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Landleven: over gras, koe en melk 
BIJBELROOSTER: GESCHIKT BIJ EEN BEZOEK AAN OF VAKANTIE BIJ DE BOER 

-Met elke dag een peutervraag-  
 

Dag 1: In het begin 
Lees Genesis 1:24-31 en Genesis 3:17-19     

Peuter: Op welke dag schiep God de koeien en schapen (vers 25)? Wie werd daarna geschapen (vers 
26)? Welk werk moet de mens gaan doen (vers 27)?  
Overig: Welke dieren worden er bedoeld met ‘vee’? Wat geeft God aan de mens te eten (vers 29)? En 

wat geeft Hij aan de dieren te eten (vers 30)? Adam en Eva hebben gezondigd en krijgen straf. Over 
welke straffen lees je in Gen. 3:17-19? Wat leren deze verzen over eten? Wat leren ze over werken? 

Hoe komt het dat er wel eens gemopperd wordt op ‘werken’? Zou dat in het paradijs ook gebeurd 
zijn? Wat kunnen we daarvan leren? 
 

Dag 2: Het zaad  
Lees Markus 4:3-9      
Peuter: Welk werk doet de zaaier in deze gelijkenis? Wat is ‘zaaien’? Hoe doet een boer dat? 

Overige: Op welke vier plaatsen komt het zaad terecht? Kun je bij deze plaatsen vertellen wat er met 
het zaad gebeurt? Hoe zorgt de Heere dat het zaad groeit? Hoe komt het dat het ene dertig- en het 

andere zestig- en het andere honderdvoud vruchten geeft? Met een zaaier wordt ook bijvoorbeeld 
een dominee bedoeld. Kun je dat uitleggen? Wat wordt dan bedoeld met het ‘zaad’? Hoe kun jij 
zorgen voor het ‘zaad’ dat gestrooid wordt?  

 
Dag 3: Het gras 
Lees Lukas 12:22-31     

Peuter: Tot wie spreekt de Heere in deze verzen (vers 22)? Welke dierennamen hoorde je?  
Overige: Waarover hoeven de discipelen niet bezorgd te zijn? Waarom niet (vers 23)? Welk 

voorbeeld geeft de Heere Jezus daarbij (vers 24)? Waarom helpt het niet om bezorgd te zijn (vers 25-
26)? Welke voorbeelden uit de natuur noemt de Heere Jezus nu (vers 27-28)? Welke les geven deze 
voorbeelden ons? Welke raad geeft de Heere Jezus in vers 31? Wat leer je van dit Bijbelgedeelte? 

 
Dag 4: De beesten 

Lees Psalm 104:1-14       
Peuter: Wie wordt er geëerd in deze Psalm? Wie laat het gras groeien?  
Overige: Hoe hoor je dat God alle macht heeft in de hemel en op de aarde, in de wolken en in de 

wateren, op de bergen en de dalen? Wat betekent dit voor mensen? (totale afhankelijkheid van 
Hem) Hoe blijkt Zijn zorg voor dieren (vers 11,12 en 14)? Wat leren deze verzen je over God? Wat 
betekent dat voor jou?  

 
Dag 5: De koe  

Lees Genesis 41:1-4 en 25-31    
Peuter: Wie droomt er ? Wie mag de droom van Farao uitleggen?  
Overige: Kun je vertellen wat Farao in de droom ziet? Wat doen de koeien? Wat betekent deze 

droom? Weet jij uit je hoofd welke raad Jozef aan Farao gaat geven? Wat betekent dat voor ons? 
Hoe zie je in dit Bijbelgedeelte dat de Heere regeert? Hoe zie je in jouw leven dat de Heere regeert? 
 

Dag 6: Het reine dier 
Lees Leviticus 11:1-3 en 26   

Peuter: Tot wie spreekt de Heere over reine en onreine dieren?  
Overige: Wat is dat: rein en onrein? Wat zegt de Heere in vers 26 over onreine dieren? Welke dieren 
zijn dat? Wat doen reine dieren (vers 3)? Wat betekent dat? Welke dieren worden hiermee bedoeld? 
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Wat mogen mensen met die dieren doen? Mochten mensen voor de zondeval ook dieren eten? Wat 
leert dit jou over dieren? Wat leert dit jou over het omgaan met dieren? Van welke dieren kun je de 

melk drinken? 
 

Dag 7: De maaltijd 
Lees Genesis 18:1-8     
Peuter: Wat ziet Abraham als hij in de deur van de tent zit?  

Overige: Hoe merk je dat Abraham gastvrij is? Wat leert dit jou? Wat moet Sara klaarmaken voor de 
mannen? Wat gaat Abraham zelf doen (vers 7)? Wat staat er over het kalf geschreven dat hij 
uitzoekt? Wat kun je hiervan leren? (het goede aan anderen delen en niet het beste voor je zelf 

houden) Wat geeft Abraham nog meer? Waar wordt boter van gemaakt? Wat zegt dit over de 
rijkdom van Abraham? (overvloed van melk; kan zelfs boter van gemaakt worden) Welk verschil zie je 

tussen deze maaltijd en onze maaltijden? (Abraham liet de gasten alleen eten van wat van de aarde 
komt (gezond). Wij eten veel producten die bewerkt zijn (vaak ongezond)  
 

Dag 8: De melk 
Lees Exodus 3:1-10     

Peuter: Wie is er vlakbij de berg Sinaï? Wat ziet hij dan? Wie roept Mozes?  
Overige: Hoe noemt de HEERE Zichzelf in vers 6?  Hoe merk je dat Mozes eerbiedig is (vers 6)? Wat 
zegt de HEERE over Zijn volk Israël (vers 7)? Wat zal de HEERE gaan doen (vers 8)? Wat zegt Hij over 

dit land? Wat betekent dat? Welk land wordt hier bedoeld? Hoe merk je dat de Heere zorgt voor Zijn 
volk? Wat leer je daarvan? 
 

Dag 9: Geestelijke melk 
Lees 1 Petrus 2:1-5     

Peuter: Wat drinken baby’s heel graag? Wie geeft hen dat vaak? 
Overige: Over wie gaat het (vers 2a)? Wie worden daarmee bedoeld? Waar verlangen zij naar (vers 
2b)? Wat wordt er met die melk bedoeld? Wordt het lichaam óf de ziel met deze melk gevoed? Wat 

proef je dan (vers 3)? Over welke groei gaat het dus (vers 2c)? Wat betekent dat voor hoe jij omgaan 
met de Bijbel? 
 

Dag 10: Kom, koop en eet….  
Lees Jesaja 55:1-3     

Peuter: Over welk eten en drinken hoor je in deze verzen? 
Overige: Achter Jesaja hoor je de Heere Jezus. Wie nodigt Hij (vers 1)? Wat moeten ze doen? Wat 
betekent dat? Hoe hoor je dat in vers 2b en vers 3? Wat wordt er bedoeld met: wijn en melk? Veel 

mensen gaan niet naar de Heere Jezus – hoe hoor je dat in vers 2a? Hoe merk je Gods liefde in deze 
verzen? Wat betekenen deze verzen voor ons?   
 
Je vindt bij dit Bijbelrooster het volgende extra materiaal: 
- Een kleurplaat bij de gelijkenis van de zaaier (dag 2):  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus1319-kleuren/  
- Een kleurplaat van schepping van mens en dier (dag 1 of 4):  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/jeremia275a-kleuren/  

- Een kleurplaat van Mozes bij brandende braambos (dag 8):  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/exodus35-6-kleuren/  www.bijbelsopvoeden.nl/product/exodus34-kleuren/ 
- Een kleurplaat bij ‘geestelijke melk’ (dag 9): www.bijbelsopvoeden.nl/product/1petrus22-3-kleuren/  
- Een kleurplaat over gras, koe en melk: www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken3032-33-kleuren/  
- Jesaja 55 vers 1 in pictogrammen en gebaren om te leren (dag 10):  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja55-1-leren/ 
- Een gezinsmoment / objectles (met tips voor bezoek aan/vakantie bij de boer) over Spreuken 30:32-33: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/landleven-leren-van-melk-en-boter  
- Een gezinsmoment / objectles over reine en onreine dieren in de Bijbel: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/landleven-reine-en-onreine-dieren/  
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