
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uitwerking 
bij de biddagkalender voor gezin, school en kerk 

 
  



  

Thema 
Beloofd is beloofd! De Bijbel staat vol met beloften van de Heere. Als we bidden, mogen we bij de Heere pleiten op deze beloften. 
God maakt Zijn eigen Woord immers waar!  
Elke dag staat er één belofte centraal. Aan de hand van een geschiedenis wordt deze belofte uitgewerkt, op (zondags)school  en in 
het gezin.  
De centrale tekst hierbij is 2 Korinthe 1:20. Deze tekst is op muziek gezet, zodat de tekst makkelijk aangeleerd kan worden.  

SV: Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. 
HSV: Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. 

 
Opzet biddagweek (deze begint op de woensdag voorafgaand aan de biddag) 
 
 Thema  School Zondagsschool Kerk Gezin 
Woensdag Belofte van Gods 

nabijheid 
Bijbelverhaal Exodus 3    - - Mattheüs 28:16-20 

Donderdag  Belofte van Gods 
hulp 

Bijbelverhaal Richteren 7  - - Psalm 121  

Vrijdag  Belofte van de 
Heilige Geest  

Kerkgeschiedenis over een 
opwekking 

- - Johannes 14:15-26 

Zaterdag  Belofte van Gods 
vergeving 

- - - Jesaja 1:16-20 

Zondag  Belofte van het 
eeuwige leven  

- Bijbelverhaal 
Johannes 3  

- Johannes 3:14-18 

Maandag  Belofte van Gods 
leiding   

Psalm: Psalm 105: 5 en 6  
HC: zondag 45, v&a 117  
Tekst: 2 Korinthe 1:20 

- - Psalm 32  

Dinsdag  Belofte van de 
nieuwe hemel en 
aarde 

Bijbelverhaal / Bijbelleesles 
Openbaring 21-22 

- - 2 Petrus 3:11-13 

Woensdag  
BIDDAG  

Belofte van de 
Verlosser   

- - Preek over Genesis 3, 
de moederbelofte  

Genesis 3:1-15 + 2 
Korinthe 1:20 

Donderdag   Terugblik  - - -  



  

Uitwerking dagthema  
• Belofte van Gods nabijheid 

o In Mattheüs 28 belooft de Heere Jezus aan Zijn discipelen dat Hij altijd bij hen zal zijn, zelfs tot het einde van de wereld. 
Omdat de Heere Jezus met ons is, hoeven wij niet te vrezen.  

o Deze zelfde belofte krijgt Jozua al eeuwen eerder. De Heere geeft hem moed door te beloven dat Hij hem nooit in de steek zal 
laten. Met die belofte durft Jozua het te wagen.  

o Lijn naar de kinderen: de Heere belooft met ons te zijn. Daar mogen we Hem om bidden. Als we Hem kennen, zijn we nooit 
alleen.  

 
• Belofte van Gods hulp 

o In Psalm 121 belijdt de dichter dat zijn hulp alleen van de Heere komt. In het vervolg van de psalm zie je dat de Heere belooft 
er te zijn, te bewaren en te beschermen. Omdat de Heere het belooft, kan de dichter tot deze belijdenis komen.  

o Gideon wordt geroepen de Midianieten te verslaan. Hij krijgt van de Heere de belofte dat het zal lukken, omdat de Heere hem 
helpt. Heel concreet hoort Gideon dit doordat hij een Midianiet zijn droom hoort vertellen.  

o Lijn naar de kinderen: de Heere belooft Zijn hulp te geven aan iedereen die het van Hem verwacht. Als je niet op eigen kracht 
bouwt, maar het van de Heere verwacht, mag je Zijn hulp verwachten.  

 
• Belofte van de Heilige Geest  

o De Heere Jezus belooft Zijn discipelen dat de Trooster zal komen. De Heilige Geest zal altijd bij Gods kinderen zijn, in hen 
wonen en werken.  

o In de geschiedenis zien we bijzondere voorbeelden van het werk van de Heilige Geest. Eén van deze verhalen van een 
opwekking kan verteld worden.  

o Lijn naar de kinderen: we mogen de Heere bidden om Zijn Heilige Geest. Hij wil in ons wonen, ons troosten en in ons werken.  
 
• Belofte van Gods vergeving  

o Jesaja mag het volk verkondigen dat er bij de Heere vergeving is voor de grootste zonden. Het bloedrood zal veranderen in 
sneeuwwit.  

o Lijn naar de kinderen: God belooft dat Hij onze zonden wil vergeven als we ze aan Hem belijden.  
 
• Belofte van het eeuwige leven  



  

o Nicodemus mag van Jezus leren dat alleen het geloof in de Heere Jezus eeuwig leven kan schenken. Daarom moest Jezus naar 
deze wereld komen: hij wil verloren zondaren eeuwig leven schenken.  

o Lijn naar de kinderen: alleen door het geloof in de Heere Jezus is er eeuwig leven. Ieder die in Hem gelooft, mag daar zeker 
van zijn!  

 
• Belofte van Gods leiding  

o De Heere wil door Zijn Woord en Geest een mens leren wat de goede weg is. Hij wil ons leiden op Zijn weg. Hij zal ons op die 
weg ook nabij zijn.   

o Op school wordt deze dag een psalm, tekst of HC-vraag geleerd die passen bij het thema van de hele week: 
▪ Psalm 105: 5 en/of 6  
▪ 2 Korinthe 1:20 
▪ HC vraag en antwoord 117 ‘Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt?’ 

In het antwoord van 117 staat dat we mogen weten dat de Heere ons gebed om Christus’ wil zeker verhoren zal, ‘gelijk Hij ons in 

Zijn Woord beloofd heeft.’ Hier kun je dus het thema van deze week ‘Beloofd is beloofd’ letterlijk terugvinden.  

In Psalm 105 zing je over de HEERE Die eeuwig Zijn verbond gedenkt; Hij doet wat Hij heeft beloofd. Met de woorden van vers 

6: ‘van al ‘t beloofde heil verzeld, en aan gans Isrel toegezeid, tot Zijn verbond in eeuwigheid.’  

 

• Belofte van de nieuwe hemel en aarde  
o Johannes mag op Patmos iets zien van de nieuwe hemel en aarde. God belooft dat Hij eenmaal alles nieuw maakt! 
o Lijn naar de kinderen: er komt een einde aan deze wereld. Maar de Heere belooft dat er dan een heerlijke toekomst aan zal 

breken, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar iedereen die in Hem gelooft eeuwig mag leven.  
▪ Voor de onderbouw kan beeldend verteld worden hoe Johannes de stad uit de hemel ziet komen 
▪ Voor de bovenbouw kan er een bijbelleesles gehouden worden over stukjes uit Openbaring 21-22.  

 
• Belofte van de Verlosser  

o Alle beloften in de Bijbel beginnen met de belofte in Genesis 3, de moederbelofte. Als de mens het verzondigd heeft, komt 
God in Zijn genade naar de mens toe met Zijn belofte. Zó is de Heere! Hij is een belovend God!  
Als eerste belooft de Heere dan dat Hij de Verlosser geven zal. Eenmaal zal de zonde overwonnen worden, eenmaal zal het 
Zaad van de vrouw het slangenzaad vermorzelen. En de Heere heeft laten zien dat Hij gedaan heeft wat Hij beloofde: de 
Heere Jezus, de Verlosser is gekomen. En in deze Verlosser zijn nu ál Gods beloften ‘ja en amen’. Het is zeker dat de Heere 



  

doet wat Hij belooft, kijk maar naar de Heere Jezus! Zo mogen we in ons gebed pleiten op Gods beloften en het dan ook van 
de Heere verwachten. Bid maar om: Gods nabijheid, Gods hulp, de Heilige Geest, vergeving, eeuwig leven, Gods leiding, de 
komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Heere wil het geven – kijk maar naar de Heere Jezus. In Hem zijn al die 
beloften ja en amen! 

 
Psalmen, liederen  
• Psalm 105:5, 6 (om te leren)  
• Psalm 81:12 (al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij ‘t smeekt) 
• Psalm 93:4 (al wat U ooit beloofd hebt, zal bestaan)  
• Psalm 77:5 (zouden Zijn beloftenissen, verder zijn vervulling missen)  
• Psalm 119:81 (k vind groter vreugd in Uw beloft’ alleen) 
• Psalm 25:2 (Gods leiding)  
• Lofzang van Maria:7 (voor eeuwig had gezworen)  
• Alzo lief had God de wereld 
• Zoek eerst het Koninkrijk van God  
• Er komen stromen van zegen  
• Eens zal op de grote morgen  
 

 


