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Bartiméüs 
BIJBELROOSTER 

-ook geschikt voor peuters- 
 

MAANDAG: Blinde ogen 
Lees Markus 10:46-52 
Peutervraag bij vers 46: Wat is er met Bartiméüs? 
Overige leeftijden: Wat vind jij bijzonder aan deze geschiedenis? Wat laat de Heere Jezus 
door dit wonder zien? Wij zijn niet lichamelijk blind, maar wel geestelijk blind. Wat betekent 
dat? Wat leert deze geschiedenis ons? 
 
DINSDAG: Horende oren 
Lees Markus 10:46-47 en Openbaring 3:14-22 
Peutervraag bij Markus 10:47: Wat hoort Bartiméüs? 
Overige leeftijden: De Heere Jezus zegt tegen de gemeente van Laodicea dat ze blind zijn 
(vers 17). Wat betekent dat? Wat heeft de Heere Jezus voor geestelijk blinde mensen? Wat 
gebeurt er als dat op je ogen komt? Hoe gaat dat? (Door Gods Woord en Geest) Wat moet je 
daarom doen met je oren (vers 22)? Hoe zie je dat bij Bartiméüs? Wat betekent dat voor 
ons? 
 
WOENSDAG: Roepende mond 
Lees Lukas 18:35-39 en Lukas 11:9-10  
Peutervraag bij vers 38-39: Wat doet Bartiméüs als hij hoort dat de Heere Jezus er is? 
Overige leeftijden: Wat zeggen de voorbijgangers tegen Bartiméüs (vers 39)? Waarom is dat 
niet goed? Wat doet Bartiméüs? Hoe kunnen wij nu naar de Heere Jezus roepen? Wat 
belooft Hij aan mensen die dat doen (Lukas 11:9-10)? Wat betekent dit voor jouw bidden? 
 
DONDERDAG: Lopende voeten 
Lees Markus 10:49-50 en Lukas 4:14-21 
Peutervraag bij vers 50: Naar Wie gaat Bartiméüs toe? 
Overige leeftijden: De Heere Jezus roept Bartiméüs, hoe roept Hij ons? Waarom moeten we 
bij Hem komen? Wat staat er over de Heere Jezus en blinde mensen in het Oude Testament 
(Lukas 4:19)? Wat betekent dat voor ons? 
 
VRIJDAG: Ziende ogen 
Lees Lukas 18:40-42 en Johannes 9:32-41 
Peutervraag bij vers 42: Wat doet de Heere Jezus bij Bartiméüs? 
Overige leeftijden: De Heere Jezus heeft veel blinde mensen ziende gemaakt. Wat zien ze als 
ze kunnen kijken? Wie zien ze vooral (Johannes 9:37)? Wat zien geestelijk blinde mensen als 
de Heere hun ogen opent?  
 
ZATERDAG: Dankend hart 
Lees Lukas 18:35-43 
Peutervraag bij vers 43: Wat doet Bartiméüs als hij weer kan zien? 
Overige leeftijden: Het is bijna Dankdag. Wat leert deze geschiedenis ons over danken (vers 

43a)? Wat is danken? Niet alleen Bartiméüs dankt, wie danken er nog meer (vers 43b)? Wat 
betekent dat voor ons? 
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Extra: 
Je vindt via de categorie ‘Bijbelonderwijs (peuters)’ allerlei materiaal om rond dit rooster 
met jonge kinderen bezig te zijn: een Bijbeltekst, Psalmvers en Bijbellied om te leren, een 
Bijbelse kijktafel om te maken, verwerkingskaarten om te gebruiken en een verwerkingsblok 
om mee te spelen. 
  

 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

