatie / vraag

13-feb

1 Kor:10:14-22
Avondmaal

Hoe ervaart u het Heilig Avondmaal?

14-feb

Marc 10:13-16
Kinderen horen
erbij

Hoe kunnen we als gemeente onze kinderen maximaal
betrekken binnen de gemeenschap?

Dag
12-feb
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Vindt u het moeilijk om eensgezind te zijn in de gemeente?
En als dat zo is, hoe gaat u daar mee om?

Dag

Te lezen/
Onderwerp

Meditatie / vraag

15-feb

Gen 4:1-16
Kain en Abel

In Genesis 3 lezen we dat de zondeval de relatie
tussen God maar ook tussen de eerste twee mensen
veranderde. Je zag direct een gebrek aan
verbondenheid. Vandaag lezen we dat er meer
mensen komen op aarde. Nieuwe kansen voor
verbondenheid. Maar het valt tegen. Let op vers 9.
God doet een beroep op Kaïns verbondenheid met
zijn broer. Kaïn negeert die verbondenheid. In die
houding heeft hij zijn verschrikkelijke daad gedaan.
In diezelfde houding zegt hij: ‘Moet ik soms over

16-feb

17-feb

Kol 2:1-5
Verbonden met
elkaar
Joh 1:35-51
Eerste discipelen

mijn broer waken? Ben ik mijn broeders hoeder?’
Ga na hoe deze houding van onverschilligheid kwaad kan
doen in het gemeenteleven. Neem de tijd om voorbeelden te
bedenken
Paulus zie hoe hecht de Kolossenzen met elkaar verbonden
zijn, zien anderen dat ook aan ons als gemeente?
De komst van de Here Jezus, het Lam van God
brengt mensen samen. Verbonden met Hem, maar
ook met elkaar. De één roept de ander er bij. Je
merkt hoe allerlei verbanden tussen mensen daarbij
een rol spelen. God legt daar beslag op om in de
kring van Jezus’ leerlingen verbondenheid te
creëren. Ook vandaag. Zijn er gemeenteleden met wie u
speciale banden hebt als vriendschap, familie, collegialiteit,
gezamenlijke sport of hobby enz. enz.? Dragen die banden
bij aan de verbondenheid met Christus en de gemeente?

18-feb

1 Joh 4:11-21
Elkaar liefhebben

Vindt u het moeilijk om uw broeder of zuster lief te hebben?
Hoe kan God u hierbij helpen

19-feb

Hand 2:37-47
Eerste gemeente

Zou dat nog kunnen tegenwoordig, gemeente zijn, zoals de
eerste gemeente was?

20-feb

1 Kor:11:17-34
Avondmaal

Wat betekent volgens u het nieuwe verbond in het bloed
van Jezus (vers 25)?

21-feb

Filip 2:1-4
Eén van ziel

22-feb

1 Joh 3:11-17
Liefhebben

Vindt u het moeilijk om de woorden uit vers 3 toe te passen
in uw leven en in het gemeentelijk leven? Waarom wel of
niet?
Opnieuw komen we Kaïn tegen als waarschuwend
voorbeeld. Niet alleen Kaïn, maar iedereen die zijn
broeder of zuster haat is een moordenaar. Vers 17
gaat nog een stap verder: je hart sluiten voor een
broeder of zuster die gebrek lijdt. Hier komen we bij
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Dag

Te lezen/
Onderwerp

23-feb

1 Petr 1:13-25
Vurig liefhebben

24-feb

1 Sam 18:1-5
David en Jonathan

25-feb

1 Tess 5:12-24
Op elkaar toezien

26-feb

Ps 133:1-3
Broederlijke liefde
2 Kor 1:12-14
Paulus roemt

27-feb

28-feb

1-mrt

2-mrt
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Jac 2:1-9
Aanzien des
persoons
Neh 3:1-32
Herbouw van
Jeruzalem
Jac 5:7-20
Geduld

Meditatie / vraag
de kern van de verbondenheid tussen mensen: staat
je hart open voor de anderen? Kijk je verder dan hun
hebbelijkheden en onhebbelijkheden en is je hart er
op gericht het gemis en de moeite van de ander aan
te voelen? Dat gemis kan materieel gebrek zijn, maar
ook andere moeiten, pijn, zorgen en verlangens.
Wat ziet u aan gemis en moeite bij die broeders en zusters
waar u soms moeite mee hebt? Begrijpt u dat achter
afstotend gedrag en woorden soms reële problemen schuil
gaan?
Wat betekent voor u als u naar de gemeente kijkt vers
22, waarin opgeroepen wordt om elkaar vurig lief te
hebben?
Kent u ook zo'n innige vriendschap met iemand zoals
David en Jonathan hadden?
We concentreren ons op vers 14. Iedereen heeft de taak
om naar de andere gemeenteleden om te zien, zoals een
herder voor de schapen zorgt. Ben ik mijn broeders
hoeder? Ja zeker. Dat is het gevecht om de ziel van de
ander. Niet allereerst om het gedrag of de mening van
de ander, maar om de ziel!
Ga na hoe u de verschillende taken uit vers 14 kunt
uitvoeren. Is het terechtwijzen niet in strijd met het
geduld?
Herkent u iets in onze gemeente van wat de psalmist hier
schrijft?
Paulus hoopt dat de gemeente trots op hem is. Hij is
zelf ook trots op de gemeente, ten overstaan van
God. Verrassend om zo over een gemeente te
spreken. Het was echt geen volmaakte gemeente.
Daar is deze brief heel duidelijk over. En toch: ‘trots
op uw gemeente’.
Waar bent u trots op als u naar onze gemeente kijkt? En
als u naar uw eigen inbreng in de gemeente kijk?
Kan dit gedeelte ook in onze gemeente gelden? Ook als het
om buitenstaanders gaat die bij ons komen?
Probeer u eens voor te stellen hoe dit eruit moet hebben
gezien, al deze werkende mensen. Iedereen deed mee. Hoe
draagt u uw steentje bij in de gemeente?
Een nuchter stukje. Jakobus en de Heilige Geest
weten dat het in de kerk soms moeite kost om
geduld met elkaar te hebben en niet te klagen. Dat
geduld moet geen passief geduld zijn, maar juist
actief: bidden voor elkaar, zonden belijden, elkaar

Dag

Te lezen/
Onderwerp

3-mrt

Hand 4:32-37
Alles
gemeenschappelijk

4-mrt

1 Kor 12:28-31
Vele gaven
1 Kor 10:23-33
Christelijke vrijheid
Efz 4:1-16
Eén lichaam, één
Geest

5-mrt
6-mrt

7-mrt
8-mrt

1 Kor 16:1-3
Inzameling
Marc 1:1-11
Jezus' doop

Meditatie / vraag
tot inkeer brengen. Dat is vechten om elkaars ziel.
God geeft ons aan elkaar om de ander van de dood
te redden!
Hebt u zelf de ervaring in onze gemeente dat uw geduld op
de proef gesteld wordt? Hoe gaat u daar mee om?
Hoe zouden wij in onze tijd vorm kunnen geven aan alles
'gemeenschappelijk hebben'? Wees creatief.
Welke gaven heeft u? En zet u of zou u ze ook voor de
gemeente in willen zetten?
Hoe gaat u om met verschillende opvattingen binnen de
gemeente?
Een bekend gedeelte. De kerk is een lichaam. Niet
zomaar een lichaam, het is het lichaam van Christus
zelf. Alsof Christus zegt: de kerk, dat ben ik zelf.
Wat herkent u van Hem in onze gemeente? Wat betekent
het dat vers 15 en 16 spreken van een groeiproces?
Paulus vraagt om geld in te zamelen. Welke rol speelt geld
in de gemeente? Kan geld voor verbinding zorgen?
Luister eens goed naar de woorden van God de
Vader: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik
vreugde.’ Wat een band tussen Vader en Zoon proef
je hier! God laat ons iets voelen van het geheim van
de drie-eenheid.
Wat geeft de Vader zoveel vreugde? Dat zijn geliefde
Zoon als mens tussen de mensen zijn taak op zich
neemt. Hij komt in de rij staan bij mensen bij wie de
verbondenheid beschadigd is. Hij komt het
herstellen.
Kijk ook eens naar de Heilige Geest. Duidelijk laat
Hij zien dat Hij de kracht is die verbondenheid
herstelt.
Diezelfde Geest werkt ook in onze gemeente aan
verbondenheid. Waarin merkt u zijn kracht?

Verbondenheid met alle gelovigen

9-mrt

1 Kor 12:12-31
Vele leden, één
lichaam

Hoe kunnen wij het goede zoeken voor elkaar en daarom
voldoen aan de opdracht van het lichaam van Christus in
deze wereld?
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Dag

Te lezen/
Onderwerp

Meditatie / vraag

10-mrt

Efz 3:14-21
Samen met alle
heiligen
Gal 6:1-10
Draag elkaars
lasten

Hoe is het om met andere christenen buiten de gemeente te
spreken over de oneindige grootheid van God?

11-mrt

12-mrt

13-mrt
14-mrt
15-mrt

16-mrt

17-mrt

18-mrt
19-mrt
20-mrt
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Efz 1:15-23
Liefde voor alle
heiligen
Joh 15:1-8
In Jezus blijven
2 Kor 13:11-13
Zegenbede
Efz 2:11-22
Jood en heiden één
in Christus
Ps 84
Houden van Gods
huis
Joh 10:22-30
De stem van de
herder

1 Petr 2:1-10
Geestelijk huis
Rom 8:31-39
Overwinnaars
Mat 12:46-50
Jezus' echte familie

Midden tussen de al deze aansporingen tot
verbondenheid klinkt vers 5 nogal egocentrisch.
Paulus bedoelt hier uiteraard niet dat we elkaar niet
moeten helpen onze moeiten te dragen. Maar met
‘last’ bedoelt hij hier: ‘verantwoordelijkheid’. Ieder
heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in de
verbondenheid in de gemeente.
Probeer te ontdekken wat uw, jouw verantwoordelijkheid
is. Bid er om, om dit te ontdekken.
De Efeziërs worden geprezen voor hun liefde voor alle
heiligen, niet alleen de eigen gemeenteleden. Hoe
verbonden voelt u zich met de kerk wereldwijd?
Wat moeten wij doen om als een rank in Jezus de wijnstok
te blijven, zowel persoonlijk, maar ook als gemeente?
Hoe geeft u zelf vorm aan vers 11 in de gemeente?
Voelt u zich in Christus ook verbonden met het volk Israël?
Hoe komt dat tot uiting?
Verlangt u er ook naar zoals in vers 3 wordt beschreven om
op zondag naar Gods huis te gaan en Hem en de gemeente
te ontmoeten?
Jezus is de goede Herder. Hij kent zijn schapen bij
name en wil ze beschermen. Het houdt wel in dat
we naar zijn stem moeten willen luisteren en de weg
gaan die Hij wijst. Dan zullen we niet verdwalen,
maar daar komen waar de Herder ons wil hebben.
In onze chaotische wereld is het niet makkelijk om
te luisteren. Het betekent dat we regelmatig de stilte
moeten zoeken om ons opnieuw af te stemmen op
de stem van de Herder en open te staan voor zijn
aanwijzingen en steun.
Ziet u zichzelf als schaap van Gods grote kudde? Hoe
ervaart u de stem van de Herder?
Laat vers 9 op u in werken, wat wil dit vers u zeggen? En
als u het vers betrekt op de wereldwijde kerk?
Als u kijkt naar de vervolgde kerk, welke bemoediging
vindt u dan voor hen èn uzelf in de verzen 38 en 39?
Wat betekent het dat Jezus Zijn discipelen nog meer ziet als
familie, dan zijn natuurlijke familie?

Dag

Te lezen/
Onderwerp

Meditatie / vraag

21-mrt

Rom 16:1-16
De groeten

22-mrt

Rom 1:8-12
Paulus' verlangen
naar Rome
Rom 11:1-12
Israël niet verstoten

Een brief van Paulus aan broeders en zusters in een
verre stad. Ondanks de afstand volop
verbondenheid. Iets heel eenvoudigs om mee te
beginnen: elkaar groeten. Paulus brengt in dit
hoofdstuk tientallen groeten over en draagt de
gemeenteleden op elkaar te groeten. Hoe omhelzen
wij elkaar en de gasten van onze gemeente? Let ook
op de warme aanbeveling van zuster Febe. Een
aansporing om haar te ontvangen op een wijze die
bij de heiligen past.
Wat kunt u op dit punt zelf betekenen aan groei in
verbondenheid?
Paulus verlangt nar de gemeente van Rome. In hoeverre
voelt u zich verbonden met andere gemeenten binnen of
buiten ons kerkverband?
In hoeverre voelt u zicht verbonden met Israël?

23-mrt

Verbinding maken om ons heen

24-mrt
25-mrt

26-mrt

Marc 12:28-34
Het grote gebod
Gen 1:26-27, 2:18
Gods evenbeeld

Mat 28:16-20
Jezus is bij ons

Hoe kenmerkt zich uw verbondenheid met God en die met
uw naaste?
Op het moment dat wij mensen geschapen worden
zien we iets heel bijzonders van God. ‘Laten wíj
mensen maken’ zegt Hij. God is één, maar Hij is
tegelijk meer dan één. Later in de Bijbel merken we
dat Hij Vader, Zoon en Heilige Geest is. Die drie
vormen een volmaakte eenheid. Een wonderlijk
geheim.
Deze God maakt ons als zijn evenbeeld. Wat
betekent het dat wij op God lijken? In ieder geval dit
dat we gemaakt zijn voor verbondenheid. Het is niet
goed dat een mens zonder mensen is. God heeft ons
zo gemaakt dat we anderen nodig hebben en ook
gaven hebben om in verbondenheid met anderen te
leven.
Wat hebt u van God gekregen aan gaven om verbonden
met anderen te leven? Neem eens de tijd om deze dingen op
te noemen.
Wat betekent het voor u, dat Jezus met ons wil zijn tot de
voleinding van de wereld?
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Dag

Te lezen/
Onderwerp

Meditatie / vraag

27-mrt

Jes 9:1-5
Licht
Luk 19:1-10
Zacheus
1 Tim 2:1-4
Voorbede voor
iedereen
Jer 29:1-7
Vrede voor de stad

Hoe geeft u licht in uw omgeving aan mensen die nog in
duisternis wandelen?
Hoe zoekt Jezus verbinding met Zacheus?

28-mrt
29-mrt

30-mrt

Waarom is het belangrijk om ook te bidden voor onze
samenleving?
Vers 7 roept op om te bidden voor de stad waarin men leeft.
Waarvoor kunt u bidden als u aan uw eigen
woonomgeving denkt?
Hoe bent u arbeider om de oogst binnen te halen?

31-mrt

Luk 10:1-9
Opdracht van Jezus

1-apr

Jer 29:1-7
Vrede voor de stad

2-apr

Hand 17:15-34
Paulus op
Areopagus

Vers 7 roept op om te bidden voor de stad waarin men leeft.
Waarvoor kunt u bidden als u aan uw eigen
woonomgeving denkt?
Hoe zoekt Paulus hier verbinding met zijn toehoorders.
Wat kunnen wij daar van leren voor als het om
evangelisatie gaat?

3-apr

Mat 28:16-20
Grote opdracht

Hoe kan vers 20 u bemoedigen om het evangelie aan
andere door te geven?

4-apr

Filip 2:12-18
Heilig Leven

Hoe kunnen we als mensen, maar ook als gemeente
'schijnen als lichten in de wereld' (vers 15b)?

5-apr

Mat 22:34-40
Grote gebod

Heeft u vandaag dit Bijbelgedeelte in praktijk gebracht?
Op welke manier?

6-apr

Hand 16:25-34
Paulus en Silas
gevangen

In vers 33 lezen we dat de cipier en zijn huis gedoopt
worden. Wat is voor u de betekenis van het gedoopt zijn?
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