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HOERA, JARIG! 
BIJBELROOSTER VOOR EEN VERJAARDAGSWEEK (3-13 jaar) 

 

Dag 1: Jij en je geboorte 

Lees Psalm 139:14-18 
Peuter: Wie heeft ervoor gezorgd dat jij geboren bent? 

Overig: Waarom looft de dichter de Heere (vers 14)? Hoe kun jij op de dag van je verjaardag de 
Heere loven? Je bent als een borduurwerk gemaakt… Wat betekent dat? Wat betekent dat voor 
wie jij bent? 
 

Dag 2: Jij en God 

Lees Psalm 139:1-6 
Peuter: Wie weet alles van jou? Wie ziet jou overal? 
Overig: Kun je begrijpen dat de Heere alles weet en alles ziet? Wat zegt de Psalmdichter 

daarover (vers 6)? Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor jouw leven?  
 

Dag 3: Jij en je leven 

Lees Psalm 8 
Peuter: Wie heeft de maan en de sterren gemaakt (vers 5)? Wie heeft de mens gemaakt? 

Overig: Waarom zijn er mensen op deze aarde (vers 3)? Wat wil de Heere uit de mond van 
kinderen horen? Wat betekent dat voor jouw leven? 
 

Dag 4: Jij en je stem 
Lees Mattheüs 21:14-17 

Peuter: Wat doen de kinderen in de tempel (vers 15)? 
Overig: Waarom roepen de kinderen dit? Wat weten zij over de Heere Jezus? Met hun stem 
geven deze kinderen God de eer. Hoe kun jij dat doen? 
 

Dag 5: Jij en Jezus 

Lees Markus 10:13-16 
Peuter: Wat doen deze vaders en moeders (vers 13a)? 
Overig: Waarom brengen deze ouders hun kinderen naar de Heere Jezus (vers 13)? Wat 

betekent het als de Heere je zegent (vers 16)? Op je verjaardag bidden je ouders om de zegen 
van de Heere voor je nieuwe levensjaar – wat betekent dat voor jou? 

 
Extra:  
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je bij dit thema: 
1. Vier Bijbelteksten om je kind bij het begin van een nieuw levensjaar mee te geven. Met een korte 
Bijbelstudie over het verband van deze tekst 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/tip-bijbelteksten-voor-verjaardag/ 
2. Een Bijbelse kijktafel voor een verjaardag met Psalm 103:2 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/verjaardag-1/ 
3. Een Bijbelse kijktafel voor een verjaardag met Psalm 95:6b 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/verjaardag-2/ 
4. Een artikel met wat gedachten hoe je het vieren van een verjaardag een Bijbelse inhoud kunt geven: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/verjaardag-vieren/ 
5. Een gezinsmoment over jarigen in de Bijbel om rond een verjaardag te houden 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/verjaardag-bijbels-vieren-5-15-jaar/ 
6. Een Bijbeltekst om rond een verjaardag te leren 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm11973-leren/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken817b-leren/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken832-leren/ 
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