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ADAM 
BIJBELROOSTER (2-10 jaar) 

  
Dag 1: Adam geschapen 
Lees Genesis 1:26-28 
Peuter: Wie heeft de mens geschapen? Waar mag de mens de baas over zijn?  
Schoolkind: Wat God wil, gebeurt ook – hoe zie je dat in deze verzen? Wie worden er met 
‘Ons’ bedoeld? Welk beeld wordt er bedoeld? Kun je in eigen woorden uitleggen wat dat 
betekent? Welke geslachten schept God? Wat is hun opdracht (vers 28)? Wat kun je van 
deze verzen leren hoe wij met dieren om moeten gaan? En met mensen? 

 
Dag 2: Adams werk 
Lees Genesis 1:29-31 
Peuter: Wat mogen de mensen eten? Wat ziet God als Hij alles gemaakt heeft (vers 31)? 
Schoolkind: Waaruit zie je Gods zorg voor de mens, dier en aarde? Kun je voorbeelden 
noemen van wat mensen en dieren mogen eten? Na elke scheppingsdag staat er dat God zag 
dat het goed was. Na de zesde dag zegt God dat het zeer goed was. Wat betekent dat? 
 
Dag 3: Adams woonplaats 
Lees Genesis 2:7-9 en vers 15-17 

Peuter: Waar heeft de HEERE God de mens uit gemaakt (vers 7)? Hoe komt de mens tot 
leven? Waar mag de mens wonen? Wat mogen en moeten zij daar doen? 
Schoolkind: Wat is ‘geformeerd’ (zie BMU of kanttekening 13)? Wat zegt dit ook over jou? 
Welke twee bomen staan in het midden van de hof? Wat mogen de mensen met álle bomen 
doen, behalve met de boom der kennis des goeds en des kwaads (vers 17)? Wat wil de 

HEERE hen hiermee leren? Wat betekent dat voor ons? 
 
Dag 4: Adam geeft namen 
Lees Genesis 2:18-20 
Peuter: Wat doet de HEERE God met alle dieren en vogels (vers 19)? Waarom? Wie ziet dat 
Adam alleen is? Wat vindt Hij daarvan? 
Schoolkind: Hoe zie je dat de HEERE God Adam verantwoordelijkheid / een taak / een 
opdracht geeft (vers 19)? Wat ziet Adam als hij naar alle dieren kijkt (vers 20)? En wat ziet hij 
als hij naar zichzelf kijkt? Wat geeft de HEERE hem? Wat betekent dit nu voor mannen en 
vrouwen? 
 
Dag 5: Adams vrouw 
Lees Genesis 2:21-25 
Peuter: Weet je nog wat Adam miste? Wat gaat de HEERE God nu doen? Wat gebruikt de 
HEERE God om een vrouw te maken? Hoe noemt Adam zijn vrouw? 
Schoolkind: Kun je in eigen woorden vertellen hoe de HEERE GOD voor Adam een vrouw 
maakt (vers 21-22)? Wat zegt Adam als hij zijn vrouw ziet? In welk formulier achter in je 
psalmboekje vind je deze tekst? Wat wort bedoelt met: ‘zijn vader en moeder verlaten’ en 
‘zijn vrouw aankleven’ en ‘zij zullen tot één vlees zijn’? Wat wil  de Heere ons hier mee 

leren? Hoe komt het dat Adam en zijn vrouw zich niet schamen (vers 25, kanttekening 51)? 
Wat zegt dit over Gods scheppingswerk? 
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Dag 6: De zonde  
Lees Genesis 3:1-13 
Peuter: Welk dier gebruikt de duivel om tot de vrouw te spreken? Wat doet de vrouw als ze 
naar de boom kijkt? Wat doet de man? Wat gebeurt er daarna? 
Schoolkind: Wat is het werk van de duivel? Welke voorbeelden uit je leven kun je daarvan 
noemen? Waaraan kun je zien dat de duivel de vader der leugen is (vers 4-5)? Wat zien 

Adam en zijn vrouw als hun ogen geopend worden? Wat doen zij dan? Kun je vertellen 
waarom wij kleren dragen? Hoe merk je dat Adam en Eva meteen zondigen als de HEERE 
God hen ondervraagt?  
 
Dag 7: De straf 
Lees Genesis 3:14-21 
Peuter: Welke straf krijgt de slang? Hoe noemt Adam zijn vrouw (vers 20)?  
Schoolkind: Welke belofte geeft de HEERE God in vers 15? Wie wordt bedoeld met haar 
Zaad? Wat zal Hij gaan doen? Welke straf krijgt de vrouw? Welke straf krijgt de man? Wat 
maakt God voor Adam en zijn vrouw? Wat betekent dit (nu nog steeds) voor de dieren? Wat 
merken we van de straf op de zonde toen in onze tijd nu? 
 
Dag 8: Adams zonen 
Lees Genesis 4:1-5 
Peuter: Hoe heten de twee zonen van Adam en Eva? Welk werk doet Kaïn? Welk werk doet 
Abel? Wat gaan zij samen doen als ze groot zijn? Wat offeren zij? 
Schoolkind: Wat zegt Eva als Kaïn geboren is? Waar kijkt de HEERE naar als zij offeren? (Naar 
het hart) Wat kunnen wij daarvan leren? Waarom neemt de HEERE wel Abels offer aan en 
niet Kaïns offer (kanttekening 10)? Wat gebeurt er dan met Kaïn? 
 
Dag 9: De broers  
Lees Genesis 4:6-13 
Peuter: Wat doet Kaïn met zijn broer in het veld? Wat vraagt de HEERE dan aan hem?  
Schoolkind: Wat vraagt de HEERE aan Kaïn (vers 6-7)? Welke zonden zie je in het antwoord 

dat Kaïn aan de HEERE geeft? Wat kun je hiervan leren? (Na één zonde volgen vaak meer 
zonden) Welke straf krijgt Kaïn (vers 11-12) Krijgt Kaïn echt berouw? Wat zegt hij tegen de 
HEERE (vers 13)? Klopt dat? 
 
Dag 10: Adams nageslacht  
Lees Genesis 4:25-26 en Genesis 5:1-6  
Peuter: Hoe noemt Eva haar derde kind? 
Schoolkind: Waarom noemt Eva haar kind Seth? Adam was geschapen naar Gods beeld. Wat 
lezen wij van de zoon van Adam in Genesis 5:3? Kun je vertellen wat dat betekent? Wat 
betekent dit voor ons? Hoe heet de zoon van Seth (vers 6)? Wat gaan de mensen in die tijd 
doen (Genesis 4:26)? Welk Kind zou eeuwen later uit Seth geboren worden?  
 
Extra: 

- Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website verschillende teksten en psalmen 
in pictogrammen en gebaren om te leren. 

- Bijbelonderwijs peuters: Bij dit rooster vind je op de website ook een bestand met tips 
en ideeën (Bijbellied, Bijbelse kijktafel, Bijbelwerkje en dergelijke) om bezig te zijn met 
het leven van Adam: www.bijbelsopvoeden.nl/product/adam 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adam

