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Van kribbe naar kruis 

3: Jezus’ wonderen 
BIJBELROOSTER 

- ook geschikt voor peuters- 
 

Waarom deed de Heere Jezus zoveel wonderen? Dat staat bijvoorbeeld in Johannes 20 vers 31.  
Op deze manier laat de Heere Jezus zien dat Hij echt de Zoon van God is Die naar deze aarde 

gekomen is om alles te doen wat nodig is om zondaren zalig te maken. Je kunt deze week een 
gedeelte uit Johannes 20 vers 31 leren. Als je dit te moeilijk vindt, kun je ook kiezen voor een 
andere tekst (zie hieronder). 

 
Dag 1: Water wordt wijn 

Lees Johannes 2:1-12 
Peuter: Waar waren Jezus, Zijn discipelen en Zijn moeder? Wat was daar op? Wat moesten de 
knechten met de watervaten doen? Wat gebeurde er toen? 
Overige: Wat zei Maria tegen Jezus (vers 3)? Was het nodig dat ze dit tegen Hem zei? Waarom 
wel/niet (vers 4b)? Hoe kun je zien dat als Jezus iets geeft, Hij het béste geeft (vers 10)? Wat 

zagen de discipelen door dit wonder (vers 10)? Wat leerden ze daardoor? Wat leert dit wonder 
van de Heere Jezus ons?   

 
Dag 2: Dode wordt levend 
Lees Lukas 7:11-17 
Peuter: Naar welke stad ging Jezus? Wat zag Hij daar? Wat zei Hij tegen deze dode jongen? Wat 
gebeurde er toen? 

Overige: Ken je voorbeelden uit het Oude Testament van profeten die een dode opwekten (1 
Koningen 17 en 2 Koningen 4)? Wat is het verschil tussen wat de Heere Jezus hier doet en wat 
de profeten toen deden? (Jezus is God. Hij spreekt en het gebeurt. De profeten zijn mensen, 
bidden tot God en leggen zich op de dode.) Wat gebeurt er met mensen die dit wonder zien 
(vers 16)? Wat is de bedoeling bij ons als wij over Jezus’ wonderen lezen? We zeggen weleens: 

‘Alle mensen zijn geestelijk dood’. Wat wordt daar mee bedoeld? Wat leert dit wonder 
daarover? 
 
Dag 3: Storm wordt stil 
Lees Mattheüs 8:23-27 
Peuter: Wie ging er in het schip? Wie gingen met Hem mee? Wat gebeurde er op het water? 
Wat deed Jezus? 

Overige: Hoe komt het dat Jezus niet bang was in de storm? (Hij is de Schepper van hemel en 
aarde en heeft daarover macht) Waaruit kun je zien dat de Heere Jezus God én Mens was? Hoe 
kwam het dat de mensen zo verbaasd waren? Soms wordt er gesproken over ‘je levensboot’ of 
‘levensschip’. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat kun je van dit wonder leren? 
 
Dag 4: Weinig wordt veel 
Lees Markus 6:30-44 
Peuter: Hoeveel broden en hoeveel vissen hadden de discipelen? Wie mochten daarvan eten? 
Hoeveel mensen waren dat? 
Overige: Wat mochten de discipelen van de Heere Jezus doen toen ze terug kwamen van hun 
werk (vers 31)? Wat deden de mensen toen ze zagen dat Jezus wegging (vers 33)? Wat leert 
vers 34 over de Heere Jezus? Wat is het verschil tussen de reactie van de Heere Jezus en van de 
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discipelen toen het etenstijd werd (vers 35-37)? Wat deed de Heere Jezus voordat Hij het 
brood brak (vers 41)? Wat leren wij daarvan? 
 
Dag 5: Blinde wordt ziende 

Lees Johannes 9:1-11 
Peuter: Wat doet de Heere Jezus bij de blinde man (vers 6)? 
Overige: Waaarom is deze man blind (vers 3)? Wat laat de Heere Jezus door dit wonder zien 
(vers 5)? De Heere Jezus gebruikt middelen (speeksel, slijk, water) om deze man ziende te 
maken – wat leren wij daardoor? Er wordt weleens gezegd dat wij geestelijk blind zijn. Wat 
betekent dat? Wat kun je van dit wonder leren? 
 
Extra: 

- Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website Psalm 77:15 of Johannes 20 vers 31a en 
eventueel ook 31b 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. 
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