
Leesrooster  
bij het Diaconale project 2021 
 
Als gemeente bereiden we ons voor op de themadienst van zondag 6 juni en de 
gemeenteavond woensdag 9 juni. Dit leesrooster wil ons meenemen naar verschillende 
delen in de Bijbel waar ‘Zien’ centraal staat. 
Leest u/lezen jullie mee?! 
 

 

Lezingen bij het thema: Oog voor jou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Maandag 31 mei  Wie ziet ons? 
We lezen:   Ezechiël 16:1-14  
Om over na te denken:  
Israël wordt hier voorgesteld als een weggeworpen baby. Niemand die zich 
over dat kleine kind bekommert. Dan komt de Heere God langs, neemt het 
kind in Zijn armen, voedt en verzorgt het. Zo is God. Maar toen het kleine 
kind groot werd (dat lezen we verder op in Ezechiël 16), op eigen benen kon 
staan, liet het God in de steek.  
Vraag: 
Wat betekent dit voor u/jou dat Gods oog zo op ons gericht is? 
  
 
Dinsdag 1 juni: Hoe Jezus naar mensen kijkt 
We lezen: Mattheus 9:35-38  
Om over na te denken: 
Jezus ziet de menigte, ziet dat ze als dwalende schapen zijn. Schapen zijn 
best aardige dieren, maar ze kunnen niet zonder leiding en goede zorg. Ze 
verdwalen zomaar of zitten verstrikt in de struiken. Zo ziet Jezus de 
mensheid. Vermoeid en verstrooid. En dat roept een heftige emotie bij de 
Heiland op. En Hij gaat er wat aan doen! Zien wordt handelen.  
Vraag 
In hoeverre leidt ons zien ook tot daadwerkelijk handelen? 
 

Woensdag 2 juni: Jezus leert ons de ander te zien 
We lezen: Lukas 7:36-50  
Om  over na te denken: 
In dit gedeelte vraagt Jezus aan Simon om de vrouw werkelijk te zien. Grote 
kans dat hij haar geen blik waardig heeft gekeurd. Jezus dwingt hem om 
haar te zien, te zien als mens.  
Een vraag: 
Hoe leert Jezus jou om de ander daadwerkelijk te zien? 
 



 

 

 

Donderdag 3 juni: De ander zien is aandacht geven 
We lezen: Handelingen 3:1-16  
Om  over na te denken: 
Vele mensen zien de bedelaar langs de weg nauwelijks meer. Ze lopen er 
aan voorbij. Het is een vertrouwd beeld. Petrus en Johannes zien hem, en 
vertragen hun pas en staan stil. Dan kijken ze hem doordringend aan.  
Een vraag: 
Durven wij de lijdende mens zo aan te kijken? 
 
 

Vrijdag 4 juni: Zien en zien is twee 
We lezen: 1 Samuel 16:1-13 
Om over na te denken:  
Niets menselijks was de profeet Samuel vreemd. Hij zag één van de zonen 
van Isai, en wist het direct zeker: ‘Dat is de nieuwe koning’. Maar dat blijkt 
wat anders te liggen. Eentje die niet eens in beeld was bij zijn vader gaat 
koning worden: David. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het 
hart aan. Voorzichtig dus met je eerste-blik-oordelen! 
Een vraag: 
In hoeverre merk je dat jij je laat leiden door je eerste blik? 
 

 Zaterdag 5 juni: Zie de liefde van de Vader 
We lezen: 1 Johannes 3:1-9  
Om over na te denken:  
Johannes wijst met nadruk om te letten op de liefde die God ons heeft 
gegeven. Die liefde, zichtbaar geworden in Zijn Zoon, moeten we tot ons 
door laten dringen. Zo groeit er door de werking van de Heilige Geest ook de 
liefdevolle blik tot de ander.  
Een vraag: 
In hoeverre neem je voor jezelf de tijd om te zien op de liefde van de Vader 
voor ons? 
 

Zondag 6 juni 9.30: Themadienst 

Dit gaat over een man die we kennen als Zacheüs. Hij wilde Jezus wel eens 
zien, maar hij was zelf niet echt graag gezien. Mensen hadden het niet op 
types als hij. Hij was een tollenaar. Iemand die geld moest innen namens de 
Romeinen. Daarom verstopte hij zich in een boom. Maar Jezus zag hem. En 
wilde in zijn huis zijn!  

Een prachtig verhaal over onze Heiland die oog heeft voor u en jou! 

 


