
Rooster Bijbelklas 2020-2021 

 

Datum  Bijbelgedeelte Onderwerp Leren 1-2 Leren 3-5 

6-9 
 

Mattheüs 3: 13-
17 
Jezus laat zich 
dopen 

De kinderen leren dat Jezus’ werk 
op aarde begint met de doop 

Psalm 136:1 en 
Oké4kids - Groot en geweldig 
https://www.youtube.com/watch?v=
AKzu4JYmYqE 

13-9 Heilig 
Avondmaal 

- - 

20-9 
 

Matteüs 4: 12-
22 
Jezus kiest zijn 
eerste 
discipelen uit 

De kinderen ontdekken dat God je 
kan roepen om zijn leerling en 
volgeling te worden 

Opening winterwerk: 
Psalm 136:1  
Oké4kids - Groot en geweldig 

4-10 
 

Ezra 1 – 3: 7 
De ballingen 

mogen terug 

naar hun land 

 

De kinderen leren hoe heerlijk en 

hoopvol het voor de ballingen 

moet zijn geweest om terug te 

gaan naar hun eigen land, het land 

dat God hun had beloofd.  

Mattheüs 7, vers 7 
Bid, en u zal gegeven worden; zoek, 

en u zult vinden; klop, en er zal voor 

u opengedaan worden 

11-10 
 

Ezra 3 – 4 
Verzet tegen de 
herbouw van de 
tempel 

De kinderen ontdekken dat je 
tegenvallers en tegenwerking 
ontmoet bij de dingen die je wilt 
bereiken 

Lied:  

Ik kijk omhoog naar de bergen 

https://www.youtube.com/watch?v=v69b
1bDsw7I 

18-10 
 

Ezra 5 – 6 
Haggaï en 
Zacharia en de 
voltooiing van 
de tempel 

De kinderen leren dat de HEER 
altijd een uitweg biedt aan Zijn 
kinderen, zelfs als ze die zelf niet 
meer zien 

Psalm 81:12 Psalm 42:1 

25-10 Afsluiting VBW - - - 

01-11 2 Johannes 
Een dankbare 
gemeente in 
Christus 

De kinderen leren dat 
dankbaarheid naar God zichtbaar 
moet zijn in je dagelijks leven 

Ps en lied dankdag volgt later 

08-11 Ezra 7-10 
Ezra vraagt 
trouw aan Gods 
geboden 

De kinderen leren dat mensen 
Gods geboden moeten 
gehoorzamen. Dan lukt het om 
goed te leven voor God en de 
mensen om hen heen 

2 Johannes 
1:6a: 
En dit is de 
liefde, dat wij 
wandelen naar 
Zijn geboden.  

2 Johannes 1:6  

En dit is de liefde, 
dat wij wandelen 
naar Zijn geboden. 
Dit is het gebod 
zoals u vanaf het 
begin gehoord 
hebt dat u daarin 
moet wandelen. 

15-11 Heilig 
Avondmaal 

- - - 

22-11 Kolossenzen 
1:1-14 
Een geloof dat 
groeien kan 

De kinderen leren dat liefde voor 
God kan groeien door Zijn liefde 
voor jou. 

Psalm 119:105  

Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


29-11 Micha 4: 1-8 
1e advent: De 
HEER is koning 
op de Sion 

De kinderen leren dat God vanuit 
Israël het heil voor de wereld 
brengt 

Liedblad kerst 

06-12 Micha 2: 6-13 
2e advent: Het 
volk van de 
HEER 

De kinderen leren dat het doel van 
Gods straf is om op te komen voor 
zijn kinderen. 

Liedblad kerst 

13-12 Micha 6: 1-8 
3e advent: De 
gerechtigheid 
van de HEER 

De kinderen leren dat geloven 
betekent: God trouw dienen waar 
je dat maar kunt. En vaak gaat het 
om kleine dingen die het verschil 
maken. 

Liedblad kerst 

20-12 Micha 7: 1-7 en 
18-20 
4e advent: Gods 
trouw aan 
zondige mensen 

De kinderen leren dat God vrede 
geeft door al onze zonden te 
vergeven 

Liedblad kerst 

25-12 Micha 5: 1-4 en 
Lukas 2: 1-7 
Kerstfeest: De 
Messias komt 

De kinderen leren begrijpen dat 
Jezus komt in een kleine stad, 
Betlehem. Gods Rijk komt niet 
door macht en kracht. 

Liedblad kerst, uitvoering 

27-12 Kerstvakantie - - - 

03-01 Kerstvakantie - - - 

10-01 Lukas 2: 33-40 
Simeon en 
Hanna 
ontmoeten 
Jezus 

De kinderen ontdekken dat 
wachten op Gods beloften vroeg 
of laat beloond wordt 

Psalm 100:1 Psalm 65:1 

17-01 Lukas 10: 1-20 
Jezus stuurt 72 
leerlingen op 
pad 

De kinderen ontdekken dat je in je 
leven mag vertellen en laten zien 
wat Jezus ons geeft. 

Mattheüs 
28:19  

Ga dan heen, 
onderwijs al de 
volken, hen 
dopend in de 
Naam van de 
Vader en van 
de Zoon en van 
de Heilige 
Geest,  

Mattheüs 
28:19  

Ga dan heen, 
onderwijs al de 
volken, hen 
dopend in de 
Naam van de 
Vader en van de 
Zoon en van de 
Heilige Geest, hun 
lerend alles wat Ik 
u geboden heb, in 
acht te nemen. 
 

24-01 Lukas 10: 25-37 
Gelijkenis van 
de barmhartige 
Samaritaan 

De kinderen leren dat geloven 
betekent dat je iedereen wilt 
helpen 

Psalm 134:3 Psalm 119:1 

31-01 Matteüs 21: 1-
11 
De intocht van 
Jezus in 
Jeruzalem 
 

Project thema: Jezus werd 
bewonderd. Hij was populair door 
zijn woorden en daden, maar 
begrepen de mensen ook wie Hij 
echt was: Gods Zoon, de beloofde 
Verlosser? 

Lied:  

Hosanna, Hosanna in de hoge 
https://www.youtube.com/watch?v=
V3_SVJD5zGQ 

about:blank
about:blank


07-02 Heilig 
Avondmaal 

- - - 

14-02 Matteüs 21: 12-
17 
1e 
lijdenszondag: 
Jezus veegt het 
tempelplein 
schoon 
 

Project thema: De kinderen 
ontdekken dat we eerbied moeten 
hebben voor God. Hij is heilig. 

Lied:  

Onder, boven, voor en achter 

21-02 Matteüs 6: 19-
23 
2e 
lijdenszondag: 
Boze Farizeeën 
en een 
dankbare vrouw 

Project thema: De kinderen leren 
dat er mensen zijn die Jezus haten 
en mensen die hun grote liefde 
voor Hem tonen.  

Liedblad Pasen volgt later 

28-02 Matteüs 26: 57-
68 
3e 
lijdenszondag: 
Jezus 
veroordeeld 
door de Joodse 
Raad 

Project thema: De kinderen 
ontdekken dat Jezus in de steek 
wordt gelaten door de hoogste 
Joodse godsdienstige leiders. 

Liedblad Pasen volgt later 

07-03 Matteüs 27: 1-
14 en 19-26 
4e 
lijdenszondag: 
Pilatus spreekt 
geen recht 
 

Project thema: De kinderen leren 
dat je wel moet kiezen: voor of 
tegen Jezus  

Psalm 75:1 
Lied sluiting ww: Hij is de rots 
https://www.youtube.com/watch?v=
QtHSQSAxQWY 

14-03 Matteüs 6: 19-
23 
Voorbereiding 
Biddag 

De kinderen ontdekken waar je je 
echt druk om moet maken. Niet 
rijkdom is de echte schat, maar 
Jezus 

Ps en lied biddag volgt later 

21-03 Matteüs 27: 33-
44 
6e 
lijdenszondag: 
Jezus aan het 
kruis bespot 

Project thema: De kinderen zien 
dat Jezus zelfs aan het kruis bespot 
en schandalig behandeld wordt. 

Liedblad Pasen volgt later 

28-03 Matteüs 27: 45-
56 en 62-66 
7e 
lijdenszondag: 
Jezus sterft en 
zijn graf wordt 
bewaakt 

Project thema: De kinderen 
ontdekken dat de begrafenis van 
Jezus zelf hoop geeft op een 
vervolg 

Liedblad Pasen volgt later 

04-04 1e paasdag - - - 

about:blank
about:blank


05-04 Paaszangdienst - Liedblad Pasen, uitvoering 

11-04 Exodus 15: 22 - 
16:27 
Israël komt in 
Mara en Elim 

De kinderen leren dat een leven in 
Gods vrijheid ook veel 
moeilijkheden kent. 

Psalm 87:3 Psalm 84:2 

18-04 Exodus 16:1 - 
17:7 
God geeft zijn 
volk manna 

De kinderen ontdekken dat God 
zijn volk niet alleen te drinken 
geeft. Hij geeft ook iedere dag 
genoeg brood. 

Psalm 37:5    

Leg je leven in 
de handen van 
de HEER, 
vertrouw op 
Hem, Hij zal het 
voor je doen. 

Psalm 37: 4-5   

Zoek je geluk bij 
de HEER, Hij zal 
geven wat je hart 
verlangt. Leg je 
leven in de 
handen van de 
HEER, vertrouw op 
Hem, Hij zal het 
voor je doen. 

25-04 Exodus 17:8-16 
Israël vecht 
tegen Amalek 

De kinderen leren dat ze God altijd 
om hulp mogen vragen. Niets is 
voor Hem te groot of te klein. 

Lied:  

Mijn God is zo groot 

02-05 Exodus 19 
De HEER is een 
heilig God 

De kinderen leren dat God heilig is. 
Hij is veel groter dan een mens. 

Psalm 5:12 Psalm 118:1 

09-05 Exodus 20 
Leven naar God 
geboden 

De kinderen leren dat God in de 
Tien Geboden duidelijk maakt wat 
Hij van mensen verwacht.  

Bijbeltekst: Tien Geboden met 
gebaren (zie volgende 
bladzijde) 

13-05 Hemelvaart - - 

16-05 Johannes 16: 
16-24 
Jezus gaat weg, 
maar komt eens 
terug 

De kinderen ontdekken dat Jezus 
naar de hemel gaat, maar eens zal 
terugkeren om Gods overwinning 
te voltooien. 

Lied: Ik moet weggaan 

23-05 1e Pinksterdag - - 

30-05 Johannes 17: 1-
13 
Jezus bidt voor 
ons 

De kinderen leren dat Jezus ons 
een leven tot in eeuwigheid geeft. 

Psalm 79:7 Psalm 63:1 

06-06 Handelingen 2: 
1-4, 22-24 en 
37-40 
Petrus maakt 
duidelijk wie 
Jezus is 

De kinderen ontdekken dat de 
Heilige Geest getuigt van wat 
Christus deed en ons samenbrengt 
en de kracht geeft om in Hem te 
geloven. 

Handelingen 
2:38a  

En Petrus zei 
tegen hen: 
Bekeer u en 
laat ieder van u 
gedoopt 
worden in de 
Naam van Jezus 
Christus 

Handelingen 
2:38 
En Petrus zei 
tegen hen: Bekeer 
u en laat ieder van 
u gedoopt worden 
in de Naam van 
Jezus Christus, tot 
vergeving van 
zonden, en u zult 
de gave van de 
Heilige Geest 
krijgen. 

13-06 Exodus 24: 1-8 
God vernieuwt 
ons verbond 
met Israël 

De kinderen leren dat de HEER 
Israël steeds wil herinneren aan 
Zijn liefde en Zijn geboden. 

Lied:  
Een rivier vol van vrede 



20-06 Exodus 25: 10-
22 en 26: 31-37 
De ark in de 
tabernakel 

De kinderen ontdekken dat het 
dienen van de HEER heel 
nauwkeurig en eerbiedig moet 
gebeuren. 

Psalm 133:3 Psalm 133:1 

27-06 Heilig 
Avondmaal 

- - 

04-07 Exodus 32 
Israël maakt 
een gouden kalf 

De kinderen leren dat je God niet 
kunt vastleggen in een 
godenbeeld. 

Deuteronomium 10:14 
 Zie, van de HEERE, uw God, is de 
hemel, ja, de allerhoogste hemel, de 
aarde en alles wat erop is. 

11-07 Exodus 33: 12-
23 en 40: 34-38 
Drempeldienst: 
God toont zijn 
heiligheid 

De kinderen laten weten dat je 
God niet kunt zien, maar wel kunt 
herkennen in wat je van Hem 
merkt. 

Lied:  

Marcel en Lydia Zimmer -  
Ik wil altijd bij je zijn 
https://www.youtube.com/watch?v=
WjKQfOH1R1c 

18-7 t/m 29-8 2021 
  

Zomervakantie - er is dan geen Bijbelklas. 
 We starten weer op 5-9-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tien Geboden met gebaren (voor 09-05-2021) 

 

about:blank
about:blank


 

 
  



 


