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Bijbelonderwijs peuters 

Thema: Bartimeüs 

 
Bijbel 
Markus 10:46-52, Lukas 18:35-43, Mattheus 20:29-34 
Zie eventueel het Bijbelrooster ‘Bartimeüs’: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bartimeus/ 
 
 

Bijbelse vertelling 

   

 
 

Je vindt deze Bijbelse geschiedenis ook in Kijk&Luister deel 1 van Laura Zwoferink 
 

Bijbeltekst 
Lukas 18 vers 41b: Heere, dat ik ziende mag worden

 
 

Psalmvers 
Psalm 146 vers 6 
't Is de HEER, wiens mededogen 

Blinden schenkt het lieflijk licht; 
Wie in 't stof lag neergebogen, 

Wordt door Hem weer opgericht; 
God, die lust in waarheid heeft, 
Mint hem, die rechtvaardig leeft. 

 

Laura Zwoferink 

De blinde Bartimeüs 

Uitg. Den Hertog, ISBN 9789033129773 

 

 
 Alberte Jonkers 

Bartimeüs kan weer zien 

Uitg. De Banier, ISBN 9789087182830 

Helaas is er nog geen Psalmkaart 

met uitleg bij dit Psalmvers. 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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Bijbellied 
1. Het meest bekende kinderlied over Bartiméüs is het lied met het refrein: ‘Bartimeus, 

blind geboren, vol geloof gelijk een vaste rots. Kan de wereld zelf aanschouwen, door 

een reddend’ wonder Gods’. Ik heb niet kunnen vinden wie dit lied geschreven heeft. 
De tekst kun je op internet vinden en mag ik vanwege de copyright hier niet 
weergeven. 

2. Ook Hanna Lam (tekst) en Wim ter Burg (muziek) hebben een kinderlied over 
Bartiméüs. Het is lied 22 in deel 2 van hun liederenbundel en je vindt het ook in de 

verzamelbundel ‘Alles wordt nieuw’ (uitg. Voorhoeve). 
 

Kijktafel 

 
 

Verwerking 
1. Verwerkingskaarten 

 

2. Verwerkingsblok 

 

Je vindt hieronder zes verwerkingskaarten over de 

geschiedenis van Bartiméüs (aansluitend bij het 
Bijbelrooster en Bijbelonderwijs (peuters)): blinde ogen, 
horende oren, roepende mond, lopende voeten, ziende 

ogen, dankend hart.  
Ze zijn op verschillende manieren te gebruiken (en 

misschien kun je zelf nog wel meer manieren bedenken): 
- Je kunt tijdens het voorlezen van het Bijbelverhaal je 
kind het goede kaartje laten pakken 

- Je kunt je kind de kaartjes op goede volgorde neer laten 
leggen 

- Je kunt je kind de kaartjes laten kleuren en er een 
‘harmonicaboekje’ van maken of ze als een ‘vertelslinger’ 
ophangen 

- Je kunt de kaarten twee keer printen, op karton plakken 
en er memory mee doen 
 

-Print het verwerkingsblok dat je hieronder vindt op dik karton en 

knip uit.  
-Vouw het in elkaar als een dobbelsteen en lijm vast op de 

plakstroken. 
-Voor meer stevigheid kun je de vlakken ook op een houten blok 
plakken. 

-Gooi om de beurt met het blok. Wat ligt er bovenop? Vertel wat 
je daarvan weet uit het leven van Bartimeüs (voor een uitleg van 
de symbolen, zie het Bijbelrooster Bartimeüs). 

 

Je kunt zelf eenvoudig een kijktafel maken. Een poppetje van 

Duplo, Lego of Playmobiel bij een stadspoort en het 
Bijbelboekje, de tekst en verwerkingskaarten erbij.  

Hiernaast een voorbeeld, maar het kan op veel meer manieren. 
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Verwerkingskaarten Bartiméüs 
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Verwerkingsblok Bartimeüs 

                                                                       

 

 

 

   

 

Werkwijze: 

-Print op dik karton en 
knip uit.  

-Vouw het in elkaar als 
een dobbelsteen en lijm 
vast op de plakstroken. 

-Voor meer stevigheid kun 
je de vlakken ook op een 
houten blok plakken. 

-Gooi om de beurt met het 
blok. Wat ligt er bovenop? 

Vertel wat je daarvan 
weet uit het leven van 
Bartimeüs  en/of zoek de 

juiste kaart erbij (voor een 
uitleg van de symbolen, 
zie het Bijbelrooster 

Bartimeüs). 
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