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Karaktervorming 3: Matig zijn 
BIJBELROOSTER (3-10 jaar) 

-Met elke dag een peutervraag-  
 
Dag 1: Eva ziet-begeert-neemt 
Lees Genesis 3:1-7       

Peuter: Tegen wie praat de slang? Wie zit er in de slang?   
Overige: Zoals bij Eva gaat het heel vaak in het leven: ZIEN – BEGEREN – NEMEN. Leg deze woorden 
eens uit voor het leven van Eva! Noem eens een voorbeeld uit je eigen leven van zien – begeren – 

nemen! Bij welke stap moet je je al wapenen? Hoe kun je dat doen? Dit Bijbelrooster gaat over matig 
zijn. Wat is matig? Wat hebben zien – begeren – nemen met matig te maken? 

 
Dag 2: Matigheid voor de vrouw 
Lees 1 Timotheus 2:9-15     

Peuter: Wie is er het eerst geschapen? Wie daarna?  
Overige: Wie is er in het Paradijs het eerst verleid tot het begeren en doen van zonde? Wat zegt Paulus 

over de plaats van de vrouw (vers 12)? Wat zegt hij over de taken van de vrouw (vers 10-11)? Wat zegt 
hij over kleding en sieraden van de vrouw (vers 9)? Wat is belangrijker: er mooi uit zien aan de 
buitenkant of geloof en liefde in je hart en goede werken in je leven (vers 15)? Wat betekent dit 

Bijbelgedeelte voor vrouwen en meisjes? Welke matigheid vraagt de Heere van hen? 
 

Dag 3: Matigheid voor man en vrouw 
Lees Titus 2:1-6    
Peuter: Welke mensen noemt Paulus in dit Bijbelgedeelte?  

Overige: Wat zegt Paulus tegen oude mannen (vers 2)? Kun je in eigen woorden vertellen wat dat 
betekent? Wat zegt Paulus tegen oude vrouwen (vers 3)? Wat moeten oude vrouwen aan jonge 

vrouwen leren (vers 4-5)? Wat zegt Paulus tegen jonge mannen (vers 6)? Steeds hoor je het woord 
‘matig’. Wat wordt daarmee bedoeld? Zoek eens een paar betekenissen op in de Bijbel met uitleg of de 
Bijbel met kanttekeningen. Kun je aan de hand van deze verzen voorbeelden noemen waarin je matig 

moet/kunt zijn? 
 

Dag 4: Daniël is matig 
Lees Daniël 1:3-15     
Peuter: Welke namen heb je gehoord?  

Overige: Wat moeten zij van de koning eten en drinken (vers 5)? Weet je nog wat ‘matig’ betekent? Wat 
neemt Daniël zich voor (vers 8)? Hoe wapent hij zich tegen de zonde van begeerte? Wie helpt hem om 

daar eerlijk voor uit te komen (vers 9)? Hoe probeert de knecht van de koning hem toch over te halen 
(vers 10)? Gebeurt dat bij jou ook weleens? Hoe kun je sterk blijven als je matig wilt leven? Merk je dat 
Daniël verlangt om de Heere te dienen en te gehoorzamen? Hoe zegent de Heere dit (vers 15)? Wat kun 

je van deze geschiedenis leren?    
 

Dag 5: Matig leven in deze wereld 
Lees Titus 2:11-15   
Peuter: Wie is de Zaligmaker? Waarom heb je deze Zaligmaker nodig?  

Overige: Hoe wil de Heere dat wij leven in deze wereld (vers 2)? Hoe moet dat? Gisteren las je over 
Daniël: welk voorbeeld gaf hij jou hierin? Wie zo leeft, kijkt niet naar alles van deze wereld: waar kijken 

hun ogen wel naar (vers 13)? Wie verlost je van de zonde van begeren en leert je matig leven (vers 14)? 
Wat kun je dus bidden als het gaat om ‘matig zijn’?  
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Dag 6: Niet matig zijn, is dwaas 
Lees Lukas 12:13-21   

Peuter: De Heere Jezus vertelt een gelijkenis over een man. Wat zegt Hij over deze man? 
Overige: Wat weet je over zijn land (vers 16)? Welk plan maakt hij (vers 18-19)? Wat valt je op aan wat 

hij zegt? Maken aardse spullen je echt blij? Hoe zet God een streep door zijn plan? Wat leer je hiervan? 
De bedoeling van je leven is niet: ‘Eet, drink en wees vrolijk’. Wat is de bedoeling van je leven wel?  
 

Dag 7: Matig zijn, is wijs 
Lees Romeinen 12:1-3 

Peuter: Zie je iets wat rond is? Wijs maar aan! Weet je ook wat een driehoek is? 
Overige: ‘Leef voor de Heere!’ Dat zegt Paulus in vers 1. Wanneer leef je voor de Heere? Hoe leef je 
dan? ‘Neem niet de vorm van de wereld aan’, zegt Paulus in vers 2a. Welke vorm heeft de wereld? 

Welke vorm heeft je hart? ‘Een ronde wereld past niet in een driehoekig hart’. Wat betekent dat? (Dat 
dingen van deze wereld je nooit gelukkig kunnen maken) Wat maakt wel gelukkig (vers 2b)? Wanneer 

ben je dus wijs? (Als je matig leeft naar de wil van God en je niet laat vullen met dingen van deze 
wereld) 
 

Dag 8: Aardse dingen maken niet gelukkig 
Lees Prediker 2:1-10 en 26  

Peuter: Wie was de meest wijze koning op aarde? 
Overige: Wat betekent het woord ‘ijdelheid’: zoek de betekenis op bij Prediker 1 vers 2 in de Bijbel met 
uitleg of de Bijbel met kanttekeningen. Salomo gaat op zoek naar wat echt gelukkig maakt in dit leven. 

Vindt hij dat in mooie tuinen, mooie huizen, zilver of goud?  Maken begeerten naar aardse dingen je 
gelukkig? Wie geeft echte vreugde? Wat leert dit Bijbelgedeelte je over matig zijn?  

 
Dag 9: De Geest leert matig leven 
Lees Galaten 5:16-22 

Peuter: Wie kan je helpen om te leven zoals de Heere wil? Wie wil graag dat je je eigen zin doet en de 
Heere ongehoorzaam bent?  

Overige: Wat wordt er bedoeld met ‘de begeerlijkheid van het vlees’ (vers 16)? Welke dingen horen 
daarbij (vers 19-22)?  Het vlees en de Geest strijden tegen elkaar (vers 17): wat betekent dat? Kun je 
een voorbeeld noemen? Welke dingen doe je als de Geest je leidt (vers 22)? Daar staat ook matigheid 

bij. Wie kan je dus leren om matig te leven?   
 
Dag 10: Zien-begeren-nemen 

Lees 1 Petrus 2:1-3    
Peuter: Waar moeten mensen tegen vechten (vers 1)? 

Overige: Je hebt deze dagen veel uit de Bijbel geleerd over zien-begeren-nemen. Wat hebben deze drie 
woorden ook alweer te maken met matigheid? Waar zijn kinderen van God begerig naar (vers 2)? Met 
de melk wordt Gods Woord bedoeld. Hoe zijn de woorden zien-begeren-nemen op de Bijbel van 

toepassing? Wees niet matig in het lezen uit de Bijbel! Wat merk je als je de Bijbel leest (vers 3)? Heb je 
dan nog begeerte naar allerlei dingen van deze wereld? 

 
Extra: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website: 
- een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) over matig: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/karakter-3-matig-3/ 
- Spreuken 16 vers 32 om te kleuren en te leren: www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken235-kleuren 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken235-leren 
- een Bijbelse kijktafel bij de karaktereigenschap matig en Spreuken 23 vers 5 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/karakter-3-matig-2/  
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