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Van kribbe naar kruis 
2: Jezus’ discipelen 

BIJBELROOSTER 
-Met elke dag een peutervraag- 

 

Dag 1: Johannes, Andrea en Petrus 

Lees Johannes 1:36-43 
Peutervraag: Wie wees de mensen op de Heere Jezus? 
Overige: Hoe wordt Johannes de Doper ook wel genoemd? (De wegbereider van de Heere 
Jezus) Hoe zie je dat hier? Wie bedoelt Johannes met het Lam van God? Uit welke woorden 

zie je de vriendelijke uitnodiging van de Heere Jezus? Wanneer komt die uitnodiging ook tot 
ons? Wat doen de discipelen met die uitnodiging? Wat doe jij er mee?  
 

Dag 2: Filippus en Nathánaël (=Bartholomeüs)  
Lees Johannes 1:44-52 
Peutervraag: Welke man wordt ook een discipel van de Heere Jezus (vers 44)?  

Overige: Bethsáïda was een goddeloze plaats (zie Matth. 11:21). Toch heeft de Heere Jezus 
uit die plaats discipelen gekozen. Wat kunnen wij daarvan leren? Welke twee woorden sprak 
Jezus tegen Filippus? Wat deed hij? Waar vond Filippus zijn vriend Nathánaël (vers 49)? Hoe 
kun je in het gesprek met Nathánaël zien dat de Heere Jezus Alwetend is? Wat kunnen wij 

van deze verschillende roepingen leren?   
 

Dag 3: Jakobus en Johannes 
Lees Mattheüs 4:18-22 
Peutervraag: Welk werk deden deze mannen voor ze discipelen werden? 
Overige: Wat is een discipel eigenlijk? Wat bedoelt de Heere Jezus met: Ik zal u vissers der 

mensen maken? Wat doen ze als de Heere Jezus roept (vers 20 en 22)? Welk voorbeeld 
geven deze mannen ons? 
 

Dag 4: Mattheüs (=Levi) 
Lees Mattheüs 9:9-13 
Peutervraag: Wie zat er in het tolhuis? Wat deed hij daar? Bleef hij daar? 
Overige: Jezus sprak twee woorden en Mattheüs volgde Hem. Wat zegt dit over Zijn macht? 
Jezus at met zondaren en tollenaren. Wat wilde Hij hiermee laten zien? Wat zou de 
belangrijkste bedoeling van Mattheus geweest zijn om ook veel tollenaars en zondaars uit te 
nodigen voor de maaltijd?  
 

Dag 5: Twaalf discipelen 
Lees Mattheüs 10:1-10 
Peutervraag: Hoeveel discipelen heeft de Heere Jezus tot Zich geroepen? 
Overige: Wat is een ander naam voor ‘discipel’ (vers 2)? Naar wie moeten ze gaan (vers 5-6)? 
Wat moeten ze doen, wat is hun opdracht (vers 7-8)? Welke raad geeft de Heere Jezus hun 
mee (vers 9-10)? Wie komen er naar ons om te preken? Wat doen wij met hun woorden? 
 

Extra:  
- Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website Mattheüs 4:19 en/of 20 in 
pictogrammen en gebaren om te leren. 
- Bijbelonderwijs peuters: Je vindt ook kleurplaten bij dag 3 en 4 en materiaal (een lied en 
een knutselwerkje) om de namen van de twaalf discipelen met elkaar te leren. 
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