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De eerste christengemeente 
BIJBELROOSTER 

-met elke dag een feitvraag voor peuters,  
gespreksvragen voor schoolkinderen  
en een vraag of stelling voor tieners-  

 
Dag 1: De eerstelingen 
Lees Handelingen 2:37-41 
Peuter: Wat zegt Petrus dat de mensen moeten doen (vers 38)?  
Schoolkind: Wat is bekering? Hoeveel mensen worden er die dag bekeerd? Wat kunnen wij daarvan 
leren als we bedenken dat de Heere Onveranderlijk is? In sommige Bijbels staat boven vers 37: ‘De 
eerstelingen gedoopt’. Wie worden er met eerstelingen bedoeld? Lees Leviticus 23:17 - wat werd er 
in het Oude Testament met ‘eerstelingen’ bedoeld? Zie je overeenkomsten tussen beide ‘oogsten’?  
Tiener: Geloof je dat God ook nu nog 3000 mensen op één dag kan bekeren?  
 
Dag 2: De eerste gemeente 
Lees Handelingen 2:42-47 
Peuter: Wat doet de Heere bij deze kerk (vers 47b)? 
Schoolkind: Wie worden bedoeld met ‘zij’ in vers 42? Kun je in eigen woorden vertellen wat je opvalt 
aan die mensen in vers 42? Waarop ben je jaloers als je kijkt naar het leven van deze eerste 
gemeente? Wat is je gebed voor jouw gemeente?  
Tiener: Wat valt je op als je de gemeente toen vergelijkt met de kerk nu? 
 
Dag 3: De eerste genezing 
Lees Handelingen 3:1-11 
Peuter: Wie zit er bij de deur van de tempel (vers 2)? Wat is kreupel? 
Schoolkind: Kun je vertellen wat er in vers 4-5 gebeurt? Wat kun je daarvan leren (denk bijv. ook aan 
Psalm 121)? Petrus heeft geen zilver en goud – welke rijkdom heeft hij wel (vers 6)? Wat gebeurt er 
met de kreupele? Waaruit blijkt zijn dankbaarheid? Wat leert deze man ons?  
Tiener: Wat toen in Jeruzalem gebeurde, kan nu niet meer gebeuren. Eens of oneens? 
 
Dag 4: De eerste vervolging 
Lees Handelingen 4:1-3, 7-13 en 18-20 
Peuter: Wat gebeurt er met Petrus en Johannes (vers 3)? 
Schoolkind: Waarom moeten Petrus en Johannes voor de kerkelijke rechters komen? Wie zorgt 
ervoor dat Petrus kan spreken (vers 8)? Kun je in eigen woorden vertellen wat Petrus zegt (vers 8-
12)? Hoe getuig jij tegenover andere mensen? Wat kun je van Petrus leren? 
Tiener: Als christenen niet vervolgd worden, klopt er iets niet aan hun christen-zijn. 
 
Dag 5: De eerste gaven 
Lees Handelingen 4:32-37 
Peuter: Wat verkopen veel mensen (vers 34)? Wat wordt er met het geld gedaan (vers 35)?  
Schoolkind: Wat betekent het dat de gelovigen één van hart en één van ziel zijn (vers 32)? Waaruit 
blijkt nog meer de gemeenschap der heiligen zoals beschreven in vraag en antwoord 55 van de 
Catechismus? Wat kunnen wij daarvan leren? 
Tiener: Ik had lid willen zijn van de kerk van de eerste christengemeente. Waarom wel/niet?  
 
Dag 6: De eerste zonde 
Lees Handelingen 5:1-11 
Peuter: Hoe heten de man en vrouw over wie het in deze verzen gaat? 
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Schoolkind: Wat is de zonde van Ananias en Saffira (vers 3)? Wat is er zo erg aan (vers 4)? 
Welke straf krijgen ze? Waarom is liegen zo erg?  
Tiener: Strafte God de zonde nu nog maar net zo heftig als toen, dan zouden er minder zonden 
gedaan worden. 
 
Dag 7: De eerste wonderen 
Lees Handelingen 5:12-20 
Peuter: Wat gebeurt er met de zieke mensen (vers 15-16)? 
Schoolkind: Hoe komt het dat er zoveel wonderen gebeuren? Het gaat niet om de wonderen 
op zich – waarom gebeuren deze wonderen? Gebeuren er nu nog wonderen? Wat is het 
verschil met toen? 
Tiener: Deed God nu maar net zoveel wonderen als toen, dan zouden er meer mensen in God 
geloven. 
 
Dag 8: De eerste marteling 
Lees Handelingen 5:21-33 en 40-42 
Peuter: Wie maakte de gevangenisdeur open toen de discipelen daarin zaten (vers 19)? 
Schoolkind: Waarom zijn de priesters en farizeeërs zo boos op de discipelen? Wat hadden ze 
tegen hen gezegd (vers 28)? Waarom kunnen de discipelen daar niet naar luisteren (vers 29)? 
Hoe gaan de discipelen bij hen weg nadat ze gegeseld zijn (vers 41)? Hoe kan dat? Wat leert je 
dat? 
Tiener: Als ik tegengewerkt word (of: gemarteld word) omdat ik christen ben, word ik blij!  
 
Dag 9: De eerste diakenen 
Lees Handelingen 6:1-7 
Peuter: Wat leggen de discipelen op het hoofd van zeven mannen (vers 6)? 
Schoolkind: Wat betekent dat? Waarom zijn deze zeven mannen uitgekozen (vers 1-3)? Wat doen 
deze diakenen? Wat blijven de discipelen doen (vers 4)? Hoe zie je daarin het werk van onze 
diakenen en ouderlingen? Wat kun jij voor de ouderlingen en diakenen van jouw kerk doen?  
Tiener: Ik zou wel/geen diaken willen zijn. Waarom wel/niet? 
 
Dag 10: De eerste evangelist 
Lees Handelingen 8:26-40 
Peuter: Hoe heet deze man die het Evangelie vertelt? 
Schoolkind: Wat vind jij bijzonder aan deze Bijbelse geschiedenis? Wat kun je leren van deze Bijbelse 
geschiedenis?  
Tiener: Welke vragen heb je bij deze Bijbelse geschiedenis? 
 
Extra: 

- Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website verschillende teksten en psalmen 
in pictogrammen en gebaren om te leren. 

- Bijbelonderwijs peuters: Bij dit onderwijs vind je op de website ook een bestand met 
tips en ideeën (Bijbellied, Bijbelse kijktafel, Bijbelwerkje en dergelijke) rond dit thema 
voor jonge kinderen.  

- Bijbelse kleurplaten: Bij dit Bijbelrooster vind je tien hartvormen (zie hieronder-grotere 
plaatjes vind je in het Bijbelonderwijs bij dit thema): voor elke dag één. Op sommige 
dagen staat er een kleurplaatje in het hart, op andere dagen is het hart leeg en kan je 
kind zelf een plaatje kleuren. Idee: neem een kleurplaat of bouwplaat van een kerk en 
kleur en plak er elke dag een kleine kleurplaat omheen.   
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