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Serie: Van kribbe naar kruis 
Deel 5: Jezus’ bidden 

- met elke dag een peutervraag – 
 

BIJBELROOSTER WEEK 1: JEZUS’ GEBEDSONDERWIJS 

 
DAG 1: Op een stille plaats bidden 
Lees Mattheüs 6:5-13 
Peuter: Waar moet je bidden (vers 6a)? Wat is dat? 
Overig: Heb je een binnenkamer? Waar kan die bijvoorbeeld zijn? Kun je het ‘volmaakte 

gebed’ opzeggen? Zo nee, misschien een idee om dit deze week te leren!  
 

DAG 2: Je mag altijd bidden 
Lees Lukas 11:5-9 
Peuter: Waar vraagt de vriend om middenin de nacht (vers 5)?  
Overig: Zou je je vriend drie broden geven als hij middenin de nacht voor de deur staat (vers 
8)? Wat wil de Heere Jezus door deze gelijkenis leren (vers 9)? 

 
DAG 3: God hoort je bidden 
Lees Lukas 11:9-13 

Peuter: Als je aan papa om brood vraagt, krijg je dan een steen (vers 11a)? 
Overig: Welke voorbeelden geeft de Heere Jezus nog meer (vers 11b-12)? Wat wil de Heere 
Jezus door deze gelijkenis aan ons leren (vers 9-10)? 
 
DAG 4: Voor je hart bidden 

Lees Lukas 12:22-31 
Peuter: Moet je druk zijn voor je eten of je kleren (vers 22)? Waarmee dan (vers 31)? 
Overig: Wat is het Koninkrijk Gods (vers 31a)? Als je bij het Koninkrijk van God hoort, wat 
weet je dan over het tijdelijke leven (vers 31b)? Wat kunnen we leren van de vogels (vers 

24)? Wat kunnen we leren van mooie bloemen zoals lelies (vers 27)? 
 
DAG 5: Blijf bidden 
Lees Lukas 18:1-8 
Peuter: Wat doet de weduwe (vers 3)? 
Overig: Waarom luistert de rechter naar de weduwe (vers 5)? Wat wil de Heere Jezus door 
deze gelijkenis leren (vers 7-8 en vers 1)? 
 
Extra: 
Je vindt bij dit Bijbelrooster op deze website (via de tag ‘Van kribbe naar kruis’ of via de tag 
‘bidden en biddag’): 
- Bijbelteksten om te leren, bijvoorbeeld Mattheüs 7:7, Mattheüs 7:11 en Mattheüs 6:25m 
en 33a. 
- Kijkplaat (ook te gebruiken als Bijbelse kijktafel) met gebedsonderwijs van de Heere Jezus. 
Je kunt deze kijkplaat aan mensen laten zien en hen vragen welke Bijbellessen over bidden 
ze zien. 
- Verwerkingskaarten bij bovenstaande Bijbelgedeelten, ook te gebruiken als kleurplaten. 
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Desgewenst vind je hier ook een Bijbelrooster voor de tweede week 
BIJBELROOSTER WEEK 2: JEZUS’ GEBEDEN 
 
DAG 1: Gebed voor Zijn werk 
Lees Markus 1:35-42 
Peuter: Wat doet de Heere Jezus in de nacht (vers 35)? 

Overig: Wat weet de Heere Jezus nu hij gebeden heeft (vers 38)? Waarom hebben wij het 
nodig om te bidden? Wat valt je op aan het gebed van de melaatse (vers 40)? Wat kun je van  
hem leren? 
 
DAG 2: Gebed voor Zijn lijden 
Lees Lukas 9:28-36 
Peuter: Wat gebeurt er als de Heere Jezus bidt (vers 29)? Wie komen er bij Hem (vers 30)? 
Overig: Waarover praten ze met elkaar (vers 31)? Waarom heeft de Heere Jezus deze 
gebeurtenis dus nodig? Wat is de les voor de discipelen (vers 35)? En voor ons? 
 
DAG 3: Gebed voor Zijn volgelingen 
Lees Lukas 11:1-10 
Peuter: Wat vragen de discipelen aan de Heere Jezus (vers 1)? 
Overig: Waarom wordt dit gebed ook wel ‘het volmaakte gebed’ genoemd? Kun jij dit gebed 
al uit je hoofd opzeggen? Probeer het deze week met elkaar te leren! 
 
DAG 4: Gebed voor Zijn discipelen 
Lees Johannes 17:1-9 
Peuter: Met welk werk is de Heere Jezus klaar (vers 4)? 
Overig: Wat zegt de Heere Jezus Zelf over Zijn werk op aarde (vers 6)? Welk ‘uur’ is er 
aangebroken nu Zijn werk klaar is (vers 1)? Wat hebben de discipelen gedaan met Jezus’ 
woorden (vers 8)? Wat moeten wij doen met Zijn woorden?  
 
DAG 5: Gebed voor Zijn Kerk 

Lees Johannes 17:20-26 
Peuter: Wie wil de Heere Jezus graag bij Zich in de hemel hebben (vers 24)? 
Overig: Wat bidt de Heere Jezus voor de Kerk (vers 21)? Wat betekent dat? Wie zijn er ook 
één (vers 22b)? Wat kan de Kerk doen voor meer eenheid? 


