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De Bijbel 
BIJBELROOSTER (VANAF 8 JAAR) 

 
Dag 1: 66 boeken – 1 Schrijver 
Lees 2 Petrus 1:19-21 

Weet je hoeveel boeken de Bijbel heeft? Toch is er eigenlijk maar Eén schrijver – wie (vers 
21)? Hoe noemt dit vers de Bijbel? En vers 19? Wat moeten wij doen met de Bijbel volgens 

dit vers? Om Wie gaat het in de Bijbel? Waarom hebben wij Hem nodig? 
 
Dag 2: Van God – voor mensen 

Lees 2 Timotheüs 3:14-17 
Hoe wordt de Bijbel in vers 15 genoemd? Waarom hebben wij de Bijbel (vers 15b)? Van Wie 

hebben wij de Bijbel gekregen (vers 16a)? Wat wil de Bijbel doen (vers 16b)? Wat moeten 
wij dus doen met de Bijbel? Waarom is dat nodig (vers 17)? 
 
Dag 3: Geloven in het Woord 
Lees Romeinen 10:8-13 

‘Nabij u is het Woord’ – wat betekent dat (vers 8)? Wat moet je doen met je mond (vers 9a)? 
En met je hart (vers 9b)? Wat is ‘geloven’? Waarom heb je geloof nodig? Wie geeft je dat? 

Hoe? 
 
Dag 4: Wonen in het Woord 

Lees Kolossenzen 3:12-17 
Het Woord moet in ons wonen – wat betekent dat (vers 16a)? Wat betekent dat voor hoe 

wij omgaan met de Bijbel? Hoe kun je wonen in het Woord? 
 

Dag 5: Onderzoeken van het Woord 
Lees Johannes 5:39-47 
Wat zijn ‘de Schriften’ (vers 39)? Wat moeten wij ermee doen? Hoe kun je dat doen? Over 

Wie gaat het in de Bijbel? We moeten ‘Zijn woorden geloven’ – wat betekent dat? Wat 
betekent dat voor jouw leven? 

 
Extra: 
Je vindt bij dit Bijbelrooster materiaal om de Bijbelboeken met kinderen te leren: 

- Bijbelboekenlegger: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelboekenlegger/ 
- Leerondersteuning: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelboeken-leren/ 

Ook vind je de volgende Bijbelteksten om hierbij met kinderen te leren: 
-Jesaja 34:16a https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja3416a-leren/ 
- Romeinen 10:17 https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/romeinen1017-leren/ 
- Psalm 119:105 https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm119105-leren/ 
- Psalm 119:9 https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm1199-leren/ 
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