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Karaktervorming 2: Behulpzaam 
BIJBELROOSTER (2-10 jaar) 

-Met elke dag een peutervraag-  

 
Dag 1: Jozef helpt     
Lees Genesis 40:1-8   

Peuter: Wie komen er ook bij Jozef in de gevangenis (vers 2)? Wat gebeurt er op een nacht 
(vers 5)? 
Overige: Wat ziet Jozef ‘s morgens nadat ze gedroomd hebben (vers 6)? Hoe helpt hij hen 
(vers 7-8)? Kun je uit je hoofd vertellen wat de schenker droomt? En de bakker? Jozef helpt 
hen door de dromen uit te leggen. Hoe kan Jozef dat? Wie heb je dus nodig om anderen te 
kunnen helpen? 
 
Dag 2: Mozes geholpen    
Lees Exodus 17:8-16  

Peuter: Wat moet Jozua van Mozes gaan doen (vers 9a)? Wat gaat Mozes doen (vers 9b)?  
Overige: Hoe is Jozua zijn volk behulpzaam? Hoe is Mozes zijn volk behulp-zaam? Wanneer 
helpt de HEERE het volk van Israël en is het volk de sterkste? Wanneer zijn de vijanden de 
sterkste? Hoe komt dat? Hoe helpen Aäron en Hur Mozes als het te zwaar wordt (vers 12)? 
Wat leert dit jou? Deze geschiedenis moet van de HEERE opgeschreven worden (vers 14): 

waarom? Hoe laat Mozes zijn dankbaarheid zien nadat hij geholpen is? Wat leert dit jou? 
 
Dag 3: David geholpen    
Lees 1 Kronieken 12:1-2 en 17-22 
Peuter: Over welke wapens hoor je in vers 2? 

Overige: Wat zegt David tegen de mannen die naar hem toe komen (vers 17)? Uit welke 
woorden proef je de liefde/behulpzaamheid van Amásia (vers 18)? Van Wie verwacht hij 
hulp? Kan Hij dat nu nog? Heb je wel eens gemerkt dat de Heere je hielp? Er komen steeds 
helpers bij in het leger van David. Wie zorgt daarvoor? Hoe wordt het leger genoemd (vers 
22)? Wat betekent dat? Er wordt weleens gezegd: ‘Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons 
zijn’. Wat betekent dat voor jou? 
 
Dag 4: Obadja helpt     
Lees 1 Koningen 18:1-4  
Peuter: Wie moet er naar Achab toe (vers 1-2)? Wat is er in Samaría? 
Overige: Wie is de hofmeester van Achab (vers 3)? Wat wordt er over hem gezegd? Izébel is 
de vrouw van Achab; is dat een godvrezende vrouw? Hoe weet je dat (vers 4a)? Wat doet 
Obadja (vers 4b)? Hoe verzorgt hij deze profeten? Wie zou hem daarbij geholpen hebben? 
Welke lessen liggen in deze geschiedenis?  
 

Dag 5: Behulpzaam zijn     
Lees Filippenzen 4:1-6 
Peuter: Wie is Paulus die deze brief schrijft? Wat weet je over hem?  
Overige:  Welke vermaning geeft hij aan Euódia en Sýntyche (vers 2)? Wat bidt/vraagt hij aan 
één van de leraars in de gemeente van Filippi? Waarin moet hij deze vrouwen behulpzaam 
zijn (zie Bijbel met kanttekeningen of Bijbel met uitleg)? Welke les ligt hierin voor jou als je 
weet dat mensen ruzie hebben? Wie kan daarbij helpen?  
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Dag 6: Dorkas helpt     
Lees Handelingen 9:36-43 
Peuter: Welke twee namen heeft deze vrouw (vers 36)? Wat gebeurt er met haar (vers 37)? 
Overige: Hoe hielp Dorkas andere mensen (vers 36 en 39)? Wie wordt er geroepen als 
Dorkas gestorven is (vers 38)? Hoe helpt hij hen (vers 40)? Wie zorgt ervoor dat Petrus dit 

kan? Kun je goede redenen en verkeerde redenen bedenken om mensen te helpen? 
Waarom help jij anderen?   
 
Dag 7: Helpen dragen   
Lees Galaten 6:1-10  
Peuter: Wat is ‘goed doen’ (vers 10)? 
Overige: Welke opdracht geeft Paulus in vers 2? Wat betekent dat? Welke lasten kunnen dat 
bijvoorbeeld zijn? Waarom staat erbij: en vervult alzo de wet van Christus? Wat betekent 
dat? Kun je uitleggen wat vers 5 betekent? Is dat het tegenovergestelde van vers 2? Wat je 
zaait, zul je maaien. Wat betekent dat? Aan wie moeten wij ‘goeddoen’ (vers 10)? Hoe kun jij 
dat doen?  
 
Dag 8: Helpen in de kerk 
Lees 1 Korinthe 12:14-27 
Peuter: Wat is een lichaam? Kun je leden van je lichaam / lichaamsdelen noemen?  
Overige: Wat wordt in deze verzen vergeleken met een lichaam? Wie worden er in deze 
verzen vergeleken met leden van het lichaam/lichaamsdelen? Kun je lichaamsdelen missen? 
Kun je mensen in de gemeente missen? Wat moeten de leden in de gemeente voor elkaar 
doen (vers 24-25)? Hoe kun je dat doen? Hoe moet het in de gemeente zijn als één lid lijdt? 
En als één lid blij is? Doe jij dat?  
 
Dag 9: Een zieke helpen   
Lees Lukas 5:17-26 
Peuter: Wat brengen sommige mannen op een bed naar Jezus? Wat is er met die man? 

Overige: Hoe merk je behulpzaamheid bij deze mannen? Wat doen ze als ze niet bij Jezus 
kunnen komen? Wat leert dit jou? Hoe kun jij mensen tot Jezus brengen? Doe je dat ook?  
 
Dag 10: God is een Helper   
Lees Psalm 54 
Peuter: Wie heeft deze Psalm geschreven? Aan Wie vraagt hij hulp? 
Overige: Wat vraagt David in vers 3-4? Waarom (vers 5)? Wie is zijn Helper? Waaruit merk je 
dat David dankbaar is dat God helpt (vers 8-9)? Aan wie vraag jij als eerste om hulp als je 
hulp nodig hebt? Wie is de grootste Helper? Mag je daar anderen ook op wijzen? Hoe kun jij 
dankbaar zijn als de Heere je geholpen heeft?  
 
Extra: 
Bij dit Bijbelrooster vind je verder: 
- een gezinsmoment/objectles over behulpzaamheid met werkblad en leerkaart 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/karakter-2-behulpzaamheid/  
- een Bijbeltekst om te leren: Galaten 6 vers 2 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/galaten62-leren/  
- een Bijbelse kijktafel bij Galaten 6 vers 2 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/karakter-behulpzaamheid/  
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