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Mozes 
BIJBELROOSTER 

-met elke dag een peutervraag- 
 

MAANDAG: In de mand 
Lees Exodus 2:1-10 
Peutervraag bij vers 10: Wie ligt er in het mandje bij het water? 
Overige leeftijden: Waarom moet deze moeder haar kindje verbergen (vers 2)? Hoe kan deze 
moeder dat doen (Hebreeën 11:23)? Wat doet ze als ze haar kindje niet langer verbergen 
kan (vers 3)? Waar zorgt de Heere voor (vers 5-6)? Welke bedoeling heeft de Heere 
daarmee? Wat leert dit Bijbelgedeelte ons? 
 
DINSDAG: Op de vlucht 
Lees Exodus 2:11-16 en 21 
Peutervraag bij vers 15: Waar zit Mozes uit te rusten? 
Overige leeftijden: Waarom vlucht Mozes (vers 15)? Was het goed wat Mozes deed (vers 
12)? Wat zegt Hebreeën 11:24-26 daarover? Wat kunnen wij van Mozes leren?  
 
WOENSDAG: Bij de struik 
Lees Exodus 3:1-10 
Peutervraag bij vers 2: Wat ziet Mozes? Wie spreekt er tegen Mozes? 
Overige leeftijden: Wat is er bijzonder aan de brandende struik (vers 2)? Waarom moet 
Mozes zijn schoenen uit doen (vers 5)? Wat kun je daarvan leren? Hoe hoor je dat het nu 
Gods tijd is om Israël te verlossen (vers 7-9)? Welke opdracht krijgt Mozes? Hoe spreekt de 
HEERE nu? Welk antwoord geef jij? 
 
DONDERDAG: Naar het volk 
Lees Exodus 3:15-17 en 4:1-8 
Peutervraag bij vers 2-3: Waarin verandert de staf van Mozes? 
Overige leeftijden: Welke Naam geeft God Zichzelf (vers 14)? Wat zegt God door deze Naam 
(vers 15)? Wat vertelt deze Naam ons? Welke twee wonderen doet Mozes? Waarom (vers 
5)? Wil jij ook eerst een wonder zien en dan pas geloven? Wie heeft tijdens Zijn leven de 
grootste wonderen gedaan? Waar kun je over die wonderen lezen? Hoe geeft God geloof (2 
Petrus 1:19)?    
 
VRIJDAG: Op reis 
Lees Exodus 14:5-9, 21-27 en 30-31 
Peutervraag bij vers 21-22: Wat komt er voor de Israëlieten in de zee? 
Overige leeftijden: Wat gebeurt er als het volk Israël uit Egypte gaat (vers 8a)? Waarom is 
Mozes niet bang voor de Egyptenaars (Hebreeën 11:27)? Hoe loopt het voor hen af (vers 21-
27)? Wat merk je hier (vers 8b)? Wie verlost Israël uit Egypte (vers 30)? Wat laat de HEERE 
daardoor zien (vers 31)? Wat betekent dat voor ons? 
 
Extra: 
Je vindt via de product-categorie ‘Peuters’ allerlei materiaal om rond dit rooster met jonge kinderen bezig te 
zijn: een Bijbeltekst, Psalmvers en Bijbellied om te leren, verwerkingskaarten om te gebruiken en een Bijbelse 
kijktafel om te maken. 
Voor oudere kinderen vind je bij de categorie Bijbelteksten kleur- en knutselplaten bij het leven van Mozes. 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

