
Enschede West leest de bijbel – bijbelleesrooster advent 2021 en eerste helft januari 2022. 

Deze keer niet een bijbelboek achter elkaar lezen, maar fragmenten uit de bijbel die samen een lange lijn vormen. Je loopt als het ware over een pad vol 

beloften naar de dag die God uitkoos, de dag waarop zijn Zoon als mens in deze wereld kwam om voor onze schuld te betalen met zijn bloed. 

Naast het bijbelgedeelte is er voor elk wat wils: Liederen en muziek uit verschillende stijlen, kleurplaten en bouwplaten (pittig!).  Klik op de links om dat te 

bekijken. Bedenk dat je sommige dingen heel goed met een ander samen kunt doen of dat je antwoorden aan een ander kunt vragen.  

Enschede West versiert de kerk 

Op 22 december is er een avond om de kerk te versieren voor kerst,  voor jongeren en iedereen die mee wil helpen. Je kunt ook thuis iets maken en brengen (thema: Licht 

voor de wereld). Lantarens, kleurplaten, schilderijen – alles is welkom. Je kunt alle versiering op 22 december naar de kerk brengen, info zie Inroim.  Ook bij light lockdown 

kun je met één of twee adressen samen iets maken. Denk onverwacht en nodig iemand uit je wijk uit om dat te doen! Verras jezelf en elkaar. 

En verder – laat van je horen 

Dit rooster loopt tot en met 15 januari. Daarna volgen bijbelleesroosters bij de pijlers van de visie van de kerk, afgewisseld met ‘dit’ bijbelleesrooster. We horen graag over 

je ervaringen en wensen voor vervolg. Mail je reacties naar Joke Dam. Alvast bedankt. 

28-nov   Psalm 53 Gods conclusie over mensen Luister, bid en zing mee om licht Als alles duister is. 

29-nov  Gen. 3 : 14-19 De moeder van alle beloften Waarom zegt men dat in deze verzen ‘de moederbelofte’ staat?  (Vraag het iemand anders in de kerk)  

30-nov  Gen. 12 : 1-9 In Abraham alle volken gezegend Tellen: Hoeveel mensen kiest God hier uit? En voor hoeveel mensen is de zegen? 

1-dec  Gen. 49 : 8-12 Een koning uit Juda's stam Luister het lied ‘U de leeuw van Juda’ en/of lees de songtekst. Of kies kleurplaat, bouwplaat of bouwplaat 

2-dec  2 Sam. 7 : 8-16 Altijd een koning op Davids troon Rekenen: David was koning van 1040-970 vC. Hoe lang is er al een koning uit zijn familie?  

3-dec  Psalm 2 Gods Zoon wordt koning Luister ‘Vrolijk kerstfeest iedereen’. Waarom past dit lied vandaag? 

4-dec  Ps. 72 Een lied over het vrederijk Kies drie eigenschappen van de koning die God geeft en dank God voor koning Jezus. 

5-dec   Jes. 2 : 1-5 Weg met de wapens! Luister ‘Geef vrede’ van SELA, bid aansluitend om wereldvrede. Knutsel een vredesduif. 

6-dec  Jes. 8 : 23-9 : 6 Er wordt een kind geboren! Welke namen krijgt Jezus? Ken jij nog meer? Luister ‘Een kind is ons geboren’ (SELA). 

7-dec  Jes. 11 : 1-10 Een dode omgehakte boom? Maak een boswandeling en bekijk dode en omgevallen bomen.  

8-dec  Jes. 35 Een weg door de woestijn Koop bloemen en schik ze mooi. De woestijn gaat bloeien, en nu alvast je kamer. 

9-dec  Jes. 40 : 1-11 Troost voor Gods volk Lees vers 6-8 en kijk naar je bloemen op de vaas. Wat zet God daartegenover? 

10-dec  Jes. 42 : 1-11 Gods dienaar bevrijdt Goed nieuws. Daarom zegt Jesaja: Zing voor deze God! Doe dat en kies een lied om God te loven.  

11-dec  Jes. 49 : 1-6 Met zorg uitgekozen Welke opdracht krijgt de dienaar van God? Maak plannen om (met anderen?) een lantaarn te maken.  

12-dec   Jer. 23 : 1-8 Een nieuwe koning op Davids troon Lees Mat. 1:21. Bij welk vers uit Jeremia past deze tekst. 

13-dec  Jer. 33: 14-26 Altijd een koning van God Waarom past de regenboog bij deze profetie? Kleur er één en luister naar Ik zal er zijn. 

14-dec  Ez. 34 : 23-30 Een goede herder voor het volk Jezus is de goede herder die God geeft. Luister ‘De Heer is mijn herder’ van SELA. 

15-dec  Amos 9 : 11-15 Een nieuwe tijd voor het volk Luister Hillsong psalm 65. Begin met het maken van een lantaarn. 22 dec naar de kerk brengen voor kerst. 

17-dec  Micha 5 : 1-4 Geboren in Betlehem Zoek op internet op een kaart waar Betlehem ligt. Hoeveel km is het naar Jeruzalem? 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY
https://www.youtube.com/watch?v=Dyojt-W4RkQ
https://www.google.com/search?q=u+de+leeuw+van+juda+songtekst&oq=u+de+leeuw+van+juda+songtekst&aqs=chrome..69i57j0i22i30.9633j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://drive.google.com/file/d/1TUJr0NhzwtvVL7_oxCFQ5TroFwJhc2h5/view?usp=sharing
https://cp.c-ij.com/nl/contents/CNT-0010721/index.html
https://cp.c-ij.com/nl/contents/CNT-0019410/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Efov2bkMLPs
https://www.youtube.com/watch?v=V7sWVkEJ8tI
https://yoo.rs/de.knutseljuf.ede/blog/duif-duif-knutselen-1583877214.html?Ysid=69341&fbclid=IwAR0WmgtWBI6MOIhMHMl5zV8U8oawFqyd6zrJlJnDzvjLJouS48jxr2kvPYY
https://www.youtube.com/watch?v=l1zgRYoXhow
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg
https://www.youtube.com/watch?v=4AJx8QQ8jNU
https://www.youtube.com/watch?v=Nbq0tQ0FA3w


18-dec  Zach. 9 : 9-10 Een zachtmoedig koning! Hoe ga jij de koning verwelkomen? Bedenk dat zelf en vraag het ook twee andere mensen uit de kerk. 

19-dec  Mal. 3: 1-5 Plotseling zal Hij er zijn. Wat lees je over de redder? Hoe gaat Hij te werk? Verlang je daarnaar? 

20-dec   Luc. 1 : 5-25 Aankondiging aan Zacharias Lees in Ex. 30: 1-10 wat het reukoffer inhoudt. Kleurplaat 

21-dec  Lucas 1:57-80 De lofzang van Zacharias Luisteren: Orgelbewerking van de lofzang van Zacharias.  

22-dec  Luc. 1 : 26-38 Aankondiging aan Maria Waarom staat deze geschiedenis zelfs in de korte geloofsbelijdenis (12 art)? Liedje voor kinderen. 

    Breng je/jullie kerstversiering naar de kerk. 

23-dec  Luc. 1 : 39-56 Maria en Elizabeth, Maria's lofzang Onderzoek: vergelijk de lofzang van Maria met die van Hanna, 1 Sam. 2: 1-10. 

24-dec  Mat. 1 : 18-25 De aankondiging aan Jozef Wat een eer voor Jozef: Hij wordt de adoptiefvader van zijn redder.  

25-dec   Lucas 2:1-7 Jezus wordt geboren 

Vier je kerst samen? Bedenk allemaal een regel om God te danken voor de geboorte van Jezus en bid die 

regels achterelkaar. Luister naar je mooiste kerstlied of zing het samen. 

26-dec   Lucas 2:8-21 Herders bezoeken Jezus. Luister naar ‘Hallelujah’ uit Händels Messiah.  

27-dec  Luc. 2: 22-35 Simeon begroet Jezus Een levenlang wachten op de komst van de redder. Hoe doe jij dat?  

28-dec  Luc. 2: 36-40 Hanna ontmoet Jezus Hanna vertelt het goede nieuws door. Aan wie kun jij het doorvertellen? 

29-dec  Mat. 2:1-12 Wijzen eren de nieuwe koning. Kleur de plaat van de wijzen in het oosten. Welk geschenk wil jij de koning geven? 

30-dec  Mat. 2: 13-23 Vluchten voor Herodes Jezus werd vervolgd. Christenen nu ook. Bid voor allen die lijden om hun geloof. 

31-dec  Ps. 90 Gods eeuwen en mensentijd Vanouds de jaarwisselingspsalm. Waarom? Luisteren Psalm 90 of deze versie: Psalmen voor NU. 

1-jan  Luc. 2: 41-52 Bezoek aan de tempel Stel elkaar een vraag over de bijbel. Bekijk de film van de zandtovenaar over dit verhaal. 

2-jan   Luc. 3: 1-14 Johannes aan het werk Lees Psalm 24 bij dit verhaal. Waarom past het goed?  

3-jan  Luc. 3: 15-38 Over Jezus en zijn doop Wat zijn overeenkomsten/verschillen met je eigen doop? Kleur de plaat over de doop van Jezus.  

4-jan  Luc. 4: 1-13 De duivel valt aan De duivel is vanaf het begin een leugenaar. Zie je dat ook in dit verhaal? Waar? 

5-jan  Luc. 4: 14-30 Goed nieuws en weggejaagd Wat was nog erger dan de poging tot het doden van Jezus? 

6-jan  Luc. 4: 31-44 Onze ziekten Lees hierbij Jes. 53: 4, 5. Waarom? 

7-jan  Luc. 5: 1-11 Opdracht voor eerste leerlingen Loop in het voetspoor van een ander (strand, natte voeten op vloer). Wat merk je? 

8-jan  Luc. 5: 12-26 Twee genezingen Wat valt je op aan beide verhalen? Waar draait het echt om? Leuke film van verlamde man. 

9-jan   Luc. 5: 27-39  Wie welkom zijn Luister ‘Met open armen’ van schrijvers voor gerechtigheid.   

10-jan  Luc. 6: 1-11 Vreugde op de sabbat Lees hierbij Psalm 92. Die kenden de Farizeeën ook. Past hun reactie naar Jezus toe bij de psalm? 

11-jan  Luc. 6: 12-26 Les over de nieuwe wereld Zoek de tegenstellingen in 20-26 

12-jan  Luc. 6: 27-49 Goed voor anderen, kijk naar jezelf Aan de vruchten van een boom kun je zien of hij goed is of niet. Welke vruchten laat jij zien? 

13-jan  Luc. 7: 1-10 Geloven op het woord Er is nog een bijbelverhaal waarbij het gaat om geloven zonder te zien. Welk? 

14-jan  Luc. 7: 11-17 Jezus sterker dan de dood Lees het gedicht, wat vind je ervan? Kleurplaat jongen Nain. 

15-jan  Luc. 7 18-35 Wie is Jezus? Lees vers 35. Ben je blij met Gods wijze plan? Dank Hem daarvoor! 

 

https://www.gkvapeldoornzuid.nl/index.php/speciaal/kleurplaten/kleurplaten-kerst/645-engel-verschijnt-aan-zacharias
https://www.youtube.com/watch?v=Q4av7QDATKs
https://www.youtube.com/watch?v=8ZLjKehbFhk
https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c
https://www.nukleuren.nl/de-drie-wijzen-1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_Ip0nrrB1SQ
https://www.youtube.com/watch?v=mnWAR99fw_s
https://www.youtube.com/watch?v=uj2ntdBrwHc
https://parochiemariamagdalena.nl/kleurplaten/
https://www.youtube.com/watch?v=HpiVIiWUfd0
https://www.youtube.com/watch?v=JgfYcKyv61Q
https://ikmisje.eo.nl/artikel/gedicht-sterker-dan-dood
http://www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/jezus-wekt-zoon-weduwe-op

