Bijbellezen en bidden vormen het hart van het leven dicht bij God.
Hieronder staan een aantal links naar websites die je daarbij kunnen
helpen. Heb je een tip en wil je iets toevoegen? Mail dan naar
communicatie@ngk-gkv.nl.
Bijbelleesrooster 2022
Wil je elke dag een gedeelte uit de Bijbel lezen? Gebruik dan dit Bijbelleesrooster. Je kunt het
downloaden, of via de app Mijn Bijbel lezen.
Eerst dit
Eerst dit is een dagelijkse Bijbelpodcast van EO en IZB voor thuis of onderweg. Elke dag
ontvang je in 7 minuten een bijbellezing en relevante overdenking. Download ook de Eerst ditapp.
School voor spiritualiteit
Op zoek naar verdieping en verstilling, naar meer ‘spirit’ in je leven? Dit online platform is een
School voor Spiritualiteit met een duurzaam aanbod van onderwijs- en leeractiviteiten op het
gebied van spiritualiteit, bedoeld voor iedereen die graag geïnspireerd wil worden om te groeien
in haar of zijn spiritualiteit.
De Bijbel in één, twee of drie jaar
Drie Bijbelleesroosters voor wie de Bijbel van kaft tot kaft wil lezen in een afgebakende periode.
Apps die je helpen bij Bijbellezen en bidden
Je gebruikt je smartphone om te appen, spelletjes te spelen en natuurlijk om door je Instagram
te scrollen. Maar gebruik je ook je telefoon om God beter te leren kennen, de Bijbel te lezen en
te bidden? Volgens onderzoek gebruikt 34% van de Europese christenen dagelijks christelijke
apps. Da’s behoorlijk veel! Maar welke christelijke apps helpen je nou echt op weg om de Bijbel
te lezen of te bidden? Bekijk een selectie door op de link hierboven te klikken.
Oecumenisch leesrooster
Het oecumenisch leesrooster is vervaardigd in opdracht van de Raad van Kerken in Nederland.
Het Oecumenisch Leesrooster 2022-2031, een negenjarig lees- en zingrooster dat met Advent
2022 (A-jaar) ingaat. Het rooster is beschikbaar in twee vormen: Als papieren uitgave en
digitaal. Het leesrooster dient al 40 jaar als leidraad bij de eredienst in gemeenten/parochies
van vele bij de Raad aangesloten lidkerken. Ook is het rooster de basis van bijbeluitleg op
scholen en zondagsscholen.

Download hier het rooster voor het huidige kerkelijk jaar (2021-2022)

