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Peuterparty’s

Peuters zijn puur, grappig, ondeugend, leergierig en ze snappen meer dan je denkt! Dat en 
nog meer zul je ontdekken wanneer je aan de slag gaat met dit Peuterpartymateriaal. Deze 
programma’s zijn ontwikkeld door Melanie van de Peut en sluiten aan bij Mijn Peuterbijbel. 

Het doel van deze programma’s is om peuters een positieve ervaring rond de Bijbel mee 
te geven. Het gaat niet om kennisoverdracht, maar om een positieve ervaring waarbij de 
peuterbeleving centraal staat. De verhalen in Mijn Peuterbijbel sluiten daarbij aan, door de 
vele interactieve tekstjes. Belangrijk hierbij is dat je oog hebt voor elk kind en ze ruimte geeft 
voor eigen inbreng.  Doe zelf vooral ook enthousiast mee met alle interacties, je zult zien dat 
de kinderen dan ook sneller zelf reageren. 

De Peuterparty’s richten zich speciaal op groepen peuters. Juist in een groep is het vaak een 
uitdaging om de aandacht van alle kindjes te krijgen en vast te houden. Herhaling en een 
vaste structuur helpen daarbij. 

Elke Peuterparty is daarom hetzelfde opgebouwd. Je begint met een liedje om de kinderen 
bij elkaar te roepen, dan start je met gebed. Vervolgens lees, kijk en reageer je samen op 
een verhaal uit Mijn Peuterbijbel. Na het verhaal is er een liedje en dan een vast ritueel voor 
de afsluiting. Tot slot kun je – afhankelijk van je groepssamenstelling en de beschikbare 
tijd – een verwerkingsactiviteit aanbieden. Naast de vaste structuur die je op elk verhaal 
uit Mijn Peuterbijbel kunt toepassen, zijn er ook vijf Peuterparty’s uitgewerkt rond de grote 
feestdagen. Deze party’s zijn apart te downloaden.

Voel je vrij om de programma’s in te vullen op een wijze zoals dat past bij jou en bij je groep. 

Heel veel plezier met de Peuterparty’s! 

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Aan de slag met Mijn Peuterbijbel
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Elke Peuterparty is opgebouwd met de volgende 

onderdelen in een vaste volgorde. De structuur en 

herhaling geeft peuters een houvast en je zult merken 

dat ze zich daarom veiliger gaan voelen om vrijuit mee 

te doen en te reageren op de interacties.
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Uitleg over de opzet  
van de Peuterparty’s

1. Kom erbij!
Het kan nog een hele klus zijn om 
peuters vanuit hun spel in de kring te 
krijgen. Je zult merken dat het veel 
sneller gaat als je ze roept met een 
liedje. Als de kinderen vaker komen, 
gaan ze het liedje herkennen en 
zitten ze nog sneller in de kring. 
 
Een liedje waarmee dat goed kan, is het 
bekende kinderliedje We maken een 
kringetje. 
Blijf de eerste twee regels herhalen, 
totdat alle kinderen in de kring zitten. 

 
We maken  
een kringetje  
Van jongens  
en van meisjes 

We maken een kringetje  
Van tralala

Als alle kinderen zitten, maak je het liedje 
af. Kies zelf of je hierbij gaat staan of blijft 
zitten. Een buigende beweging maken kan 
ook zittend. 

Maak nu een buiging 
Maak nu een buiging 
Bij de hand,  
bij de hand 
Pak je vriendje  
bij de hand

Uit: Liedjes op schoot. Zing en doe mee, 
deel 1, Félice van der Sande.

4



Lees samen met de kinderen het 
bijbelverhaal van vandaag. 
Doe zelf ook mee met alle 
interactieve opdrachten en vragen, 
dan gaan de peuters vanzelf ook 
meedoen en antwoorden. Als je 
merkt dat de peuters afgeleid 
raken, doe dan bewegingen bij het 
verhaal, stel een extra vraag of 
versimpel als de groep er nog niet 
aan toe is. Het allerbelangrijkste bij 
het werken met peuters is: volg je 
groep! 

Vertel vervolgens dat je een verhaal 
gaat voorlezen en gaat bidden met de 
kinderen. Dat kan bijvoorbeeld zo:
‘We gaan zo een verhaal lezen over 
God. God is altijd bij ons. We kunnen 
Hem niet zien, maar je kunt wel met 
Hem praten. Dat doe je door je han-
den te vouwen (doe het voor!) en je 
ogen dicht te doen.’ 

Lieve God, 
we komen vandaag samen 
bij U. 
Met … en … en … en … en … 
en … (benoem de namen van de 
kinderen en leg eventueel je hand 
zacht op hun hoofd als je hun naam 
noemt)  
Dat is fijn! 
Wilt U bij ons zijn als we 
lezen uit uw boek? 
En dan zeggen we nu 
samen… ‘Amen!’

2. Welkom  
& gebed

3. Bijbelverhaal

5



Extra activ iteiten

Sluit eventueel af met een 
extra activiteit waar de 
kinderen vrijwillig aan mee 
kunnen doen of als extra 
groepsactiviteit. Ideeën 
daarvoor vind je in bijlage 1.

Zing na het bijbellezen een liedje. Je kunt een lied opzoeken dat goed bij het verhaal 
past, maar als je zonder inspiratie zit, kun je ook voor een liedje uit de liedjeslijst gaan 
(zie bijlage 2). In deze bijlage van de Peuterparty’s zitten wat tips voor christelijke 
kinderliedjes die het goed doen bij peuters. Zorg altijd voor een liedje met veel 
beweging. 

4.

5.

Muziek

Sluit af
Sluit af door te benoemen dat het leuk was, 
en geef een complimentje. Zeg dan met een 
geheimzinnige stem en een glimlach tegen de 
peuters:

 
En nu…  
is ons kringetje klaar. 
We doen het boek weer… dicht!  
High five en…  
spelen maar! 

Je kunt de afsluiting aanpassen aan jouw situatie. 
Als jullie na de Peuterparty gaan eten en drinken, 
wordt de laatste zin bijvoorbeeld ‘Smullen maar!’, 
of als jullie nog een extra activiteit gaan doen 
bijvoorbeeld ‘Kleien maar!’.

6



Knutsel en klei 
Als je met peuters gaat knutselen, verwacht 
dan geen perfecte knutselwerkjes. Peuters 
zijn vooral nog bezig met het ontdekken van 
de materialen en wat hun handen kunnen, 
en minder met het eindresultaat. Vanaf 3 jaar 
kunnen kinderen soms al netjes kleuren of 
poppetjes tekenen, maar dat begint meestal 
later (als ze bijna 4 zijn). Maak de werkjes 
daarom niet te ingewikkeld voor ze.  
Peuters zijn vaak het langst bezig met kleien, 
lijmen en verven. Sommige kinderen zijn ook al 
wel lang bezig met kleuren en tekenen, maar de 

1Bijlage

meeste zijn daar op deze leeftijd al snel klaar 
mee. 

Hier wat basisideeën die je met wat 
aanpassingen op elk verhaal kunt toepassen: 
•  Schilder! Laat de peuters bijvoorbeeld de 

golven schilderen in verschillende tinten 
blauw en plak zelf het bootje van Jezus en zijn 
vrienden op de golven. Eventueel kun je ze 
die laten kleuren. Bij kleine kleurplaatjes heb 
je meer kans dat peuters nauwkeurig gaan 
tekenen dan bij grote. 

•  Plak! Laat de kinderen de sterren plakken bij 

Elke Peuterparty bevat een activiteit die aansluit bij het 
verhaal. Wil je daarnaast nog meer met het verhaal of de 

activiteit wat uitbreiden? Hier is een lijst met activiteiten die je 
kunt toepassen op elk verhaal.

Ideeën voor 
activiteiten
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een plaat van Abram die de sterren telt bij 
zijn tent.

•  Klei! Klei met de kinderen de broodjes en 
visjes voor de mensen die bij Jezus komen 
eten, en speel ook dat je ze in de oven 
doet. (De oven kan alles zijn: een bord, 
de klei-emmer … Peuters hebben een 
grote fantasie!) Daarna smikkelen jullie ze 
zogenaamd samen op: ‘Mmmm!’

Bouw en speel 
Speel het verhaal uit met speelgoed! Het 
is leuk om wat simpele blokken, dieren en 
figuurtjes bij de hand te hebben. Een houten 
poppetje kan in het spel bijvoorbeeld Jezus 
zijn, maar ook Jozef of Maria. Voor stevige 
bouwwerken is Duplo aan te raden. Ook leuk: 
een combinatie van speelzand in een grote 
lage bak met houten blokken! Bouw samen 
met de kinderen een gedeelte van het verhaal 
na. Speel het verhaal eerst zelf uit en laat de 
kinderen dan zelf verder spelen. Je zult zien 
dat ze het verhaal automatisch op hun niveau 
gaan naspelen. 

Speel het na  
Speel samen met de kinderen het verhaal nog 
een keer na met hun hele lijf. Neem zelf het 
voortouw en laat de kinderen meespelen. 

Bij Noach op de boot gaat dat 
bijvoorbeeld zo: 
•  Zet twee tafels op hun zij, tegen elkaar aan: 

dat is de boot.
•  Timmer met de kinderen aan de boot
•  Schuif de deuren van de boot open om 

de dieren binnen te laten (schuif de 
tafels wat uit elkaar).

•  Doe samen snel de deur dicht als het 
begint te regenen.

•  Doe de regen na en tik met je handen 
op de zijkant van de boot, steeds 
harder en later steeds zachter tot het 
ophoudt. 

•  Ga met elkaar heen en weer op de 
golven. Kijk eens uit het raam. Wat zie 
je?

•  Voer en verzorg de dieren.
•  Voel hoe de boot op de berg ‘boinkt’. 
•  Ga naar buiten en kijk hoe mooi de 

wereld is geworden. Zie samen de 
regenboog. 
En nog een keertje! De kinderen vinden 
dit fantastisch!
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Op zoek naar liedjes om te zingen? Deze liedjes 
doen het altijd goed bij peuters! Er zijn ook 
hele mooie luisterliedjes voor peuters (Jezus 
is de goede Herder en Hoger dan de blauwe 
luchten), maar hier zijn speciaal de liedjes 
uitgelicht die echt voor alle peuters kunnen: 
liedjes met veel beweging dus.  
 
Hop, hop, hop, kameel in galop 
Uit de Babybijbel (2018). Tekst en melodie 
van ‘Paardje in galop’, alleen paard 
vervangen door kameel. 

Een liedje voor alle verhalen met een 
kameel erin. Laat de kinderen doen alsof 
hun kussentje of hun stoel de kameel is. 
Doe alsof je je kameel wat eten geeft 
en wat drinken. En dan in galop! Houd 
de teugels vast en hobbel op je stoel 
terwijl je dit liedje zingt. Ook leuk: ga na 

dit liedje nog even door en doe alsof je 
steeds harder gaat rijden. ‘Hops’ over een 
heuvel, buig naar links en naar rechts en 
dan: ‘We zijn er. Daaag!’
 
Dankliedje 
(Met gevouwen handen) 
Dank U voor deze nieuwe morgen 
Dank U voor deze nieuwe dag 
Dank U dat ik met al mijn vriendjes 
Samen spelen mag 
Amen! 
 
Diep, diep, diep als de zee!  

(Opwekking voor Kids – 68) 
(Doe dit liedje met gebaren!)
Diep, diep, diep als de zee! 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het water blauw 
Is Jezus’ liefde voor jou en mij.  

2Bijlage

Liedjes die 
werken voor 

peuters 
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Slaap kindje zacht 
Tekst uit de Babybijbel (2018), op de melodie van 
‘Slaap kindje slaap’. 
Laat bij dit liedje de kinderen op de grond liggen en 
doen alsof ze slapen. Aan het einde van het liedje 
maak je het geluid van een haan of een wekker: alle 
kinderen worden weer wakker! 

Slaap kindje zacht 
De Heer die houdt de wacht 
De Heer zal voor je zorgen 
De hele nacht tot morgen 
Slaap kindje zacht 
De Heer die houdt de wacht 
 
Blij, blij

(Klap in je handen) 
Blij, blij, mijn hartje is zo blij 
Blij, blij, mijn hartje is zo blij 
Want Jezus is een vriend van mij 
Daarom is mijn jonge hartje altijd blij, 
blij, blij 
(Spring in het rond) 
Ik ben blij want ik hoor bij Jezus 
Ik ben blij want ik hoor bij Jezus 
Ik ben blij want ik hoor bij Jezus 
Want Jezus is mijn vriend, blij, blij 
 
Ben je groot of ben je klein

(Doe dit liedje met gebaren!)  
Ben je groot of ben je klein 
Of ergens tussenin 
God houdt van jou 

Ben je dik of ben je dun 
Of ben je blank of bruin 
God houdt van jou 
Hij kent je als je blij bent 
Hij kent je als je baalt 
Hij kent je als je droevig bent 
Hij kent je als je straalt
(Dit liedje vinden peuters heel leuk, maar is ook een 
beetje lang. Steek na deze zin je armen dus in de 
lucht en roep heel hard: ‘YES!’ De rest van het liedje 
vrolijk klappen.) 
Het geeft niet of je knap bent 
Het geeft niet wat je doet 
God houdt van jou 
Hij is vol liefde 
God houdt van jou!

Mijn God is zo groot 
(Refrein) 
Mijn God is zo groot (handen omhoog)
Zo sterk (spierballen) en zo machtig (handen 
gekruist voor je)
Er is niets wat God niet kan doen (klap klap)
(x2) 
(Couplet) 
De bergen schiep Hij (bergen tekenen met je 
hand in de lucht)
Rivieren er bij (gebaar kabbelend water)
De sterretjes maakte hij ook (sterren tekenen 
in de lucht)
(Herhaal refrein)
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Zeg, wie heeft gemaakt… 
Laat hierbij zelf de kinderen een dier kiezen en 
pas de gebaren daarop aan. Bij een tijger maak 
je een klauwende beweging, bij een vogel een 
vliegende beweging en bij een kikker een springende 
beweging.
Wie heeft gemaakt de olifant, de olifant,  
de olifant. 
Zeg, wie heeft gemaakt de olifant: 
God in de hemel, ja.  

Jezus roept alle kleine kinderen 
(Met gebaren en meetellen)
Jezus roept alle kleine kinderen 
Jezus roept alle kleine kinderen 
Jezus roept alle kleine kinderen 
Alle kleine kinderen mogen komen 
1 kleine, 2 kleine, 3 kleine kinderen 
4 kleine, 5 kleine, 6 kleine kinderen 
7 kleine, 8 kleine, 9 kleine kinderen 
Alle kleine kinderen mogen komen 
(En dan met alle grote kinderen, opa’s, oma’s, 
papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, kleine baby’s) 
 
Lees je bijbel, bid elke dag

(Met gebaren en steeds groter groeien)
Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke 
dag, bid elke dag 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je 
groeien mag, dat je groeien mag, dat 
je groeien mag! 
Glorie halleluja 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je 
groeien mag

Hé, luister mee  
Voor peuters alleen het couplet. Leuk om te 
zingen voor je de bijbel opendoet. 
(Klap mee!) 
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal 
Een nieuw verhaal uit het boek van 
God 
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal 
Een nieuw verhaal uit het boek van 
God!

Sta eens even op 
Heel fijn lied voor als de kinderen wat onrustig 
zijn.
(Met gebaren) 
Sta eens even op als je Jezus liefhebt 
Sta eens even op als je van Hem houdt 
Laat eens merken, laat eens merken, 
dat je van Hem houdt.
(En dan: spring eens in de lucht, dans eens in 
het rond, stamp eens op de grond, enzovoort.)

Of het volgende liedje, dat daarop lijkt, maar 
met weer een andere tekst: 

Kom laat ons

Kom laat ons zingen vandaag 
zingen vandaag 
zingen tot de eer van God 
Kom laat ons zingen vandaag 
zingen vandaag 
zingen tot de eer van God 
(Daarna vervang je het werkwoord zingen door: 
springen, draaien, kruipen, zwaaien en doe 
mee! Eindig het liedje met ‘zitten’.) 
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