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Abraham 
BIJBELROOSTER 

-ook geschikt voor peuters- 
 

MAANDAG: De reis 
Lees Genesis 12:1-5 
Peutervraag bij vers 1: Wie zegt dat Abraham op reis moet gaan? 
Overige leeftijden: Weet Abraham waarheen hij op reis is? Waarom is het een wonder dat 
hij op reis gaat? Wat belooft God? Wat kunnen wij leren van deze reis van Abraham? 
 
DINSDAG: De tent 
Lees Genesis 12:6-8 en Hebreeën 11:8-10 
Peutervraag bij Genesis 12 vers 8: Waar woont Abraham in? 
Overige leeftijden bij Hebreeën 11:8-10: Hoe kwam het dat Abraham gehoorzaam was aan 
God (vers 8)? Wat is geloof (zie vers 1)? Waarom woonde Abraham in een tent (vers 10)? 
Wat leert ons dat? 
 
WOENSDAG: De zegen 
Lees Genesis 13:14-18 
Peutervraag bij vers 14: Wie spreekt er tegen Abraham? 
Overige leeftijden: Welke twee dingen belooft de HEERE aan Abraham (vers 15-16)? Wat is 
dus de zegen van God aan Abraham? Wat doet Abraham om de HEERE te danken (vers 18b)? 
Wat heb jij om voor te danken? 
  
WOENSDAG: De sterren 
Lees Genesis 15:1-6 
Peutervraag bij vers 5: Wat moet Abraham gaan tellen? 
Overige leeftijden: Wie zorgt er voor Abraham (vers 1)? Waarover is Abraham bezorgd (vers 
2)? Wat doet de HEERE (vers 5a)? Wat belooft de HEERE (vers 5b)? Wat doet Abraham (vers 
6)?  
 
VRIJDAG: Het kind 
Lees Genesis 21:1-7 
Peutervraag bij vers 2: Wat krijgen Abraham en Sara? 
Overige leeftijden: Van Wie krijgen Abraham en Sara een kind (vers 1)? Waarom is dat een 
wonder (vers 5)? Waarom heet hij Izak (Izak betekent: lachen – vers 6)? Wie heeft jou 
geboren laten worden? Wat betekent dat voor je leven? 
 
Extra: 
Je vindt via de product-tag ‘Bijbelonderwijs (peuters)’ allerlei materiaal om rond dit rooster 
met jonge kinderen bezig te zijn: Bijbelteksten, een Psalmvers en Bijbellied om te leren, 
verwerkingskaarten om te gebruiken en blokken en een hand met wijzende vinger om mee 
te spelen. 
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