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Van kribbe naar kruis 

1: De Heere Jezus als Kind 
BIJBELROOSTER 

-Ook geschikt voor peuters- 
 

Dag 1: Als Baby in de tempel 
Lees Lukas 2:22-35 
Peutervraag: Wie nemen Jozef en Maria mee naar de tempel? Wat nemen zij mee om te 
offeren? Welke man en vrouw komen bij het Kind kijken? 
Overige: Wat gaan Jozef en Maria in de tempel doen? Hoe weet Simeon dat het Kindje Dat 
hij ziet Jezus is (vers 27a)? Wat heeft de Heere aan Simeon beloofd (vers 26)? Wat zegt 
Simeon tegen Maria over het lijden en sterven van de Heere Jezus (vers 34-35)?  
 
Dag 2: Als Kind in de tempel 
Lees Lukas 2:41-47 
Peutervraag: Waar gaan Jozef en Maria naar toe? Wie gaat er mee?  
Overig: Wat was de tempel voor Jezus? Waarom was Hij daar zo graag? Ga jij ook graag naar 

de kerk? Wat gebeurt er bij de priesters als zij de Heere Jezus horen spreken? Hoe horen wij 
Hem spreken? Wat doet dat bij jou?  
 
Dag 3: Gehoorzaam Kind   
Lees Lukas 2:48-52 
Peutervraag: Toen het feest afgelopen was, gingen Jozef en Maria weer naar huis. Wie bleef 
er in de tempel? Wat deed Hij daar?  
Overig: Jezus was gehoorzaam aan Zijn Hemelse Vader en ook aan Jozef en Maria. In welke 
tekst kun je dat lezen? Wat kun jij hiervan leren? Wat was het grote verschil met Jezus en 
alle andere kinderen (vers 52)? Jozef en Maria waren Jezus kwijt en vonden Hem in de 
tempel. Waar kunnen wij Hem vinden?  
 
Dag 4: Gedoopte Zoon 
Lees Mattheüs 3:13-17  
Peutervraag: Door wie is de Heere Jezus gedoopt? Waar gebeurde dit?  
Overig: De doop was voor de Heere Jezus niet nodig. Kun je uitleggen waarom? Waarom 
wilde Hij Zich dan toch laten dopen (vers 15b)? Wat betekent dit voor ons nu? Hoe kun je de 
Drie-eenheid van God terug zien in de verzen 16 en 17? Welke drie Personen zijn er in God? 
 
Dag 5: Het huis van Zijn Vader 
Lees Johannes 14:1-7 
Peutervraag: De Heere Jezus was op aarde graag in de tempel. In vers 2 spreekt Hij ook over 

het Huis van Zijn Vader. Wat wordt daarmee bedoeld? 
Overig: Waarom wordt er gesproken over een Huis en niet over een tent? Wie mogen er in 
dat Huis komen? Als je deze verzen leest, kun je dan vertellen wat het werk van de Heere 
Jezus is dat Hij op aarde komt doen? 
 
Extra: 
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- Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website Lukas 2:49b in pictogrammen 
en gebaren en met melodie om te leren: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas249b-leren/ 

- Bijbelonderwijs peuters: Bij dit onderwijs vind je op de website ook een bestand met 
handreikingen om met kinderen bezig te zijn rond het thema: de Heere Jezus als 
Kind: www.bijbelsopvoeden.nl/product/de-heere-jezus-als-kind-bijbelonderwijs/ 

- Stellingen: Hieronder vind je ook een andere werkvorm bij het Bijbelgedeelte. Bij 
elke dag zijn een aantal stellingen gemaakt. Laat je kind aangeven of deze goed of 
fout zijn. Kinderen vinden het heel leuk om ook zelf stellingen te bedenken. Dan mag 
een ander gezinslid aangeven of dit goed of fout is. Let wel op dat het eerbiedig blijft. 

- Woorden voor kleintjes: Hieronder vind je ook een aantal woorden uit het gelezen 
Bijbelgedeelte die voor de kleintjes om uitleg vragen. 
 

Stellingen 
Dag 1: Lukas 2:22-35 
1. Jozef en Maria brachten Jezus naar de tempel om Hem aan de Heere te laten zien. (vs 22) 
2. Er werden schapen of lammetjes geofferd. (vers 24) 
3. Simeon had de Heere lief. (vers 25) 
4. De Heere had hem beloofd dat hij eens Jozef en Maria zou zien. (vers 26) 
5. Simeon nam de Heere Jezus in zijn armen en loofde God. (vers 28) 
6. Simeon was verdrietig en klaagde. (vers 29-32) 
7. Jozef en Maria waren boos over wat Simeon over de Heere Jezus vertelde. (vers 33) 
8. Simeon zegende Jozef en Maria. (vers 34) 
 
Woorden voor kleintjes: moeder, duiven, armen, ogen 
Woorden voor oudere peuters: reiniging, godvrezend, openbaring, dienstknecht, vrede, 
verwonderden 
 
Dag 2 en 3: Lukas 2:41-52 
1. Jozef en Maria reisden elk jaar met Kerstfeest naar de tempel in Jeruzalem. (vers 41) 

2. Jezus was 12 jaar oud en mocht mee naar de tempel. (vers 42) 
3. Jozef en Maria vonden het goed dat Jezus in de tempel bleef toen zij naar huis gingen. 
(vers 43,44) 
4. Na 3 dagen zoeken vonden zij Jezus in Bethlehem. (vers 46) 
5. Jezus was de leraren in de tempel aan het ondervragen en onderwijzen. (vers 46) 
6. Jozef en Maria waren verwonderd van blijdschap toen zij Hem in de tempel zagen. (vers 
48) 
7. De Heere Jezus moest de dingen doen die Zijn Hemelse Vader wilde. (vers 49) 
8. Jezus ging weer met Jozef en Maria naar huis. (vers 51) 
9. Jezus groeide hetzelfde op als alle andere kinderen. (vers 52) 
 
Woorden voor kleintjes: feest, zoeken, tempel 
Woorden voor oudere peuters: reisden, Pascha, gezelschap [reisgezelschap], magen 
[familieleden], geschiede [gebeurde], onderdanig 
 
Dag 4: Mattheus 3:13-17 
1. Jezus kwam vanuit Jeruzalem naar de Jordaan om gedoopt te worden. (vers 13)e 
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2. Johannes wilde Jezus graag dopen. (vers 14)  
3. Toen Jezus gedoopt was kwam er een duif op het hoofd van Johannes. (vers 16)  
4. Een stem uit de hemel zei dat Jezus de Zoon van Zijn Vader is. (vers 17) 
 
Woorden voor kleintjes: water, hemelen 
Woorden voor oudere peuters: gedoopt, weigerde [weerhouden], nederdalen [neerdalen], 

Geliefde, welbehagen 
 
Dag 5: Johannes 14:1-7 
1. Jezus zegt tegen de discipelen dat ze niet blij moeten zijn. (vers 1) 
2. Jezus zegt dat in het Huis Zijns Vaders veel plaats is. (vers 2) 
3. De Heere Jezus zegt dat Hij eens terug zal komen. (vers 3) 
4. De discipelen weten niet waar Hij heen gaat. (vers 4) 
5. Petrus stelde een vraag aan de Heere Jezus. (vers 5) 
6. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. (vers 6) 
7. Jezus zegt: als je Mij gekend had, zou je ook Mijn Vader kennen. (vers 7) 
 
Woorden voor kleintjes: huis, de Weg (je kunt hier letterlijke betekenis van een weg 
uitleggen) 
Woorden voor oudere peuters: ontroerd [in beroering raken], woningen, bereiden [gereed 
maken], Waarheid 
 
Bij de stellingen kun je ook deze symbolen gebruiken (die je eventueel op rood en groen 
papier kunt plakken) 
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