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Van kribbe naar kruis 

4: Jezus’ gelijkenissen 

BIJBELROOSTER 
           -ook geschikt voor peuters- 

            

Waarom vertelde de Heere Jezus zoveel gelijkenissen? Dat staat in Mattheüs 13 vers 34-35. Dat 

was in het Oude Testament voorzegd. Ook 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 Mattheüs 13 vers 34-35 leren. Als je dit te 
moeilijk vindt, kun je ook kiezen voor een andere tekst. 

 
Dag 1: Barmhartige Samaritaan 
Lees Lukas 10:25-37 

Peuter: Aan Wie stelde de wetgeleerde zijn vraag? Wat is de Wet? Wanneer hoor je die wel 
eens? Wat deed de Samaritaan toen hij de man zag liggen? 
Overige: Wat staat er in de Wet (vers 27)? Wat vroeg de wetgeleerde aan Jezus (vers 29)? Wat 
gebeurde er in de gelijkenis met de man die op reis was (vers 30)? Welke mannen lieten hem 
liggen (vers 31-32)? Wie hielp (vers 33)? Waarom was dat zo bijzonder? Wie is jouw naaste? 

Wat kunnen wij van deze gelijkenis leren? 
 

Dag 2: Farizeeër en tollenaar 
Lees Lukas 18:10-14 
Peuter: Waar waren de twee mannen? Wat gingen ze daar doen? 
Overige: Wat is een farizeeër? Wat is een tollenaar? Wat is het verschil tussen de gebeden van 
deze twee mannen? Hoe zag de farizeeër zichzelf? Hoe noemde de tollenaar zichzelf? Op welk 

gebed lijkt jouw gebed? Wat kun je van deze gelijkenis leren? 
 
Dag 3: Vijf wijze en vijf dwaze maagden 
Lees Mattheüs 25:1-10 
Peuter: Wie gaan de meisjes tegemoet? Wat namen zij mee? Hoeveel meisjes waren er wijs en 

hoeveel dwaas?  
Overige: Wat namen de wijze meisjes wél mee en de dwaze meisjes niet (vers 3-4)? Wat zeiden 

de wijze meisjes tegen de dwaze meisjes (vers 8-9)? Mochten de dwaze meisjes binnenkomen 
op de bruiloft? Wat wordt er bedoeld met de olie? Wie worden bedoeld met de wijze meisjes 
en de dwaze meisjes? Waarom zou de Heere Jezus deze gelijkenis verteld hebben? 
 
Dag 4: Verloren penning 

Lees Lukas 15:8-10 
Peuter: Wat was de vrouw kwijt? Wat ging zijn toen doen? Tegen wie ging ze blij vertellen dat 
ze de penning gevonden had? 
Overige: Wat is een penning? (een zilveren munt) Wie wordt bedoeld met de verloren penning? 
De vrouw gaat zoeken en steekt een kaars aan - waarom? Wat gebruikt zij nog meer (vers 8)? 
Wie zoekt naar verloren, zondige mensen? Wat gebruikt Hij daarvoor? (kaars> licht> Gods 
Woord - bezem> om vuil weg te halen> zo haalt de Heere zondaars uit hun zonden) Wat doet de 
vrouw als zij de penning gevonden heeft? Wat gebeurt er in de hemel als één zondaar bekeerd 
wordt?  
 
Dag 5: Goede Herder  
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Lees Johannes 10:1-6  
Peuter: Wie zorgt er voor schapen? Wat horen schapen van de herder?  
Overige: Hoe moet je niet in de stal komen (vers 1)? Hoe moet je wel in de stal komen (vers 2)? 
Ként de herder zijn schapen? Hoe weet je dat (vers 3)? Luisteren de schapen ook naar een 

vreemde herder? Waarom wel/niet (vers 5)? Begrepen de farizeeën deze gelijkenis? Waarom 
sprak de Heere Jezus door gelijkenissen? Wat wil Hij met deze gelijkenis vertellen? 
 
 
Extra: 

- Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website Lukas 15:10 en/of Johannes 10:11 in 
pictogrammen en gebaren om te leren. 

- Bijbelonderwijs peuters: Bij dit rooster vind je op de website ook een bestand met tips en 
ideeën (Bijbellied, Bijbelse kijktafel, Bijbelwerkje, kleurplaten en dergelijke) rond dit thema.  
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