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naam:

jaar:
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Inleiding
Wat mooi dat je dit werkboek bij de Jesse Tree hebt gedownload of geprint. Vorig jaar maakte ik
kennis met de werkvorm van de Jesse Tree en ik was meteen enthousiast. Op mijn blog
www.flourishlikeapalmtree.nl kun je lezen hoe ik hier in 2015 mee aan de slag ging en elke dag
een nieuw symbool aan de takken van onze Jesse Tree hing.
Het is waardevol om in de Adventsweken stil te staan bij de komst van Jezus en aan de
geschiedenis die daaraan voorafgaat. Door de hele Bijbel heen kun je lezen hoe God zorgt voor
Zijn volk en steeds opnieuw redding belooft en geeft. De komst van Jezus – waaraan we denken
met Kerst – is het hoogtepunt van Zijn belofte!
Bij de werkvorm van de Jesse Tree sta je elke dag stil bij een gebeurtenis uit de Bijbel. De eerste
dag begint met de schepping en via bekende en minder bekende gedeelten volg je de
geschiedenis en Gods reddingsplan. In de vierde Adventsweek sta je stil bij de geboorte van Jezus,
de Redder van de wereld.
Dit werkboek is ontwikkeld voor persoonlijke Bijbelstudie van volwassenen of oudere kinderen.
Voor jongere kinderen is er een ander werkboek beschikbaar. Beide werkboeken volgen dezelfde
gebeurtenissen die gebruikt worden bij de Jesse Tree met symbolen. Op mijn genoemde blog kun
je lezen hoe je die vormgeeft.
Ik nodig je uit om mee te doen met de Jesse Tree en deze bijbehorende Bijbelstudie. Laten we
met verwondering toeleven naar Kerst en met verwachting uitzien naar Jezus’ wederkomst!
Lees je Bijbel, bid elke dag, zodat je groeien mag! Groeien als een palmboom!
Liefdevolle groet, Annelies
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rooster bij het volgen van de

Jesse Tree

Advent
week 1

Advent
week 2

 zondag
 maandag
 dinsdag
 woensdag
 donderdag
 vrijdag
 zaterdag

 zondag
 maandag
 dinsdag
 woensdag
 donderdag
 vrijdag
 zaterdag

Genesis 1 : 1 – 2 : 3
Genesis 3 : 1 – 24
Genesis 9 : 8 – 17
Genesis 15 : 1 – 7
Genesis 22 : 1 – 14
Genesis 28 : 10 – 22
Genesis 37 : 1 – 36

Exodus 3 : 1 – 22
Exodus 12 : 1 – 28
Deuteronomium 5: 1 – 22
Jozua 6 : 1 – 20
Richteren 7 : 1 – 25
Ruth 1 : 15 – 2 : 13
1 Samuël 16 : 1 – 13

Advent
week 3

Advent
week 4

 zondag
 maandag
 dinsdag
 woensdag
 donderdag
 vrijdag
 zaterdag

 zondag
 maandag
 dinsdag
 woensdag
 donderdag
 vrijdag
 zaterdag

1 Samuël 17 : 1 – 58
1 Koningen 18 : 17 – 39
Jona 3 : 1 – 10
2 Koningen 19 : 14 – 34
Jeremia 31 : 1 – 26
Daniël 6 : 1 – 29
Habakuk 2 : 1 – 4

Nehemia 2 : 1 – 18
Lukas 1 : 26 – 38
Lukas 1 : 57 – 80
Mattheüs 1 : 18 – 25
Mattheüs 2 : 1 – 12
Lukas 2 : 1 – 7
Openbaring 22 : 12 – 21
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Thema

: de schepping

Symbool : wereldbol

Persoon : God, Die de wereld maakte

Lezen

: Genesis 1 vers 1 – 2 vers 3

Verwerking dag 1
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 1:zondag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Genesis 1 vers 1

In het begin schiep God
de hemel en de aarde.
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Thema

: zonde en verdriet

Symbool : appel met slang

Persoon : Adam en Eva, die verleid werden en in zonde vielen

Lezen

: Genesis 3 vers 1 – 24

Verwerking dag 2
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 1: maandag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Jesaja 53 vers 6

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder
naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid
van ons allen op Hem doen neerkomen.
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Thema

: belofte

Symbool : ark en regenboog

Persoon : Noach, die door God werd gered en de belofte van de regenboog kreeg

Lezen

: Genesis 9 vers 8 – 17

Verwerking dag 3
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 1: dinsdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Romeinen 6 vers 23

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van
God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
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Thema

: trouw

Symbool : sterren

Persoon : Abraham, die de belofte kreeg van een groot nageslacht

Lezen

: Genesis 15 vers 1 – 7

Verwerking dag 4
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 1: woensdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Genesis 12 vers 2

Ik zal u tot een groot volk maken,
u zegenen en uw naam groot maken;
en u zult tot een zegen zijn.
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Thema

: bescherming

Symbool : ram

Persoon : Izak, die niet hoefde te sterven omdat God een ram gaf

Lezen

: Genesis 22 vers 1 – 14

Verwerking dag 5
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 1: donderdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Genesis 22 vers 8

Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het
brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen.
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Thema

: God is altijd bij ons

Symbool : ladder

Persoon : Jakob, die God zag in een droom

Lezen

: Genesis 28 vers 10 – 22

Verwerking dag 6
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 1: vrijdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Genesis 28 vers 15

En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan,
en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten,
totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!
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Thema

: God voorziet

Symbool : kleurrijke jas

Persoon : Jozef, die via vele wegen ervaarde dat God steeds voorzag

Lezen

: Genesis 37 vers 1 – 36

Verwerking dag 7
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 1: zaterdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Romeinen 8 vers 28

En wij weten dat voor hen die God liefhebben,
alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk
die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
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Thema

: God leidt ons

Symbool : brandende struik

Persoon : Mozes, die onder Gods leiding tot leider van het volk werd geroepen

Lezen

: Exodus 3 vers 1 – 22

Verwerking dag 8
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 2: zondag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Exodus 3 vers 10

Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden,
en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.
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Thema

: plaatsvervanging

Symbool : lammetje

Persoon : volk Israël, dat de instelling van het Pascha kreeg

Lezen

: Exodus 12 vers 1 – 28

Verwerking dag 9
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 2: maandag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Exodus 12 vers 13

En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft.
Als ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag
onder u zijn die verderf teweeg brengt.
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Thema

: regels

Symbool : tien geboden

Persoon : God, Die de tien geboden geeft

Lezen

: Deuteronomium 5 vers 1 – 22

Verwerking dag 10
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 2: dinsdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Psalm 119 vers 11

Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen,
opdat ik tegen U niet zondig.
www.FlourishlikeaPalmTree.nl

Thema

: overwinning

Symbool : ramshoorn

Persoon : Jozua, die de opdracht kreeg om de stad Jericho in te nemen

Lezen

: Jozua 6 vers 1 – 20

Verwerking dag 11
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 2: woensdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Jozua 6 vers 20

En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde,
dat het volk een luid gejuich aanhief.
En de muur stortte in (..) en zij namen de stad in.
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Thema

: moed

Symbool : kruik

Persoon : Gideon, die moedig streed omdat hij wist dat God met hem was

Lezen

: Richteren 7 vers 1 – 25

Verwerking dag 12
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 2: donderdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Richteren 7 vers 20

Zo bliezen de drie groepen op de bazuinen en braken de kruiken (..)
En zij riepen: Het zwaard van de HEERE en van Gideon!
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Thema

: God zorgt voor ons

Symbool : graan

Persoon : Ruth, die ervaart dat God voor haar zorgt als ze Hem volgt

Lezen

: Ruth 1 vers 15 – 2 vers 13

Verwerking dag 13
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 2: vrijdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Ruth 2 vers 12

Moge de HEERE uw daad vergelden, en moge uw loon volkomen zijn
van de HEERE, de God van Israël, onder Wiens vleugels
u gekomen bent om toevlucht te nemen.
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Thema

: koningschap

Symbool : kroon

Persoon : Samuël, die opdracht krijgt om koningen te zalven

Lezen

: 1 Samuël 16 vers 1 – 13

Verwerking dag 14
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 2: zaterdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: 1 Samuël 16 vers 12

Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig,
had mooie ogen en was knap om te zien.
De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het.
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Thema

: overwinning

Symbool : slinger

Persoon : David, die met God veel overwinningen behaalde

Lezen

: 1 Samuël 17 vers 1 – 58

Verwerking dag 15
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 3: zondag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: 1 Samuël 17 vers 36

Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen.
Zó zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen,
omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft.
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Thema

: niemand anders dan God

Symbool : altaar

Persoon : Elia, die het volk erop wijst dat God de enige God is

Lezen

: 1 Koningen 18 vers 17 – 39

Verwerking dag 16
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 3: maandag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: 1 Koningen 18 vers 37

Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, Heere, de
ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt.
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Thema

: redding

Symbool : grote vis

Persoon : Jona, die zelf gered werd en de redding van Ninevé zag

Lezen

: Jona 3 vers 1 – 10

Verwerking dag 17
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 3: dinsdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Jona 3 vers 10

Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden
van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade
dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.
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Thema

: gebedsverhoring

Symbool : brief

Persoon : Hizkia, die tot God bidt om uitkomst en verhoring ondervindt

Lezen

: 2 Koningen 19 vers 14 – 34

Verwerking dag 18
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 3: woensdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: 2 Koningen 19 vers 34

Want Ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen,
omwille van Mijzelf en omwille van David, Mijn dienaar.
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Thema

: verlossing beloofd

Symbool : oog met tranen

Persoon : Jeremia, die profetieën van onheil en verlossing brengt aan het volk

Lezen

: Jeremia 31 vers 1 – 26

Verwerking dag 19
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 3: donderdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Jeremia 31 vers 16

Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen,
want er is loon voor uw werk, spreekt de HEERE.
Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen.
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Thema

: vertrouw op God

Symbool : leeuw

Persoon : Daniël, die in alles op God vertrouwde

Lezen

: Daniël 6 vers 1 – 29

Verwerking dag 20
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 3: vrijdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Daniël 6 vers 23

Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil
van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht,
omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden.
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Thema

: verwachten

Symbool : wachttoren

Persoon : Habakuk, die op de uitkijk staat en hoort dat God echt zal komen

Lezen

: Habakuk 2 vers 1 – 4

Verwerking dag 21
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 3: zaterdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Habakuk 2 vers 3b

Als Hij uitblijft, verwacht Hem,
want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.
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Thema

: herstel

Symbool : stadsmuur

Persoon : Nehemia, die toestemming krijgt om de stad Jeruzalem te herbouwen

Lezen

: Nehemia 2 vers 1 – 18

Verwerking dag 22
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 4: zondag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Nehemia 2 vers 18

En ik vertelde hun over de hand van mijn God,
die goed over mij geweest was, (..) Toen zeiden zij:
Laten wij opstaan en gaan bouwen!
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Thema

: een bijzondere taak

Symbool : witte lelie, als teken van puurheid

Persoon : Maria, die van de engel hoort dat ze zwanger zal worden en Jezus zal dragen

Lezen

: Lukas 1 vers 26 – 38

Verwerking dag 23
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 4: maandag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Lukas 1 vers 38

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere,
laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord.
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Thema

: het onmogelijke is mogelijk

Symbool : moeder met kind

Persoon : Elizabeth, die op hoge leeftijd moeder wordt van Johannes de Doper

Lezen

: Lukas 1 vers 57 – 80

Verwerking dag 24
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 4: dinsdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Lukas 1 vers 76

En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden,
want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan
om Zijn wegen gereed te maken.
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Thema

: doen wat goed is

Symbool : hamer

Persoon : Jozef, die Maria wil verlaten maar God volgt als Hij in een droom verschijnt

Lezen

: Mattheüs 1 vers 18 – 25

Verwerking dag 25
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 4: woensdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Mattheüs 1 vers 24

Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de
Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich.
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Thema

: de Redder komt

Symbool : kribbe

Persoon : Jezus, Die geboren wordt in een stal en in een kribbe wordt gelegd

Lezen

: Lukas 2 vers 1 – 7

Verwerking dag 26
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 4: donderdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Lukas 2 vers 7

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon,
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
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Thema

: God aanbidden

Symbool : ster

Persoon : wijzen uit het oosten, die een ster volgden om Jezus te aanbidden

Lezen

: Mattheüs 2 vers 1 – 12

Verwerking dag 27
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 4: vrijdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Mattheüs 2 vers 2

Waar is de pasgeboren Koning van de Joden?
Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien
en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
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Thema

: begin en einde

Symbool : Chi Rho teken, van de eerste twee Griekse letters van het woord Christus

Persoon : Jezus, Die het Begin en het Einde is van alles en iedereen

Lezen

: Openbaring 22 vers 12 – 21

Verwerking dag 28
 Lees het Bijbelgedeelte
 Overdenk dit gedeelte met behulp van de S.O.A.K.-methode hiernaast
 Spreekt het thema en/of de persoon van vandaag je aan? Op welke manier?
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Advent week 4: zaterdag
Scripture – Bijbel
schrijf de Bijbelverzen uit die je vandaag wilt bestuderen of die je vandaag aanspreken

Observation - observatie
beschrijf de dingen die je op zijn gevallen tijdens het observeren van de Bijbelverzen

Application - toepassing
schrijf op hoe je het gedeelte van vandaag toe kunt passen in je eigen leven

Kneel in prayer – kniel in gebed
schrijf op wat je tegen God wilt zeggen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte

Bijbelvers van de dag: Openbaring 22 vers 13

Ik ben de Alfa, en de Omega,
het Begin en het Einde,
de Eerste en de Laatste.
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