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Van Pasen naar Pinksteren 

1: Jezus’ verschijningen 
BIJBELROOSTER VOOR TWEE WEKEN 

-met elke dag een peutervraag-  
 
Dag 1: Maria Magdalena 
Lees Johannes 20:11-18 
Peuter: Wat doet Maria bij het graf? Wat is wenen? Wat ziet zij in het graf? Maria denkt dat ze de 

hovenier (tuinman) ziet, maar wie is die Man?  
Overige: Waarom weent Maria Magdalena? Wat zegt dit over haar geloof en liefde tot Jezus? Jezus 

noemt haar bij haar naam - wat zegt dit over Jezus (denkend aan de Goede Herder, Johannes 10:3-
4)? Wat zegt Jezus tot haar? Wat betekent dat? 
 

Dag 2: De vrouwen  
Lees Mattheüs 28:1-10 
Peuter: Wat gebeurt er als de vrouwen bij het graf komen?  

Overige: Op welke dag komen de vrouwen bij het graf (vers 1)? Wat zegt dit over onze eerste dag van 
de week? Welke boodschap geven de engelen hen (vers 5-7)? Wat doen de vrouwen (vers 8)? Wie 

zien zij dan (vers 9)? Wat doen de vrouwen na Zijn groet? Wat leert deze geschiedenis ons? 
 
Dag 3: Simon Petrus 

Lees Markus 16:7 en 1 Korinthe 15:1-5 
Peuter: Aan wie moeten de vrouwen vertellen dat Jezus is opgestaan? Waar moeten de discipelen en 
Petrus Hem zien? 

Overige: Wanneer had de Heere Jezus dit al voorzegd (Markus 14:28)? Waarom wordt er gezegd: én 
aan Petrus? Welke troost ligt hierin voor Petrus? Wanneer kreeg Simon de naam Céfas (Johannes 

1:43)? Wat leert deze verschijning ons over de Heere Jezus?  
 
Dag 4: De Emmaüsgangers 

Lees Lukas 24:13-35 
Peuter: Waar gaan de twee wandelaars naar toe? Wat doen ze als ze bij hun huis aankomen? Wie 

breekt het brood? 
Overige: Waar spreken de twee mannen over (vers 14)? Wat kunnen wij daarvan leren? Waarom 
herkennen zij Jezus niet (vers 16)? Kun je met eigen woorden vertellen wat Kleopas aan Jezus vertelt 

(vers 18-24)? Welk verwijt geeft Jezus hen? Wat kunnen wij daarvan leren met betrekking tot onze 
Bijbelkennis?  
 

Dag 5: Tien discipelen 
Lees Johannes 20:19-23 

Peuter: Wat hebben de discipelen met de deuren gedaan? Wat laat Jezus aan Zijn discipelen zien? 
Overige: De discipelen waren bang: waarom? Wat kunnen wij tóch van hen leren? Waarom zegt 
Jezus: vrede zij u? Welk teken geeft Hij hen om Zijn vrede te gaan verkondigen (vers 22)? Wat 

betekent dat? 
 
Dag 6: Elf discipelen 

Lees Johannes 20:24-31 
Peuter: Welke discipel is er niet bij als Jezus komt? Hoelang duurt het voordat Jezus weer komt? 

Overige: Wanneer zou Thomas geloven dat Jezus is opgestaan (vers 25)? Wat zegt de Heere Jezus 
tegen Thomas als Hij na acht dagen weer bij Zijn discipelen komt (vers 27)? Hoe zie je dat Jezus 
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Alwetend is? Wat doet deze vraag bij Thomas (vers 28)? Wat is de les van deze geschiedenis (vers 
29)?  

 
Dag 7:  Zeven discipelen bij de zee van Tiberias 

Lees Johannes 21:1-14 
Peuter: Waar zijn de discipelen als de Heere Jezus verschijnt? Wat vangen zij? Wie staat er ’s 
morgens aan de oever? 

Overige: Welke opdracht geeft Jezus aan Zijn discipelen (vers 6)? Kun je in eigen woorden vertellen 
wat er dan gebeurt (vers 6-11)? Wat kun je van Petrus leren (vers 7)? Wat wil Jezus laten zien door 
met hen te eten (vers 14)? Wat leert deze geschiedenis ons over de Heere Jezus? 

 
Dag 8: Elf discipelen op een berg in Galilea  

Lees Mattheus 28:16-20 
Peuter: Waar moesten de elf discipelen heen gaan? 
Overige: Wat doen de meeste discipelen als zij de Heere Jezus zien (vers 17a)? En de anderen (vers 

17b)? Waaruit blijkt dat het Jezus is Die tot hen spreekt (vers 18)? Welke boodschap geeft Hij hen 
mee (vers 19)? Welke troost geeft Hij  hen (vers 20)? Wat betekenen deze woorden voor ons? 

 
Dag 9: Vijfhonderd mannen en Jakobus 
Lees 1 Korinthe 15:1-11 

Peuter: Na hoeveel dagen is de Heere Jezus opgestaan uit de dood (vers 4)? 
Overige: Waarom is Christus gestorven (vers 3)? Kun je vertellen wie de Heere Jezus allemaal hebben 
gezien na Zijn opstanding? Wat hoor je in vers 7? Door wie is de Heere Jezus als laatste gezien (vers 

8)? Welke drie dingen kunnen wij leren uit de opstanding van Christus (Vraag 45 Heidelbergse 
Catechismus)? Wat is dus de betekenis van Jezus’ opstanding voor jouw leven? 

 
Dag 10: De discipelen voor Zijn hemelvaart 
Lees Handelingen 1:4-9 

Peuter: In welke plaats moeten de discipelen van de Heere Jezus blijven (vers 4)? 
Overige: Welke opdracht geeft Jezus aan de discipelen (vers 4)? Welke belofte geeft Hij daarbij (vers 
5)? Wanneer is dat gebeurd? Wat wordt er bedoeld met de vraag die aan Jezus wordt gesteld (vers 

6)? Wat bedoelt de Heere Jezus met: Mijn getuigen zijn (vers 8)? Wat betekent dat voor ons? 
 

Extra: 
- Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website de volgende Bijbelteksten uitgewerkt in 
pictogrammen en gebaren om te leren: Mattheüs 28:5-6, Markus 16:6b en Johannes 11:25. 

- Bijbelonderwijs peuters: Bij dit onderwijs vind je op de website ook een bestand met 
handreikingen (Bijbellied, Bijbelse kijktafel, Bijbelwerkje en dergelijke) om dit thema met 

peuters te behandelen. 
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