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HOERA, EEN BABY! 
BIJBELROOSTER BIJ DE GEBOORTE VAN EEN BABY (2-10 jaar) 

 
Dag 1: Blijdschap 

Lees Genesis 21:1-8 
Peuter: Hoe heet de baby van Sara en Abraham (vers 3)? Hoe heet onze baby? 

Overig: Van wie krijg je een baby (vers 1)? Wie bepaalt de dag van de geboorte (vers 2)? Hoe 
hoor je dat Sara blij is met haar zoon (vers 6)? Hoe kun je nu (aan de mensen en aan de Heere) 
laten merken dat je blij bent met een baby? 

 
Dag 2: Naam 

Lees Genesis 29:30-35 
Peuter: Hoe heten de twee vrouwen van Jakob? 
Overig: Hoe kwam het dat Jakob twee vrouwen had? Is dat goed? Je hoort in deze geschiedenis 

ook dat het niet goed gaat – wat gaat er niet goed (vers 30)? Wie geeft kinderen (vers 31)? Hoe 
hoor je dat in de namen die Lea aan haar kinderen geeft (vers 32,33,35)? Heeft de naam van 

jullie baby ook een betekenis? Welke? En jouw naam? 
 
Dag 3: Zorgen 

Lees Exodus 2:1-9 
Peuter: Wordt hier een jongen of een meisje geboren? Wat is er bij jullie thuis geboren? Hoe kun 

je zien of de baby een jongen of een meisje is? 
Overig: Waarom moet deze moeder haar zoontje verstoppen (Exodus 1:22)? Welke zorgen zijn 
er als deze baby geboren wordt? In het Bijbelboek Hebreeën staat dat deze moeder haar kind 

‘door het geloof’ verstopt – wat betekent dat? Aan Wie heeft ze haar zorgen dus verteld? Zijn er 
bij jullie ook zorgen om de baby? Wat moet je dan doen? 

 
Dag 4: Offer 
Lees Leviticus 12 

Peuter: Als er een baby geboren wordt, is mama een beetje ziek. Hoe merk je dat thuis? 
Overig: Wat gebeurt er op de achtste dag als er een jongen geboren is (vers 3)? Wat gebeurt er 

dan? Waarom gebeurt dat (Genesis 17:10-11)? Wat is er in de plaats van de besnijdenis 
gekomen? Wat gebeurt er over een paar weken bij leven en welzijn dus bij jullie baby? Wat moet 
een moeder doen als er een kindje geboren is (vers 6)? Waarom is dat? Hoe kan jouw moeder 

dat doen? 
 

Dag 5: Zaligmaker 
Lees Lukas 2:4-7 en 21-24 
Peuter: Wie is er ook Baby geweest? Had Hij net zo’n mooie wieg als jullie baby? 

Overig: Waarom lag de Heere Jezus in een voerbak op de grond (vers 7)? Wat betekent Zijn 
Naam (vers 21)? Waarom hebben alle baby’s en kinderen een Zaligmaker nodig? Waarom is Hij 

als Baby geboren en Kind geweest? (Om ook baby’s en kinderen te kunnen zaligmaken) 
 
Extra: 

- Via de product-tag ‘seksuele opvoeding’ vind je op www.bijbelsopvoeden.nl aansluitend een 
Bijbelmoment en Bijbelse kijktafel ‘Wonderlijk gemaakt’ waarmee je ingaat op het wonder van 

nieuw leven vanuit Psalm 139.  
- Via de product-tag ‘Heilige Doop’ vind je op www.bijbelsopvoeden.nl materiaal om kinderen 
voor te bereiden en mee te nemen rond het dopen van jullie kindje. 
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