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IN VERWACHTING! 
BIJBELROOSTER BIJ ZWANGERSCHAP (3-13) JAAR 

 
Dag 1: Wonderlijk gemaakt 

Lees Psalm 139:1-4 en 13-17 
Peuter: Waar groeit een baby (vers 13)? 

Overig: Wat kun je zeggen over het groeien van een baby in de buik van een moeder (vers 14b)? 
Wat wil je doen als je daarover nadenkt (vers 14a)? We lezen dit met jullie omdat er een baby in 
mama’s buik groeit. Wij kunnen de baby in de buik niet zien – Wie ziet het wel (vers 16)? Wat 

weet Hij nog meer? Kun je dat begrijpen (vers 17)? We kunnen daar wel voor danken! 
 

Dag 2: Verhoord gebed 
Lees Genesis 25:20-26 
Peuter: Hoe heet de vrouw van Izak (vers 20)? 

Overig: Waar bidden Izak en Rebekka om (vers 21a)? Verhoort de Heere (vers 21b)? Soms zijn 
moeders bezorgd over het kindje in hun buik. Rebekka is dat ook. Wat doet ze (vers 22)? Wat 

vertelt de Heere (vers 23-24)? Wat kun jij doen voor de baby die in mama’s buik groeit? 
 
Dag 3: Gezonde zwangerschap 

Lees Richteren 13:1-7 
Peuter: Wie zorgt dat er een kindje groeit in de buik van deze vrouw (vers 3)? 

Overig: Wat mag deze moeder niet nu ze zwanger is (vers 4)? Waarom niet (vers 5)? Deze baby 
zal een nazireeër van God zijn – dat betekent: afgezonderd/apart gezet/geroepen om de Heere 
te dienen. Ben jij dat ook? Hoe kan jouw moeder voor zichzelf zorgen nu ze zwanger is? Hoe kun 

jij voor haar zorgen? 
 

Dag 4: Bezorgde gedachten 
Lees Richteren 13:8-14 
Peuter: Wat doet Manóach (vers 8a)? 

Overig: Wat vraagt Manóach in zijn gebed (vers 8b)? Wat wil hij weten (vers 8c)? Aan Wie 
moeten vaders en moeders vragen hoe zij hun kinderen op moeten voeden? Welk antwoord 

krijgt Manóach (vers 13-14)? Waar vinden vaders en moeders antwoord? Wat betekent dat voor 
kinderen?  
 

Dag 5: Bekeerde baby 
Lees Lukas 1:35-45 

Peuter: Welke Baby groeit er in de buik van Maria? En in de buik van Elisabet? 
Overig: Wat gebeurt er in de buik van Elisabet als Maria het huis binnenkomt (vers 41)? Waarom 
is dat (vers 44)? Wat leert je dat over dit kindje dat nog niet geboren is? Wat kan er dus 

gebeuren met een kindje in de buik van de moeder? Waar kun je om bidden voor het kindje dat 
in mama’s buik groeit?   

 
Extra: 
- Via de product-tag ‘seksuele opvoeding’ vind je op www.bijbelsopvoeden.nl aansluitend een Bijbelmoment en 
Bijbelse kijktafel ‘Wonderlijk gemaakt’ waarmee je ingaat op het wonder van nieuw leven vanuit Psalm 1 39.  
- Er is ook een Bijbelrooster dat je kunt gebruiken als de baby geboren is (ook te vinden via de product -tag 
‘seksuele opvoeding’ 
- Een zwangerschap biedt een prachtige gelegenheid om je kinderen mee te nemen in het wonder van nieuw 
leven. Zie daarvoor de artikelen en boeken over seksuele opvoeding.  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

