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Jesaja 
Bijbelonderwijs voor jonge kinderen (2-10 jaar) 

 
Bijbel 
Jesaja 1, 6, 7, 8, 9 en 53 
Zie het Bijbelrooster ‘Jesaja’: www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja/ 
 
 
Bijbelse vertelling 
Er zijn geen Bijbelse vertellingen over Jesaja voor peuters. 

Eventueel zou je uit de Bijbelse vertelling van H. van Dam deel 2 of 
deel 3 er wat over kunnen lezen en zo nodig vereenvoudigen.  
 
Omdat dit onderwerp rond Goede Vrijdag en Pasen valt, zou je 
onderstaand materiaal kunnen gebruiken wat aansluit bij Jesaja53. 

    
 

De Bijbelse geschiedenis van ‘het lijden in Getshémané’ 
vind je ook in het Bijbelleesboekje dl 6 NT 
Van Ditteke Klaasse-den Haan: Het lijden van de Heere  
Jezus 

   
De Bijbelse geschiedenis van ‘de begrafenis van de Heere 
Jezus’ kun je ook vinden in het Bijbelleesboekje dl 8 NT van 

Ditteke Klaasse-den Haan: De opstanding van de Heere Jezus 
 
 
 
 

 
Bijbeltekst 
Afhankelijk van de tijd van het kerkelijke jaar kun je de volgende Bijbelteksten leren: 
- Jesaja 7:14 - Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam 
IMMANUËL heten. 

- Jesaja 9:1a - Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; 

 

   

 

De Bijbelse geschiedenis van ‘Golgotha’ staan ook in het 

Bijbelleesboekje dl 7 NT van Ditteke Klaasse-den Haan: Het 

lijden van de Heere Jezus2 

 

Je vindt de Bijbelse geschiedenis van  
Jezus’ lijden en sterven, in ‘Kijk en Luister 
deel 1 van Laura Zwoferink’  
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja/


© www.bijbelsopvoeden.nl (met dank aan JM) 

 

- Jesaja 9:5a en/of 5b - Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, 
Vader der eeuwigheid, Vredevorst. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja534a-5a-leren/ 
- Jesaja 53:5a en/of 5b Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt was op Hem, en 

door Zijn striemen is ons genezing geworden. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja535b-leren/ 
- Jesaja 53:7b als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor 
het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja537b-leren/ 
 
 
Psalmvers 
Er zijn verschillende Psalmen die je naast het leven van Jesaja kunt leggen: 
- Je kunt hierbij denken aan: Psalm 65:2, Psalm 38:3 en Psalm 43:3 toen hij geroepen werd te 
profeteren. Hij profeteerde tot het volk: Psalm 34:6.  
- De voorzegging van de geboorte van de Heere Jezus: Psalm 76:1 en Psalm 132:12  
- Op het lijden en sterven van de Heere Jezus: Psalm 40:4 en Psalm 22:1 
Psalmkaarten hierbij kun je vinden op www.bijbelsopvoeden.nl  
 
 
Doelen  
Wat vind jij belangrijk dat je kind van dit thema leert en onthoudt? Je zou hiervoor doelen 
kunnen maken die passend zijn bij de leeftijd van het kind. Bijvoorbeeld: 
Het kind kan vertellen: 

- Waarover Jesaja klaagt en met welke dieren het volk vergeleken wordt (hfst. 1) 
- Wat Jesaja in een gezicht/visioen ziet (hfst. 6) 
- Welke opdracht Jesaja van de HEERE krijgt (hfst. 6) 
- Welk teken de HEERE aan Achaz geeft en wat Hij hierin belooft (hfst. 7) 

- Dat ondanks zware straffen, de Heere ook Zijn goedheid laat zien (hfst. 9) 
- Welke Namen de Heere Jezus nog meer heeft (hfst 9) 
- Hoe de Heere Jezus Zich vernederd heeft (hfst. 53) 
- Waarom de Heere Jezus gestorven is (hfst. 53) 

 
 
Bijbellied 
Er zijn verschillende liederen die gezongen kunnen worden.  
 
1. Immanuël 
’t Was een bange tijd voor Achaz, koning te Jeruzalem, (…) 
Dit lied van 4 coupletten van 6 regeltjes is geschreven door W. Droogers en bewerkt door 
Gerard de Wit. In dit lied gaat het ook over de profeet Jesaja. 
Je kunt het vinden in: Elk zing’ Zijn lof, liednummer 93 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=228 
 
2. Gethsémané 
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Toen Jezus gaan moest in de hof, kroop Hij daar als een worm in ’t stof, (…) 
Dit lied van 5 coupletten van 4 regels mét tegenstem is geschreven door W. Drogers en 
bewerkt door Henk C. de Gelder. Je kunt het vinden in: Elk zing’ Zijn lof, liednummer 106 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=241 
 
3. Hij droeg onze smarten 

’t En zijn de Joden niet, Heer’ Jesu, die U kruisten, noch die verraderlijk U togen voor ’t 
gericht, (…) 
Dit lied heeft 2 verzen van 4 regels en 1 vers van 6 regels en is geschreven door Jacobus 
Revius en bewerkt door Dick Sanderman. 
Je kunt het vinden in: Elk zing’ Zijn lof, liednummer 110 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=245 
 
4. De Leeuw uit Juda 
O Hoofd, om ’s werelds zonden met bloed en zweet gesprengd! (…) 
Dit lied van 7 coupletten van 8 regels is geschreven door Isaäc da Costa en bewerkt door 
Martien van der Zwan. 
Je kunt het vinden in: Elk zing’ Zijn lof, liednummer 114 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=249 
 
 
Verwerking 
1. Kleurplaten 

Hieronder vind je 7 kleurplaten die gebruikt kunnen worden bij 
het Bijbelrooster over Jesaja. Laat de  kleurplaatjes kleuren en 
deze op de goede volgorde opplakken. 
Andere ideeën: 
- Knip zelf de kleurplaten uit. Knip elke kleurplaat nog één keer 
door. Laat je peuter of kleuter de juiste stukjes bij elkaar 
zoeken en deze opplakken.  

- Als je de kleurplaten twee keer print, kun je er natuurlijk ook een memory van maken 
 
2. Doornenkroon 

- Zoek buigbare takjes met doornen op (bijv. van een meidoorn)  
-Maak van deze takken een krans door de takken te buigen en 
deze aan de uiteinden met een touwtje vast te knopen. 
Laat voorzichtig eens voelen aan een naald. Dat doet pijn. 
Bespreek dat de Heere Jezus pijn leed en een krans met doornen 
droeg. Hij droeg de zonden, zodat wij een nieuw hart kunnen 
krijgen en onze zonden vergeven kunnen worden. 
- Deze kroon kun je gebruiken voor de kijktafel 

 
3. Tijdbalk 
Met oudere kinderen (8-14 jaar) kun je een tijdbalk van de koningen en profeten maken en 
zo nagaan in welke tijd Jesaja leefde. 
Je vindt hier een werkblad daarvoor: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/werkblad-
tijdbalk-koningen-en-profeten/ 
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Bijbelse Kijktafel  

   
- Neem een plateau, kastje, tafeltje, dienblad of iets dergelijks als ondergrond  
- Strooi op de bodem wat zand of grint en maak eventueel aan de rechterkant een heuvel 
- Neem een steen en leg daar wat takken op 

- Laat de kleurplaat van het lam (zie hieronder) uitknippen en eventueel kleuren. Deze kun je 
op de takken neerleggen 

- Laat de kleurplaat van het kruis (zie hieronder) uitknippen en eventueel kleuren. Verstevig 
het met karton en plaats op de heuvel (je kunt oudere kinderen ook een kruis laten maken 
van hout door twee latjes aan elkaar te timmeren of van takken door deze aan elkaar te 

binden) 
- Leg de doornenkroon erbij 

- Plaats er twee Bijbelteksten bij, bijv. Jesaja 53:5 en Jesaja 53:7b en leer met elkaar deze 
Bijbelteksten uit het hoofd 
- Evt. kun je het aanvullen met een plaat uit de Bijbelse vertellingen, Kijk&Luister of 
Bijbelleesboekjes en de tekeningen van de profeet Jesaja. 
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Maar Hij is  
om onze overtredingen verwond, 

om onze ongerechtigheden  
is Hij verbrijzeld;  

de straf die ons den vrede 
aanbrengt was op Hem,  

en door Zijn striemen  

is ons genezing geworden. 
Jesaja 53:5 

Als een lam  
werd Hij ter slachting geleid,  

en als een schaap,  
dat stom is voor het aangezicht 

zijner scheerders, alzo  
deed Hij Zijn mond niet open. 

 Jesaja 53:7b 
 

 
Jesaja 9:5 
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