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Over liefde gesproken 

 

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

 

Het Bijbelrooster gaat over liefde van God. Over Gods liefde, zoals die er was in het 

paradijs. Over het zondigen tegen Gods liefde door de mens. Maar we lezen ook over 

eeuwigheidsliefde van God. Het Bijbelrooster geeft ook aan hoe groot Gods liefde is in de 

wedergeboorte. En wat wederliefde is. Verder lezen we wat liefde en gehoorzaamheid 

betekent. We lezen ook hoe en waarin David de liefde van God zag. Hij zag het in het 

vrijwillig geven van gaven door de mensen voor de tempelbouw. Liefde van God geeft Hem 

liefde terug. Dat kunnen we uit het gebed van David leren. We kunnen ook zingen over 

Gods liefde. Dat doen we de laatste week. Hoe goed is ‘t onze God te prijzen! 

 

18 juni Liefde in het paradijs 

Lezen:  Genesis 1:27-31 en 2:15-25 

Zingen:  Psalm 8:4 

 

 Waaruit blijkt Gods liefde in dit Bijbelgedeelte? 

 Waarom konden Adam en Eva God liefhebben en ook elkaar? 

 In vers 25 staat: En zij schaamden zich niet dat zij naakt waren Hoe is het nu? Wat 
zegt het jou als je kleding koopt? 

 

19 juni Zonde... Genade… Liefde 

Lezen:  Genesis 3:1-19 

Zingen:  Psalm 6:4 

 

 Hoe werd de liefde tot God en de naaste verstoord? 

 Wat doet God als Adam zich van Hem afkeert? 

 Wat leer jij hiervan over Gods genade en liefde? 

 Lees je hier ook al over de Heere Jezus? 
 
20 juni Gods liefde 

Lezen:  Johannes 3:1-17 

Zingen:  Psalm 25:5 

 

 Waarom begint de Heere Jezus juist met de wedergeboorte tegen Nicodémus, die 
een farizeeër is? 

 Wat is de leer van de farizeeën? En hoe is het met ons? 

 Waaruit blijkt Gods grote liefde tot de van Hem afgevallen zondaar? 
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21 juni Levensvernieuwing door Gods liefde 

Lezen:  Deuteronomium 30:1-10 

Zingen: Tien geboden:2 

 

 Zie je aan de Naam ‘de HEERE, uw God’ Zijn liefde? Waarom? 

 Hoe noemt de Heere de bekering hier? 

 Kunnen we zonden blijven vasthouden en dan tot God wederkeren (je bekeren)? 
Waar lees je dat in dit gedeelte?  

 

22 juni Gods liefde en wederliefde 

Lezen:  1 Johannes 4:7-21 

Zingen:  Psalm 116:1 

 

 Wanneer hebben we God pas écht lief? En elkaar? 

 Hoe wordt God hier met één woord genoemd? Wat betekent dat? 

 Als jij een hekel aan iemand hebt, kan je dan God wél liefhebben? Waarom 
wel/niet? 

 

 

23 juni Eeuwigheidsliefde 

Lezen:  Jeremia 31:1-12 

Zingen:  Psalm 25:3 

 

 Waarin komt Gods eeuwigheidsliefde hier tot uitdrukking? 

 Hoe ziet de gemeente eruit die de Heere gaat aanbrengen? (bekeren) 

 Doet de Heere dat nog: voeren (brengen) met ‘smeking en geween’ in de bekering 
tot Hem? 

 
24 juni Bewijs van Gods liefde 

Lezen:  Hebreeën 12:1-11 

Zingen: Psalm 103:5 

 

 Wat is een bewijs van Gods liefde in dit hoofdstuk? 

 Wanneer ben je geen kind van God? 

 Wat voor doel heeft de kastijding? (straf) 

 Zegt het jou iets als de Heere je bestraft?  
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25 juni Gods liefde en gehoorzaamheid 

Lezen:  1 Johannes 5:1-13 

Zingen: Psalm 19:6 

 

 Kun je iets vertellen over Gods liefde en gehoorzaamheid aan Hem? 

 Is voor jou het leven naar Gods geboden een lust of een last? Maak het duidelijk 
met voorbeelden. 

 

26 juni Gods liefde maakt Hem groot 

Lezen:  1 Kronieken 29:10-20 

Zingen: Psalm 1:4 

 

 Met welke woorden maakt David Gods liefde groot in zijn dankgebed? 

 Hoe heeft David en het volk hun gaven gegeven voor de tempelbouw? 

 Hoe stop jij je geld in de collectezak? (denk aan vers 14) 
 

27 juni Liefde tot God en blijdschap 

Lezen:  Psalm 16 

Zingen: Psalm 16:6 

 

 Staan er in deze psalm voorbeelden van liefde tot God en blijdschap? 

 Wat neemt David zich voor in vers 8? 

 Waarom staan de woorden ‘Ik’ en ‘Mij’ soms met een hoofdletter? 
 

28 juni Liefde tot God en eerbied 

Lezen:  Psalm 5 

Zingen: Psalm 5:2 

 

 Hoe laat David in deze psalm horen dat er in de liefde tot God eerbied is? 

 Wat leer jij uit deze psalm als het over liefde tot God en eerbied gaat?  
 

29 juni Verlangen naar Gods liefde 

Lezen:  Psalm 42 

Zingen: Psalm 42:1 

 

 Waar en wanneer verlangt de dichter naar Gods liefde? 

 Welk voorbeeld gebruikt de dichter als het over zijn verlangen naar God gaat? 

 Door welk vers word je aangesproken? 
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30 juni Zicht op Gods liefde 

Lezen:  2 Thessalonicenzen 3:1-5 

Zingen: Psalm 86:6 

 

 Wat gebeurt er als je ergens op gericht bent? 

 Waar moet het hart van de Thessalonicenzen (en ons hart) op gericht zijn? Gaat dat 
in eigen kracht? 

 

1 juli  Waar liefde woont 

Lezen:  Psalm 133 

Zingen: Psalm 133:1 

 

 Met welke beelden wordt duidelijk gemaakt dat God liefde wil? 

 Kan liefde tot God en ruzie samengaan? 

 Denk na of je iets moet doen. 
 

2 juli  Loflied op Gods liefde 

Lezen:  Psalm 8 

Zingen: Psalm 8:4 

 

 In welke situatie wordt de mens getekend in deze psalm? 

 Heeft de mens nog heerschappij (macht) over de schepping (bijv. de dieren)? 
Waarom wel/niet? 

 Wanneer zal Gods lof weer écht gezongen worden op de hele aarde? (vers 2 en 10) 
 
3 juli  Bruiloftslied 

Lezen:  Psalm 45 

Zingen: Psalm 45:5 

 

 Wie is (geestelijk) de bruidegom en wie de bruid? 

 Hoe komt het dat de bruid alles verlaat voor haar bruidegom? (vers 11) 

 Wat houdt dat in: ingaan in het paleis van de koning? (vers 16) 
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4 juli  Gods liefde in Zijn huis 

Lezen:  Psalm 84 

Zingen: Psalm 84:6 

 

 Waaraan zie je Gods liefde in Zijn huis in deze psalm? 

 Zou je deze woorden: fontein, zon en schild ook met een hoofdletter kunnen 
schrijven? Waarom? 

 Wat betekenen deze drie woorden voor jou? Wat leer je ervan? 
 

5 juli  Gods liefde voor de zending 

Lezen:  Psalm 87 

Zingen: Psalm 87:3 

 

 In welke teksten kun je Gods liefde voor de zending lezen? 

 Wie zullen later de Naam van God met lofgejuich prijzen? 

 Welke zendingspsalmen en –liederen ken jij? 
 

6 juli  Een veilige schuilplaats 

Lezen:  Psalm 91 

Zingen: Psalm 91:1 

 

 Wat is de veiligste schuilplaats waar Psalm 91 op wijst? 

 Wat beleef je van Gods liefde als je een plekje in die schuilplaats krijgt? 
 

7 juli  Een opwekking 

Lezen:  Psalm 95 

Zingen: Psalm 95:1 

 

 Waarom staat er boven deze psalm: een opwekking? (zoek teksten op die antwoord 
geven op deze vraag) 

 Wat wil de Heere tot jou zeggen over Zijn liefde? 

 Waar waarschuwt Hij ons voor? 
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8 juli  Een spiegel van Gods liefde 

Lezen:  Psalm 147 

Zingen:  Psalm 147:10 

 

 Hoe leg jij uit dat de natuur een spiegel is van Gods liefde? 

 Waar moet de Heere voor geloofd en geprezen worden? 

 Wat wil de Heere absoluut niet?  

 


