
DAG 1: DAVID IN ROUW 
Lezen: 2 Samuël 1:1-4 en 11-12, 17 en 25-27 

Vragen:  
• Waarom is David hier zo verdrietig? 

• Hoe laat David zien dat hij verdrietig is?  

• Wat vind je ervan dat David een klaaglied zingt?  

• Hoe merken anderen aan jou dat je verdrietig bent?  

 

DAG 2: TRANEN ETEN  
Lezen: Psalm 42  

Vragen:  
• Wat lees je in deze psalm over tranen?   

• Beschrijf het beeld uit vers 8 in je eigen woorden. Vind 

je dit een goede vergelijking voor verdriet?  

• Waartoe roept de dichter aan het eind van de psalm 

zichzelf (en ons) op?  

• Welke belofte lees je in vers 12?  

   

DAG 3: JEZUS HUILT   
Lezen: Johannes 11:14-17 en 33-37  

Vragen:  
• Waarom huilt de Heere Jezus hier?    

• De Heere Jezus huilde niet alleen van verdriet, maar 

Hij was ook heel boos op de dood. Wat heeft de Heere 

Jezus in dit verhaal gedaan? 

• Lees vers 37 nog eens. Wat is jouw antwoord op deze 

vraag?  

• Hoe vind jij het dat ook de Heere Jezus heeft gehuild?  

DAG 4: EEN HOGEPRIESTER VOL MEDELIJDEN  
Lezen: Hebreeën 4:14-16 

Vragen:  
• Wie is deze Hogepriester?  

• Deze Hogepriester is vol medelijden. Hoe komt het dat 

de Heere Jezus medelijden kan hebben?  

• Welke opdracht lees je in vers 16?  

• Hoe kan dit vers jou helpen als je verdrietig bent of het 

moeilijk hebt?   

DAG 5: GEEF HET IN GODS HAND  
Lezen: Psalm 10:12-18  

Vragen:  
• Psalm 10 is een gebed in bange tijden. In vers 14 zegt 

de dichter dat God iets ziet. Wat is dat?    

• Wat wil de Heere dat wij doen met de moeite en het 

verdriet?   

• Wat zegt de dichter over Wie de Heere is (vers 14)?  

• Hoe kun jij je moeite en verdriet in Gods hand geven?    

DAG 6: TROOSTEN ALS EEN MOEDER   
Lezen: Jesaja 66:10-14 

Vragen:  
• In Jeruzalem is verdriet over de ballingschap, maar er 

komt weer vreugde. Deze verzen beloven iets over de 

tijd na de ballingschap. Weet jij wat hier beloofd wordt?  

• Met wie vergelijkt de Heere Zich in vers 13?     

• De Heere belooft dat de mensen in Jeruzalem weer 

vrolijk zullen worden. Misschien ben je nu heel 

verdrietig. Denk je dat het mogelijk is dat je weer 

vrolijk zult zijn?   

• Welke troost geven deze verzen jou?   

 

DAG 7: DE TROOSTER 
Lezen: Johannes 14:16-17 en Lukas 11:9-13 

Vragen:  
• De Heere Jezus belooft de discipelen dat er een 

Trooster komt. Wie is deze Trooster? 

• De Heilige Geest wijst altijd op Jezus. Waarom is dat, 

denk je?      

• Hoe kun je deze Trooster ontvangen? Zie Lukas 11:13.  

• Heb jij weleens gemerkt dat de Heere jou troost?  

Rouw en verdriet 
Bijbelleesrooster



DAG 8: DE OPSTANDING EN HET LEVEN  

Lezen: Johannes 11:21-27 

Vragen:  
• Hoe noemt de Heere Jezus Zich hier?  

• Wat belooft Hij dat er zal gebeuren met iedereen die in 

Hem gelooft?    

• Hoe zie je verderop in de geschiedenis uit Johannes 11 

dat Jezus inderdaad sterker is dan de dood?    

• Lees nog eens wat Jezus tegen jou zegt in vers 25-26. 

Geloof je dat?   

 

DAG 9: NIET ZONDER HOOP  
Lezen: 1 Thessalonicenzen 4:13-18 

Vragen:  
• Paulus wil niet dat de gemeente bedroefd is ‘zoals 

ook de anderen, die geen hoop hebben’. Wie zijn die 

anderen en waarom hebben zij geen hoop?    

• Wat vertelt Paulus over de mensen die al gestorven 

zijn (vers 14)?   

• Vertel eens wat er in vers 17 staat. Begrijp jij dat Paulus 

in vers 18 zegt dat dit troost geeft?    

 
DAG 10: HET HUIS VAN DE VADER   
Lezen: Johannes 14:1-6  

Vragen:  
• Wat zegt de Heere Jezus over het huis van Zijn Vader?    

• De Heere Jezus gaat naar dat huis toe. Wanneer is dat 

gebeurd?   

• Wat zegt de Heere Jezus over de weg naar dat 

Vaderhuis?  

• Is er voor jou een plekje in dat Vaderhuis?  

 

DAG 11: HOE HET VERDRIET IN DE WERELD 
KWAM 

Lezen: Genesis 2:16-17 en Romeinen 5:12  

Vragen:  
• Wat zal er gebeuren als de mens zondigt?  

• Wie is de mens over wie het in Romeinen 5 gaat?  

• Het verdriet en de pijn in deze wereld komen niet bij 

God vandaan. Hoe weet je dat uit Genesis 1 en 2? (Zie 

bijvoorbeeld Genesis 1:31) 

• Wat ontdek je over God als je weet dat Hij geen 

verdriet en lijden wil? 

DAG 12: ZWAK EN TOCH MACHTIG  
Lezen: 2 Korinthe 12:7-10 

Vragen:  
• Paulus had een ‘doorn in zijn vlees’. We weten niet 

precies wat het is, maar hij had er veel last van. Wat 

vroeg hij aan de Heere (vers 8)?  

• Welk antwoord kreeg hij (vers 9)?  

• Als Paulus zwak is, kan Christus met Zijn kracht in hem 

komen wonen. Wat betekent dat?   

• Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hoe kun je dat 

Paulus leren nazeggen?  

 

DAG 13: ALLES WERKT MEE  
Lezen: Romeinen 8:28 en 35-39  

Vragen:  
• In vers 28 staat dat ‘alle dingen meewerken ten goede’. 

Alles wat er gebeurt, gebruikt de Heere in Zijn plan. 

Voor welke mensen geldt dit?  

• Wat lijkt jou het allerergste van deze hele opsomming?  

• Paulus zingt in het slot van Romeinen 8 een lied. Wat 

lees je in dat lied over wat de dood niet kan doen?  

• Wat betekent het voor jou dat de Heere alles wat er 

gebeurt, wil gebruiken voor Zijn goede plan?  

DAG 14: NOOIT MEER VERDRIET  
Lezen: Openbaring 21:1-8 

Vragen:  
• Het gaat hier over de nieuwe hemel en de nieuwe 

aarde. Wat vind je het mooiste uit deze verzen?  

• Wat doet de Heere met de tranen van Zijn kinderen?  

• Er is een groot verschil tussen de mensen uit vers 1-7 

en de mensen uit vers 8. Welk verschil?  

• Maakt het vooruitzicht van de nieuwe hemel en aarde 

jou blij? Waarom wel/niet?  


