45. Gods weg
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Spreuken 16:1.


Wat is jouw plan voor de rest van de dag? Doe jij elke dag hetzelfde? Heb je al besloten wat
je gaat doen in je vrije tijd? Ga je bij een vriendje of vriendinnetje spelen? Ga je tv kijken of
computeren? Of wat anders?



Wat zijn je plannen voor de komende paar dagen? Waar ga je heen? Wat ga je doen? Wie ga
je ontmoeten?



Heb je tijd vrijgemaakt voor God in je plannen?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Hoe kan je gelukkig zijn? Hoe kunnen we leven op Gods manier? Hier is wat wijze raad…
Lees nu samen Spreuken 16:1-9.

Wat er daarna gebeurde…
Lees nog wat verder in Spreuken. Je hoeft niet een heel hoofdstuk te lezen – lees hier en daar wat
verzen. Kijk maar eens of je een spreuk kunt vinden die je wijzer maakt.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 60 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Wijs en dwaas De spreuken laten vaak een tegenstelling zien: wie wijs is doet zus en wie dwaas is
doet zo. Met wie loopt het het beste af, met de wijze of de met de dwaas?
Rechtvaardige en goddeloze Iemand die doet wat God zegt, wordt een rechtvaardige genoemd.
Iemand die niets van God wil weten, wordt een goddeloze genoemd.

Probeer het uit
Lees de wijze levenslessen in Spreuken 16:1-9 nog een keer. Of lees andere spreuken die op deze
bladzijdes in de Bijbel staan.

Is er eentje die je erg mooi vindt? Of is er een waarvan je denkt dat hij handig is? Of misschien is er
een die klinkt als een goed idee?
Kies een wijze spreuk en teken er strip bij om hem uit te leggen. Laat je strip aan een vriend(in) zien.
Kunnen ze aan jouw strip zien hoe ze wijs moeten zijn?

Praten met God
God, wilt U me alstublieft helpen om wijs te zijn als ik samen met mijn vriend(inn)en ben.

