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Serie: Van kribbe naar kruis 
Deel 6 (slot): Jezus’ lijden en sterven 

- een Bijbelrooster voor twaalf dagen - met elke dag een peutervraag- 
 

DAG 1: Zijn onthaal in Jeruzalem 

Lees Lukas 19:28-41 
Peuter: dWat legden de discipelen op het veulen? Wie zat er op het veulen? 
Overige: Wat moeten twee discipelen gaan doen (vers 30-32)? Wat deden de mensen toen 
zij Jezus op het veulen zagen (vers 37a)? Waarom deden zij dat (vers 37b)? Wat deed Jezus 
toen Hij de stad Jeruzalem zag (vers 41)? Waarom? Hoe kijkt Jezus naar onze woonplaats of 

ons land?  
 

DAG 2: Zijn verrader 
Lees Lukas 22:1-6 
Peuter: Welke discipel zou Jezus gaan verraden? Wat zou hij daarvoor krijgen? 
Overige: Hoe heette Judas nog meer (vers 3)? Wat is verraden? Wie kwam er in Judas (vers 
3)? Verleidt de duivel nu ook mensen? Hoe kun je je wapenen tegen zijn verleidingen (zie 

Efeze 6:(10-)18)? 
 
DAG 3: Zijn opdracht 

Lees Lukas 22:7-13 
Peuter: Wie moesten van Jezus het Pascha klaar gaan maken? Wat droeg de man op zijn 
hoofd die Petrus en Johannes moesten volgen? 
Overige: Wat weet je van het Pascha (Exodus 12)? Hoe wisten Petrus en Johannes waar het 
Pascha klaargemaakt moest worden? Wat zegt dit over Jezus? Wat zegt dat jou?  

 
DAG 4: Zijn laatste avondmaal 
Lees Lukas 22:14-21 
Peuter: Wat gaf de Heere Jezus aan de discipelen te eten? Wat gaf Hij hen te drinken? 

Overige: Wat zei de Heere Jezus dat Hij ging doen na dit Pascha (vers 15)? Lees 1 Korinthe 
5:7b - kun je nu uitleggen wat bedoeld wordt met ‘vervuld’ (vers 16)? Wat heeft de Heere 
Jezus ingesteld tijdens dit Pascha? Wat betekent dat voor ons? Kun je vertellen waar het 
brood en de wijn op wijst? 
 
DAG 5: Zijn voorzegging aan Petrus 
Lees Lukas 22:31-34 
Peuter: Wie wordt er bedoeld met Simon? Wat wil Petrus wel doen voor de Heere Jezus 
(vers 33)? Hoeveel keer zal Petrus de Heere Jezus gaan verloochenen (vers 34)?  
Overige: Wat is verloochenen? Wat is het verschil tussen Lukas 22 vers 22 en vers 32? Wat 
heeft de Heere Jezus voor Petrus gedaan (vers32a)? Waarom hebben wij Zijn gebed elke dag 
nodig? 
 
Dag 6: Zijn lijden in Gethsémané 
Lees Mattheus 26:36-46 
Peuter: Wat ging de Heere Jezus doen in Gethsémané? Welke discipelen mochten er mee?  
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Overige: Wat moesten de drie discipelen doen in de hof (vers 38b)? Deden ze dat (vers 40)? 
Waarom noemde Jezus juist Petrus bij zijn naam? Hoe zie je de gehoorzaamheid van Jezus 
aan Zijn Vader (vers 39)? Wat kunnen wij leren van vers 41?  
 
Dag 7: Zijn gevangenneming 
Lees Johannes 18:1-11 

Peuter: Wat hadden Judas en de mannen meegenomen (vers 3)? Wat deed Simon Petrus met 
zijn zwaard (vers 10)? 
Overige: Hoe wist Judas waar Jezus was (vers 2)? Wat gebeurde er toen Jezus zei: ‘Ik ben het’ 

(vers 6)? Wat wilde Hij hiermee laten zien? Hoe merk je dat Jezus wil lijden en sterven (vers 8-9)? 
Het staat hier niet, maar wel ergens anders: wat deed de Heere Jezus met het oor van Malchus 

(Lukas 22:51)? Wat leert Hij de mensen toen en nu hierdoor? 
 
Dag 8: Zijn vijanden 

Lees Mattheüs 26:57-68 
Peuter: Welke discipel ging ook de zaal in (vers 58)? Wat deden de mannen toen Jezus 

beschuldigd was (vers 67)? 
Overige: Tot welke hogepriester werd Jezus gebracht (vers 57)? Waarvan werd Jezus beschuldigd 
(vers 61)? Wat bedoelde Jezus daarmee? Wat is de reactie van Jezus op deze beschuldiging (vers 

63)? Wat kun je hiervan leren? Wat zegt de Heere Jezus over Zichzelf in vers 64?  
 
Dag 9: Zijn verloochening door Petrus 

Lees Mattheüs 26:69-75 
Peuter: Wat zeggen mensen tegen Petrus (vers 69-71-73)? Wat zegt Petrus? Wat gebeurt er na 

de derde keer (vers 75)? 
Overige: Waarom wordt Jezus Galileeër (vers 69) en Nazaréner (vers 71) genoemd? Wijs eens 
aan op de landkaart in de Bijbel waar dit is! Hoe wisten de mensen dat Petrus bij Jezus hoorde 

(vers 73)? Kunnen mensen aan jou merken dat je een christen bent? Hoe? Wat gebeurde er toen 
Petrus de haan hoorde? Wat heeft dit ons te zeggen? 

 
Dag 10: Zijn lijden onder Pilatus 
Lees Mattheüs 27:11-26 

Peuter: Wie werd er vrijgelaten (vers 26)? Wat deed Pilatus met zijn handen (vers 24)? 
Overige: Wat betekent dit? Door wie werd Pilatus gewaarschuwd (vers 19)? Hoeveel keer hoor je 

in dit gedeelte dat de Heere Jezus onschuldig is (vers 19 en 24)? Wat laat dat aan ons zien? 
Waarom werd de Heere Jezus dan gekruisigd (zie bijv. Kolossenzen 2:14 of 1 Petrus 2:24)?  
 

Dag 11: Zijn sterven 
Lees Lukas 23:33 en 39-47 

Peuter: Wie hingen er naast Jezus aan het kruis? Wat gebeurde er met die ene moordenaar?  
Overige: Hoe kun je merken dat de ene moordenaar zag dat hij gezondigd had (vers 41)? Wat 
ging hij toen doen (vers 42)? Wat kunnen wij daarvan leren? Weer hoor je twee keer dat de 

Heere Jezus onschuldig is – wie zeggen het nu (vers 41 en 47)? Hoe hoor je dat offers voor de 
zonden niet meer nodig zijn (vers 45)? Wat leert ons dat? 

 
Dag 12: Zijn begrafenis 
Lees Lukas 23:50-56 

Peuter: Wie ging aan Pilatus het lichaam van Jezus vragen? Wat deed hij met het lichaam? 
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Overige: Wat kun je over Jozef vertellen (vers 50-52)? Hoe merk je in deze verzen dat de 
vrouwen de Heere Jezus lief hadden? Waarom werd de Heere Jezus begraven (Catechismus 

Vraag&Antwoord 41)? Waarom moest Hij sterven (Catechismus Vraag&Antwoord 40)? Wat leert 
ons dit over ons sterven en begraven worden?  

 
Extra: 

- Verwerkingskaarten: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website tien 

verwerkingskaarten. Je kunt na het lezen van het Bijbelgedeelte je kind(eren) laten 
kiezen welk kaartje hierbij hoort. Daarna kan je kind dit kaartje kleuren. Eventueel 

kun je er een Bijbelse kijktafel bij maken. Zo zien kinderen de weg van Jezus’ lijden 
voor ogen en leren ze de gebeurtenissen op de weg naar het kruis.  

- Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website verschillende teksten en 

psalmen 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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