
Rooster groep 6, 7 en 8 2020-2021  
  

week      
36    Psalm 1:1NB  
37    Klaagliederen 3: 23 (Boekje 1)  

Elke morgen schenkt de Heer nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!  
38    Ik geloof in God de Vader T 152  
39    Psalm 25:4 OB  
40    Filippenzen 1: 6 (Boekje 2)  

Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien 
op de dag van Christus Jezus  

41    Vul dit huis met uw glorie O 815  
42    Psalm 139:14NB  
43  herfstvakantie    
44    Openbaring 3:20 (Boekje 5)  

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik 
binnenkomen, en we zullen samen eten, en ik met hem en hij met mij  

45  dankdag  OK 139 Ik kan U alleen maar danken  
46    Psalm 84:2OB  
47    Spreuken 16: 16 (Boekje 7)  

Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven 
zilver  

48    Nog voordat je bestond T204  
49    Psalm 42:7NB  
50    Johannes 12:46 (Boekje 51)  

Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer 
in de duisternis is.  

51  kerstviering    
52  Kerstvakantie    
53  kerstvakantie    
1    Genesis 8:22 (Boekje 8)  

Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er 
koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan  

2    Zegen mij op de weg die ik moet gaan T137  
3    Psalm 150:1OB  
4    Hebreeën 13: 14 (Boekje 28)  

Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt  
5    Nog één rivier (Matthijn Buwalda)  
6  Kerk en school    
7  Korte week voor 

voorjaarsvakantie  
Psalm 104:24 (Boekje 30)  
Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw 
schepselen is de aarde  

8  voorjaarsvakantie    
9    Psalm 107:20NB  
10  biddag  Psalm 127:2 (Boekje 4)  

Aan mensen die Hij liefheeft geeft de Heer wat nodig is, zelfs als ze slapen  
11    Jezus leeft in eeuwigheid T331  
12    Psalm 56:5OB  
13  paasviering    
14    Psalm 121: 5-6 (Boekje 29)  



De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand; overdag kan de zon je 
niet steken, bij nacht de maan je niet schaden  

15    Create in me a clean heart T46  
16    Psalm 68:10NB  
17  Meivakantie    
18  Meivakantie    
19    Galaten 5: 22-23 (Boekje 21)   

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing  

20    Wij geloven O747  
21    Psalm 119:17OB  
22    Handelingen 1:8 (Boekje 20)  

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij 
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde  

23    Gods zegen voor jou (Sela)  
24    Psalm 23:1NB  
25    Galaten 5: 22-23 (Boekje 21)  

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing  

26    OK 149 Ja is ja   
27    Psalm 121:1OB  
28  Einde schooljaar    

  
  
  
 


