
 

 

Bijbelrooster  

 

Bezoekadres 

Houttuinlaan 7 

3447 GM 

Woerden 

Postadres 

Postbus 79 

3440 AB Woerden 

T (0348) 489948 

E info@jbgg.nl 

I www.jbgg.nl 

 

 

Voorbeelden van Jezus’ liefde 

 

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

 

In dit Bijbelrooster hebben we een keuze gemaakt uit de voorbeelden van Jezus’ liefde. 

Wat komt Zijn liefde ook uit in de wonderen die Hij doet. In elk wonder zie je waar het 

eigenlijk om gaat bij de Heere Jezus. Je leest ook de verschillende reacties na elk wonder. 

Even een vraag. Wat is jouw reactie? 

 

De laatste week leggen we de nadruk op naastenliefde. Wanneer kun je spreken van 

naastenliefde? Als je een oog van liefde hebt voor je naaste. Als je een warm hart en een 

helpende hand hebt voor de naaste in nood. En… als je een geheugen hebt om je naaste 

niet te vergeten. Wat is er veel te lezen en te leren. 

‘Lees de Schrift niet enkel als geschiedenis, maar ook als een liefdesbrief door God aan jou 

gestuurd.’ (Thomas Watson) 

 

9 juli  Liefdesles van Jezus 

Lezen:  Markus 10:13-16, Markus 9:36-37 

Zingen: Psalm 34:6 

 

• Welke grote liefdesles krijgen de discipelen van Jezus? 

• Geldt deze les nog? Voor wie? Noem verschillende voorbeelden. 
 

10 juli  Jezus’ liefde voor de wereld 

Lezen:  Markus 16:9-20 

Zingen: Psalm 45:8 

 

• Waaruit blijkt Jezus’ liefde voor de wereld in dit Bijbelgedeelte? 

• Welke reacties zal dit oproepen bij mensen? 

• Volgden de discipelen Jezus na in Zijn liefde? 
 

11 juli  Alles mogelijk bij God 

Lezen:  Lucas 18:18-30 

Zingen: Psalm 37:3 

 

• Wat was het probleem bij de rijke jongeling? 

• Staat de rijkdom op zich de bekering in de weg? 

• Wat betekent dit voor jou? 
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12 juli  Jezus’ liefde voor verloren zondaren 

Lezen:  Lucas 19:1-10 

Zingen: Psalm 130:2 

 

• Aan welke dingen zie je Jezus’ liefde voor een verloren zondaar? 

• Wat was de reactie van de omstanders? 

• Hoe merk je dat Zacheüs Jezus nu ook lief heeft? 
 

13 juli  Jezus’ liefde geeft te eten 

Lezen:  Johannes 6:1-15 

Zingen: Psalm 67:3 

 

• Wat leer je uit deze geschiedenis over Jezus’ liefde? 

• Welke vraag stelt de Heere Jezus aan Filippus en waarom doet Hij dat? 

• Wat laat de Heere Jezus met dit wonder zien? 

• Wat leer je ervan? 
 

14 juli  Jezus’ blijvende liefde 

Lezen:  Hebreeën 13:1-9 

Zingen: Psalm 102:15 

 

• Wat wordt hier van de overleden voorgangers gezegd? 

• Kunnen we met hen leven en sterven? 

• Wie staat daar in een scherp contrast tegenover? 
 

15 juli  Jezus’ dierbaar bloed 

Lezen:  1 Petrus 1:13-25 

Zingen: Psalm 17:3 

 

• Waartoe wekt Petrus de gelovigen op? 

• Aan welke éne ding moeten ze altijd denken in hun levenswandel? 

• Hoe kan je dat éne ding noemen? 
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Jezus’ liefde in Zijn wonderen 

 

16 juli  Twee blinden genezen 

Lezen:  Mattheüs 9:27-31 

Zingen: Psalm 146:6 

 

• Hoe beproeft Jezus het geloof van de blinden? 

• Hoe zie je dat de Heere Jezus hun harten kent? 

• Hoe geneest Hij hen? 

• Wat leer je over Jezus? 
 

17 juli  Een jongen opgewekt 

Lezen:  Lucas 7:11-17 

Zingen: Psalm 118:7 

 

• Waarin zie je Jezus’ ontfermende liefde in dit Bijbelgedeelte? 

• Waar is die opwekking een beeld van?  

• Bespreek Gods almacht en liefde. 
 

18 juli  Een jongen genezen 

Lezen:  Johannes 4:43-54 

Zingen: Psalm 27:7 

 

• Waarom denk je dat de Heere Jezus de hoveling op deze manier aanspreekt? 

• Wat werkt dit bij de man uit? Hoe is dat bij jou? 

• Waaruit blijkt dat zijn geloof stand hield als hij naar huis gaat?  

• Zie je hierin Jezus’ liefde? 
 

19 juli  Jezus’ liefde voor een dove 

Lezen:  Markus 7:31-37 

Zingen: Psalm 75:1 

 

• Hoe reageert de Heere Jezus als Hij een dove ontmoet? 

• Wat doe jij als er een dove in de groep zit? 

• Welke mogelijkheden zijn er om met een dove te spreken? 
 

  



 

 

Bijbelrooster  

 

Bezoekadres 

Houttuinlaan 7 

3447 GM 

Woerden 

Postadres 

Postbus 79 

3440 AB Woerden 

T (0348) 489948 

E info@jbgg.nl 

I www.jbgg.nl 

 

 

20 juli  Een wonder op de sabbat 

Lezen:  Lukas 13:10-17 

Zingen: Psalm 71:5 

 

• Welk wonder van Jezus’ liefde gebeurt er op de sabbat? 

• Wie is er boos op de Heere Jezus en waarom? 

• Met welk voorbeeld geeft Jezus antwoord? 
 

21 juli  Jezus’ liefde en tweeërlei reactie 

Lezen:  Lukas 17:11-19 

Zingen: Psalm 136:4 

 

• Hoe reageren de melaatse mannen als ze genezen zijn door Jezus? 

• Hoe reageer jij na genezing van ziekte? 

• Hoe merk je hier het verschil tussen wondergeloof en echt geloof? 
 

22 juli  Jezus’ gevende liefde 

Lezen:  Johannes 6:22-36 

Zingen: Psalm 105:22 

 

• Waarom zocht de schare Jezus op? 

• Hoe gaat Jezus hen op Zijn gevende liefde wijzen? 

• Hoe noemt Hij Zich? In welke tekenen zie je dat nu ook nog als het ware 
voor ogen? 

 

 

Naastenliefde 

 

23 juli  Een zieke naaste 

Lezen:  Markus 2:1-12 

Zingen: Psalm 99:2 

 

• Waar brachten vier vrienden hun zieke naaste? 

• Wat gebeurt er? 

• Wat doe jij allemaal voor je zieke naaste? 
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24 juli  Voor wie ben ik de naaste? 

Lezen:  Lukas 10:25-37 

Zingen: Psalm 133:1 

 

• Wat is het verschil tussen eigenliefde en naastenliefde? 

• Wat wil de Heere Jezus ons leren met deze gelijkenis? 
 

25 juli  Een liefdesgebod 

Lezen:  Johannes 13:31-38 

Zingen: Psalm 122:3 

 

• Wat is de betekenis van het liefdesgebod? 

• Wat heeft dit gebod met naastenliefde te maken? 

• Wat kun jij hier mee doen? 
 

26 juli  Mijn gevangen naaste 

Lezen:  Handelingen 12:6-17 

Zingen: Psalm 146:5 

 

• Wat doet de gemeente voor hun gevangen vriend Petrus? 

• Welk voorbeeld geven ze hierin voor ons? 

• Kun jij iets doen met dit voorbeeld? 
 

27 juli  Geen schuld bij je naaste? 

Lezen:  Romeinen 13 

Zingen: Psalm 82:2 

 

• Wat ben jij je naaste schuldig? 

• Wat zegt de Bijbel hierover? 

• Wat is de betekenis voor jou? 
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28 juli  Wees vriendelijk 

Lezen:  1 Petrus 3:8-22 

Zingen: Psalm 34:7 

 

• Hoe moeten wij met elkaar omgaan? 

• Is de opdracht om vriendelijk voor onze naaste te zijn altijd makkelijk? 

• Welke raad geeft Petrus ons in dit Bijbelgedeelte? 

• Maak van dit vers een gebed. 
 

29 juli  De koninklijke wet 

Lezen:  Jakobus 2:1-13 

Zingen: Psalm 119:8 

 

• Wat is de betekenis van de koninklijke wet? 

• Van Wie komt deze wet? 

• Mogen we deze wet naast ons neerleggen en denken: dat kan ik toch niet? 

• Welke raad geeft Jakobus in hoofdstuk 1:5? 
 


