
Advent: de Heere Jezus beloofd 
BIJBELROOSTER 

(VOOR DE DERDE ADVENTSWEEK) 
 

Dag 1: Abraham ziet een Nakomeling 
Lees Genesis 15:1-6 en 22:15-18 
Peutervraag bij vers 5: Waar moet Abraham naar kijken? 
Overige: De Heere laat Abraham als het ware door een verrekijker kijken – wat ziet hij (vers 
5)? Met welke ogen kijkt Abraham (vers 6)? Wat betekent dat? Waarom hebben wij ook 
geloof nodig? Wat vertelt God in Genesis 22:18 over Abrahams nageslacht? Wie wordt hier 
beloofd? 
 
Dag 2: Bileam ziet een Ster 
Lees Numeri 24:1-5 en 15-17 

Peutervraag bij vers 3: Wie spreekt hier?  
Overige: Bileam kijkt ook door een verrekijker – wat ziet hij komen (vers 17m)? Wie wordt 
daarmee bedoeld (vers 17a)? Hoe kan hij zien wat over meer dan duizend jaar gebeuren zal 
(vers 16)? Wat komt deze Ster en Scepter doen (vers 17b)? Waarom hebben wij Hem nodig? 
 
Dag 3: Jeremia ziet een Spruit/Uitspruitsel 
Lees Jeremia 23:5-8 

Peutervraag: Wie spreekt hier (vers 5)? 
Overige: Wie zal er komen (vers 5)? Wat komt Hij doen (vers 6a)? Door de zonde is het niet 
recht [=goed] met God. Waarom komt de Heere Jezus naar deze aarde (vers 6b)?  
 
Dag 4: Micha ziet Bethlehem 

Lees Micha 5:1-4a 
Peutervraag: Waar zal de Heere Jezus geboren worden (vers 1a)? 
Overige: Hoe wordt de Heere Jezus genoemd (vers 1m)? Hoe hoor je dat Hij God en Mens is 
(vers 1b)? Hoe zal Hij naar deze aarde komen (vers 2)? Wat kunnen mensen [kinderen 
Israëls] door Hem (vers 2b)? Wat is dat en waarom heb je daar de Heere Jezus voor nodig? 

 
 

Dag 5: Ezechiël ziet een Herder 
Lees Ezechiël 34:11-16 
Peutervraag: Wie is de goede Herder? 
Overige: Waarom wordt de Heere Jezus bij een Herder vergeleken? Wie zijn Zijn schapen? 
Hoe zorgt Hij voor Zijn schapen? Hoe word je een schaap van Zijn kudde? 

 
Dag 6: Maleachi ziet de Zon 

Lees Maleachi 4 
Peutervraag: Hoe noemt Maleachi de Heere Jezus (vers 2)? 
Overige: De beloften van de komst van de Heere Jezus in het Oude Testament worden wel 

sterren in de donkere nacht van de zonde genoemd. Leg eens uit! Waarom wordt de Heere 
Jezus de Zon genoemd? Wat betekent ‘gerechtigheid’ ook alweer (dag 3)? Hoe hoor je dit 

uitgelegd in vers 2b? Waarvoor ben je veilig onder Zijn vleugelen? 
 



 
Extra: 
Bij dit Bijbelrooster vind je op www.bijbelsopvoeden.nl via de tag ‘Advent en Kerstfeest’: 
- een kleurpuzzelplaat: elke dag kun je een puzzelstukje dat aansluit bij het gelezen 
Bijbelgedeelte kleuren en opplakken 
- Numeri 24 vers 17m uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het 

leren van deze Bijbeltekst 
- een document met Psalmversjes, Bijbelliederen en verwerkingsopdrachten bij het thema 
Advent: de Heere Jezus beloofd 
- een Bijbelmoment over de verrekijker van het geloof waar deze mensen doorheen kijken 
en de Heere Jezus zien 
- een Bijbelse kijktafel. 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

