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De brede en de smalle weg 
- Bijbelrooster bij een wereldberoemde poster (4-14 jaar) - 

 
Dag 1: Twee poorten 
Lezen: Mattheüs 7 vers 7-14 
Zingen: Psalm 100 vers 3 en 4 
Bespreken: Welke twee poorten noemt de Heere Jezus? Wat bedoelt Hij met de enge of smalle 
poort? Wat bedoelt Hij met de wijde of brede poort? Door welke poort moet je gaan (vers 13)? Hoe 
kun je dat doen? 
Poster: Wijs op de poster de brede poort en de smalle poort aan!   
 
Dag 2: Twee wegen 
Lezen: Psalm 1 
Zingen: Psalm 1 vers 1 en 4 
Bespreken: Net als op de poster van de brede en de smalle weg, vergelijkt de Psalmdichter je leven 
met een weg: je levensweg. Vertel eens in eigen woorden wat dat is! Over welke twee wegen gaat 
het in deze Psalm? Wat zegt de Psalmdichter over mensen op de brede weg (vers 1 en 6b)? Wat zegt 
hij over mensen op de smalle weg (vers 3-3 en 6a)? Op welke weg ben ‘welgelukzalig’ (vers 1)? Wat 
betekent ‘welgelukzalig’? 
Poster: Wat staat er op het bordje aan het begin van de brede weg? Wat zegt dit over deze weg? 
Wat staat er op het bordje aan het begin van de smalle weg? Wat zegt dit over deze weg? 
 
Dag 3: Twee soorten mensen 
Lezen: 1 Timotheüs 6 vers 3-11 
Zingen: Psalm 17 vers 3 
Bespreken: Hoe leven mensen die de Heere niet volgen en dus op de brede weg zijn (vers 4,5,9,10)? 
Wat moet Timotheüs met deze dingen doen (vers 11a)? Wat moet hij wel doen (vers 11b)? Welke 
twee soorten mensen zijn er dus? 
Poster: Kun je deze twee soorten mensen op de poster aanwijzen? 
 
Dag 4: Twee voorbeelden 
Lezen: Ruth 1 vers 6-17 
Zingen: Psalm 25 vers 2 
Bespreken: Op welke van de twee wegen loopt Orpa? Waarom? Op welke weg gaat Ruth? Hoe hoor 
je dat aan wat ze zegt? Op wie wil jij lijken? Waarom? Wat betekent dat voor hoe je leeft? 
Poster: Wijs aan welke vrouw op de poster Orpa zou kunnen zijn en welke Ruth! 
 
Dag 5: Nog twee voorbeelden 
Lezen: 1 Samuël 2 vers 11-18 
Zingen: Psalm 101 vers 2 en 3 
Bespreken: Wat zeggen vers 11 en 18 over Samuël? Op welke weg loopt hij? Hoe weet je dat? Wat 
zeggen vers 12-17 over de zonen van Eli? Op welke weg lopen zij? Hoe weet je dat? Wat betekenen 
deze Bijbelverzen voor ons leven? 
Poster: Waar zou je Samuël op de poster willen tekenen? En de zonen van Eli? 
 
Dag 6: Twee ‘leiders’ 
Lezen: Efeze 2 vers 1-10 
Zingen: Psalm 143 vers 10 
Bespreken: Wie is de ‘leider’van de brede weg (vers 2)? Wat zegt Paulus over het leven van mensen 
op de brede weg (vers 3)? Wie is de ‘Leider’ van de smalle weg (vers 7)? Wat zegt Paulus over het 
leven van mensen op de smalle weg (vers 10)? Wie is de L/leider van jouw hart en leven? 
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Poster: Hoe kun je zien dat de duivel de leider is van mensen op de brede weg? En hoe kun je zien 
dat de HEERE de Leider is van mensen op de smalle weg? 
 
Dag 7: Twee uitkomsten 
Lezen: Lukas 16 vers 19-31 
Zingen: Psalm 73 vers 12 en 14 
Bespreken: Op welke weg was de rijke man (vers 19)? Waar eindigde zijn levensweg (vers 23a)? Waar 
eindigde de levensweg van Lazarus (vers 22)? Op welke weg was hij dus? Wat leert deze gelijkenis 
ons? 
Poster: Kijk naar het einde van de smalle weg en het einde van de brede weg en vertel wat je ziet. 
Vers 26 spreekt over een kloof tussen de hemel en de hel. Kun je dat ook op de plaat zien? 
 
Dag 8: Twee keuzes 
Lezen: Deuteronomium 30 vers 15-20 
Zingen: Psalm 32 vers 4 en 5 
Bespreken: Mozes vertelt het volk over ‘leven en dood’, ‘zegen en vloek’. Hoe hoor je dat in vers 16-
18? Wat bedoelt Mozes met ‘leven en dood’? Wat bedoelt hij met ‘zegen en vloek’? Bij welke weg 
hoort leven en zegen? Bij welke weg hoort dood en vloek? Wat zegt Mozes dat jij moet kiezen (vers 
19b)? Hoe leef je dan (vers 20a)? Waarom kan dat niet zonder de Heere Jezus? 
Poster: Hoe laat de wegwijzer op het pleintje zien dat dood en vloek bij de brede weg hoort? En dat 
leven en zegen bij de smalle weg hoort? Welke man op het pleintje zou Mozes kunnen zijn? 
 
Dag 9: Van de brede naar de smalle weg 
Lezen: 2 Kronieken 33 vers 1-6 en 9-16 
Zingen: Psalm 119 vers 1 en 2 
Bespreken: Wat weet je over het leven van Manasse (vers 2-6)? Hoort dat bij de brede of de smalle 
weg? Er komt een verandering in Manasse’s leven – wat kun je daarover vertellen (vers 12-13)? Hoe 
leeft hij daarna (vers 15-16)? Hoort dat bij de brede of de smalle weg? Misschien heb je de 
achterliggende dagen al een paar keer gedacht: ik denk dat ik op de brede weg leef. Wat kun je dan 
van de geschiedenis van Manasse leren? 
Poster: Kun je op de poster zien dat er ook mensen van de brede naar de smalle weg gaan? Zou dat 
goed getekend zijn? Of zouden die mensen van de brede weg teruglopen naar het pleintje en dan 
door de smalle poort op de goede weg komen? 
 
Dag 10: Jouw levensweg 
Lezen: Psalm 119 vers 1-16 
Zingen: Psalm 119 vers 3 en 5 
Bespreken: Wat weet David over de mensen op de smalle weg (vers 1-3)? Wat bidt David (vers 5, 10 
en 12)? Hoe wil David leven (vers 8a, 15 en 16)? Is dat ook jouw verlangen? Waarom kan je dat niet 
in eigen kracht? Wie en wat heb je daarbij nodig (vers 8b en 9)? De Heere Jezus is de Weg en het 
Leven (Johannes 14:6) – wat betekent dat? Wat betekent dat voor jou?  
Poster: Wat wil jij bidden nu je twee weken bij de poster van de brede en smalle weg hebt 
stilgestaan? Wat wil je nog over de poster zeggen of vragen? 
 
Extra Bijbelmateriaal 
1. Een overzicht van materialen om te gebruiken bij het stilstaan met kinderen bij deze poster: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/brede-en-smalle-weg-overzicht-materiaal/ 
2. Twee gezinsmomenten bij deze poster: www.bijbelsopvoeden.nl/product/brede-en-smalle-weg-twee-
poorten en www.bijbelsopvoeden.nl/product/brede-en-smalle-weg-twee-wegen 
3. Een kleurplaat over de brede en smalle weg: www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-1-vers-4-kleurplaat/  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus713-14-kleuren/ 
4. Mattheüs 7 vers 13-14 om te leren: www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus713-14-leren/  
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