
© www.bijbelsopvoeden.nl (met dank aan JM) 

 

De profeet Jesaja 
BIJBELROOSTER (2-10 jaar) 

-Met elke dag een peutervraag-  
 

Dag 1: Jesaja klaagt 
Lees Jesaja 1:1-4   

Peuter: Hoe heet de vader van Jesaja? Welke twee dieren hoor je? 
Overige: Wie zijn er koning tijdens Jesaja’s leven? Jesaja klaagt hier over de ongehoorzaamheid 
van Israël aan de HEERE. Hoe lees je dat in vers 2? Met welke dieren vergelijkt de HEERE Zijn volk 

Israël? Wat betekent dat (zie kanttekeningen of Bijbel met uitleg)? Zou deze vergelijking ook met 
Nederland gemaakt kunnen worden? Waarom spreekt de HEERE het ‘wee’ uit in vers 4? De 

HEERE waarschuwt Zijn volk. Wat zegt dit over Zijn liefde tot het volk (zie ook vers 2)? Hoe zorgt 
Hij voor jou? En hoe ben jij voor Hem?   
 

Dag 2: Jesaja ziet 
Lees Jesaja 6:1-7 

Peuter: Welke koning sterft? Wat ziet Jesaja in een gezicht/visioen?  
Overige: Wat zijn serafs? Wat doen zij met hun vleugels? Welk werk hebben engelen? Hoe eren 
zij de HEERE (vers 3)? Wat gebeurt er dan (vers 4)? Wat zegt Jesaja als hij dit ziet (vers 5a)? Wat 

zegt hij over zichzelf (vers 5b)? Wat doet dan een engel in opdracht van God (vers 6)? Wat 
betekent dit? Je ziet in dit gedeelte dus iets van Gods toorn en van Gods liefde. Kun je dat 

uitleggen? Wat leert dit Bijbelgedeelte ons? 
 

Dag 3: Jesaja gaat 

Lees Jesaja 6:8-13 
Peuter: Wie spreekt er tot Jesaja? Wat moet Jesaja gaan doen?  

Overige: Hoe hoor je dat Jesaja gehoorzaam is (vers 8)? Tot wie moet Jesaja gaan preken (vers 
9)? Waarom staat niet: ‘Mijn volk?’ Wat zeggen vers 9 en 10 over dit volk? Welke straffen zullen 
er komen (vers 11-12)? Zullen deze straffen over álle mensen komen (vers 13)? Waarom niet? 

(De Heere Jezus moet uit dit volk geboren worden) Hoe zie je hierin ook Gods toorn en Gods 
liefde? Wat zie je in onze tijd van Gods toorn? Wat zie je van Gods liefde? Welke uitwerking 
heeft dit op jou? 
 

Dag 4: Jesaja preekt 

Lees Jesaja 7:1-4 
Peuter: Wat wil de koning van Syrië in Jeruzalem doen?  
Overige: Waarom beeft Achaz als hij hoort dat de koning van Syrië er aan komt? Wat zegt dit 

over mensen die de HEERE niet als hun toevlucht kennen? Wat moet Jesaja tot Achaz zeggen? 
Welke troost ligt er in deze woorden? Heeft het volk het verdiend dat het plan van die koningen 

niet door zal gaan? Wie zorgt daarvoor? Wat zegt dit over Hem? 
 

Dag 5: Jesaja belooft 

Lees Jesaja 7:10-14 
Peuter: Wat belooft Jesaja (vers 14)? Wie is Immanuël?  

Overige: De Heere heeft gezegd dat het plan van de koningen niet door zal gaan. Achaz mag een 
teken vragen dat het echt waar is wat Jesaja zegt. Wat zegt Achaz daarop (vers 12)? Wat 
betekent dat? Wat doet Achaz daardoor (vers 13)? Welk teken geeft de Heere dan? Welke 

belofte ligt daarin? Wanneer is die belofte vervuld geworden? De Heere is 
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lankmoedig/geduldig/traag tot toorn. Hoe zie je dat in dit gedeelte? Wat doe jij met Gods geduld 
in de tijd die Hij aan jou geeft? 
 

Dag 6: Jesaja belooft opnieuw 

Lees Jesaja 8:23 en Jesaja 9:1-2 
Peuter: Wat is ‘duisternis’? Wat wil je graag als het donker is? Wat belooft de Heere in vers 1a? 
Overige: Aan welke woorden zie je dat het land in grote ellende zal komen (vers 23a)? Welke 

belofte wordt aan dit land gegeven (vers 1)? Wanneer is dit vervuld? Wat zegt dit over de 
Heere? (Hij is getrouw; wat Hij belooft zal gebeuren) Wat zal de gróótste blijdschap zijn (vers 2)? 

Kunnen wij die blijdschap ook krijgen? Door Wie? Wat is jouw gebed? 
 

Dag 7: Jesaja profeteert 

Lees Jesaja 9:3-6 
Peuter: Wie wordt in vers 5 met ‘een Kind’ bedoeld? Kun je nog meer Namen van Hem noemen? 

Overige: Wat wordt er bedoeld met ‘het juk’ en ‘de stok’ in vers 3? Onder welk juk leven wij? 
Hoe kun je dat weten? (we doen telkens weer zonden) Wie kan ons daarvan bevrijden? In vers 4 
wordt de geschiedenis van Gideon verteld. Wat wil Jesaja daardoor leren? Wie is nodig om de 

vijanden te verslaan en wordt beloofd (vers 5)? Kun je van één van Zijn Namen uitleggen wat het 
betekent? Waarom heb jij Hem nodig? 
 

Dag 8: Jesaja klaagt 
Lees Jesaja 53:1-4 

Peuter: Wat is een rijsje? Wat is een wortel? Wie bedoelt Jesaja? 
Overige: Waarover klaagt Jesaja in vers 1? Wat doe jij met de preken die je hoort? Hoe zullen 
mensen naar de Heere Jezus kijken als Hij komt (vers 2b)? Hoe tekent Jesaja Hem (vers 3)? Wat 

zegt dit over Hem? Waarom moet dit allemaal met Hem gebeuren? Hoe sta jij ten opzichte van 
Hem?  
 

Dag 9: Jesaja voorzegt 
Lees Jesaja 53:5-8 

Peuter: Wie zal er gekruisigd gaan worden? Waarom moet de Heere Jezus sterven? 
Overige: Waarom moest Jezus verwond en verbrijzeld worden (vers 5-6)? Wat kunnen wij 

daardoor krijgen (vers 5)? Hoe heeft Hij Zijn lijden gedragen (vers 7)? Wat kun je daarvan leren? 
Wat is jouw gebed in deze lijdensweken? 
 

Dag 10: Jesaja troost 
Lees Jesaja 53:9-12 

Peuter: Wie is er aan het kruis gestorven? Waar is Hij begraven (vers 9)? 
Overige: Wat wordt hier over Zijn begrafenis voorzegd (vers 9)? Hoe zie je dat God de Vader en 
God de Zoon het eens zijn over Zijn lijden en sterven (vers 10a)? Welke belofte wordt er gegeven 

op het sterven van de Heere Jezus (vers 10b)? Welke beloning zal Jezus krijgen voor Zijn lijden en 
sterven (vers 11-12)? Welk gebed deed de Heere Jezus aan het kruis voor de overtreders (vers 
12b)? Wat is jouw verlangen als je leest over het lijden en sterven van de Heere Jezus? 
 

Extra: 

- Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website verschillende Bijbelteksten in 
pictogrammen en gebaren om te leren en te kleuren. 
- 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. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/jesaja-bijbelonderwijs/  
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