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Koning Hizkía 
BIJBELROOSTER: met elke dag een peutervraag 

 
Dag 1: Hizkía wordt koning 
Lees 2 Kronieken 29:1-6    
Peuter: Heeft koning Hizkía de Heere lief? Hoe weet je dat? 
Overige: Hoe wordt Hizkía ook wel genoemd? Waarom gaat het in vers 2 over ‘zijn vader David’ 
terwijl niet David, maar Achaz de vader van Hizkía was? Welk slechte voorbeeld gaf zijn eigen vader 
(kanttekening 4)? Wat kun je hier van leren? Welke voorbeeld geeft de koning van Nederland aan 
ons? Wat moeten de Levieten gaan doen (vers 5)? Waarom (vers 6)? Zou dit gemakkelijk zijn 
geweest voor Hizkia? Waarom zou hij het gedaan hebben? Welk voorbeeld geeft hij jou? 
 
Dag 2: Hizkía’s boodschap 
Lees 2 Kronieken 29:6-11 en 15   
Peuter: Wat is dat: de toorn van de HEERE? 
Overige: Welke zonden hebben de voorvaderen gedaan (vers 6-7)? Wat leeft er in Hizkía’s hart 
(vers 10a)? Wat hoopt Hizkía (vers 10b)? Kun je Israël toen vergelijken met Nederland nu? Welk 
bemoedigend woord geeft Hizkia aan de Levieten (vers 11)? Hizkía wijst de Levieten op hun werk én 
verantwoordelijkheid. Wat kun je hiervan leren? Waar ben jij verantwoordelijk voor? 
 
Dag 3: De tempel gereinigd 
Nadat de Levieten de tempel gereinigd hadden, ging Hizkía met de oversten van de stad naar de 
tempel om te offeren.           
Lees 2 Kronieken 29:26-32 en 36   
Peuter: Op welk muziekinstrument spelen de priesters bij de tempel (vers 26)? Wat doen de 
mensen als er muziek gemaakt wordt tijdens het offeren (vers 28)? 
Overige: Wat gebeurt er terwijl de Levieten en de priesters muziek maken (vers 27)? Waarom 
bukken en buigen de koning en het volk? Hoe laat jij zien dat je eerbiedig bent voor de Heere? Wat 
lees je over Gods macht in vers 36 (kanttekening 65)? Zou de Heere dat ook in Nederland kunnen 
doen? Wat is jouw gebed voor Nederland en de koning?  
 
Dag 4: Het Pascha ingesteld 
Lees 2 Kronieken 30:1 en 5-10 

Peuter: Welk feest moet er gehouden worden (vers 1)?  
Overige: Wat staat er in de brieven die koning Hizkía aan het volk geschreven heeft (vers 6-9)? 

Waar wordt het volk voor gewaarschuwd (vers 7-8)? Wat moeten ze doen (vers 9)? Komt deze 
boodschap ook tot alle mensen in Nederland? Op welke manier zou dat kunnen? Wat kun jij hierin 
betekenen? Hoe reageren de Israëlieten op de brieven (vers 10 b)? Wie geven er in onze regering 
nog een Bijbels geluid? Wat is jouw gebed voor hen? 
 
Dag 5: Blijdschap in Jeruzalem  
Het Pascha wordt gevierd. Niet iedereen heeft zich gereinigd. Hizkía bidt voor hen.        
Lees 2 Kronieken 30:20-27 en 31:1                
Peuter: Verhoort de Heere het gebed van Hizkía (vers 20)?  
Overige: Hoe kun je in dit gedeelte zien dat het dienen van de HEERE blijdschap geeft? Waar 

verlangt de gemeente naar (vers 23)? Wat is jouw verlangen bij het dienen van de HEERE? Wat 
hoort de HEERE (vers 27)? Wat kun je daarvan leren? Wat vind jij mooi in deze verzen? 
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Dag 6: Hizkía ziek 
Lees 2 Koningen 20:1-6    
Peuter: Wie wordt er ziek? Wat zegt de profeet Jesaja tegen hem? 
Overige: Wat doet Hizkía als hij de boodschap van Jesaja hoort (vers 2)? Wat spreekt de HEERE tot 
Jesaja (vers 5)? Wat belooft de HEERE wat Hij doen zal (vers 6)? Welke troost ligt hierin? Welk 
voorbeeld geeft deze koning aan jou? Wat bid jij vandaag voor onze koning?  
 
Dag 7: Hizkia genezen 
Lees 2 Koningen 20:7-11     
Peuter: Wat zegt Jesaja dat er op de zweer van Hizkía gelegd moet worden? Wat gebeurt er dan? 
Overige: Waar vraagt Hizkía om (vers 8)? Wat betekent dat (kanttekening 14)? Wat is het teken dat 
hij krijgt (vers 9)? Waarom is dat een groot wonder? Wat zegt vers 11 over bidden én over de 
HEERE? Wat kun je van dit Bijbelgedeelte leren?  
 
Dag 8: Hizkía bidt 
Lees Jesaja 38:9-15      

Peuter: Wanneer heeft Jesaja dit Bijbelgedeelte opgeschreven (vers 9)?  
Overige: Waar was Hizkía bang voor toen hij ziek was (vers 10-11)? Waarmee vergelijkt hij zijn 
leven? (Met een herdershut, een web, een dunne draad: kanttekening 24) Wat betekenen deze 
woorden voor jouw leven? Wat heeft de HEERE in Zijn goedheid gedaan (vers 15)?  
 
Dag 9: Hizkía dankt 
Lees Jesaja 38:16-20     
Peuter: Wie heeft Hizkía beter gemaakt? Wie geeft Hizkía de eer van zijn genezing? 
Overige: Hizkía is genezen. Welk grote wonder heeft de HEERE nog meer aan Hizkía gedaan (vers 
17)? Wat betekent dat? Hoe doet de HEERE dat in deze tijd bij Zijn kinderen? Wie kunnen de HEERE 
niet loven in deze wereld (vers 18)? Wie wel (vers 19)? Wat wil deze koning en vader doen (vers 
19b)? Doen jouw ouders dat ook? Wat wil Hizkia in het huis des HEEREN gaan doen (vers 20)? Welk 
voorbeeld geeft deze koning aan iedereen? 
 
Dag 10: Hizkía laat zien 

Lees 2 Koningen 20:12-21     
Peuter: Wat krijgt Hizkía van de koning van Babel? Waarom?  
Overige: Wat laat Hizkía zien aan de mensen uit Babel (vers 13)? Welke vraag stelt Jesaja dan aan 
hem (vers 14-15a)? Hoe hoor je een stukje hoogmoed in het antwoord van Hizkía (vers 15b)? Is 
hoogmoed zonde? Hoe had Hizkía de HEERE de eer kunnen geven? Wat betekent dit voor ons? Wat 

vertelt Jesaja (vers 17)? Hoe hoor je dat Hizkia het hiermee eens is (vers 19)? Wat zegt dit over zijn 
liefde tot de HEERE? Ben jij het met de HEERE eens als je tegenslag krijgt? Koningen sterven. Wat is 
jouw grootste wens voor onze koning? En voor jezelf? 
 
Extra: 

- Bijbelonderwijs peuters: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website ook een bestand met 
tips en ideeën (Bijbellied, Bijbelse kijktafel, Bijbelwerkje, Bijbelse kleurplaten en 

dergelijke) rond dit thema. 
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