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IZAK 
BIJBELROOSTER (2-10 jaar) 

  
Dag 1: Abram een zoon beloofd  
Lees Genesis 15:1-6 
Peuter: Wie gaat er tot Abram spreken? Wat moet Abram doen als hij naar de lucht kijkt? 
Kun jij alle sterren in de lucht tellen? Wat zegt de HEERE tegen Abram over deze sterren?  
Schoolkind: Wat zegt Abram tegen de HEERE (vers 2)? Waar wacht Abram dus op? Zal uit het 
nageslacht van Eliëzer de Heere Jezus geboren worden (vers 3-4)? Wat belooft de HEERE aan 
Abram (vers 5)? Wat doet Abram (vers 6a)? Wat doet de HEERE (vers 6b - kanttekening 18)? 

Wat kun je hiervan leren? (Als de Heere iets belooft, zál het gebeuren. Een mens weet niet 
wanneer, maar het zal zijn op Zijn tijd. Als je gelooft, weet je dat dit zo is.) 
 
Dag 2: Izak geboren 
Lees Genesis 21:1-7 
Peuter: Wat krijgen Abraham en Sara van de HEERE? Hoe noemen zij het kind? Hoe oud was 
Abraham toen Izak geboren werd?  
Schoolkind: Waaraan zie je dat de HEERE (op Zijn tijd) doet wat Hij beloofd heeft (vers 1)? 
Wat doet Abraham als Izak acht dagen oud is (vers 4)? Wat is later voor de besnijdenis in de 
plaats gekomen? Waarom lacht Sara (vers 6-7, zie ook kanttekening 6-7)? Wat leert deze 

Bijbelse geschiedenis ons? 
 
Dag 3: Izak op het altaar 
Lees Genesis 22:1-12 
Peuter: Wat moet Abraham van de HEERE gaan doen? Was dat makkelijk? Wat draagt Izak 

(vers 6)? 
Schoolkind: God verzoekt Abraham (vers 1) – wat betekent dat? Waarom zou God dat doen 
(vers 12)? Wat kun je daarvan leren? Wat zegt het over Izak dat hij op het altaar ging (vers 
9)? (gehoorzaamheid aan zijn vader en liefde tot God) Wat gebeurt er als Abraham het mes 
neemt (vers 11)? Wat kun je van deze geschiedenis leren? 
 
Dag 4: Izaks vervanger 
Lees Genesis 22:13-19 
Peuter: Wat ziet Abraham in de struiken? Wat doet hij daarmee? Wie gaat er weer met 
Abraham spreken? 
Schoolkind: Hoe heet de berg waar Abraham offert? (Moria) Wat wordt daar later op 
gebouwd? (de tempel) Wat betekent de naam Moria (kanttekening 27)? Wat zegt dit over 
deze gebeurtenis (vers 8 en 14)? Welke belofte geeft de HEERE in vers 17-18? Wie wordt er 
bedoeld met ‘uw Zaad/Nageslacht’? Naar Wie wijst deze geschiedenis dus? Waarom heb jij 
Hem nodig? 
 
Dag 5: Een vrouw voor Izak 
Lees Genesis 24:1-9 
Peuter: Sara is gestorven. Wat moet de knecht van Abraham gaan doen voor Izak? Wie zal de 

knecht helpen (vers 7)?  
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Schoolkind: Wat betekent het dat de knecht zijn hand onder Abrahams heup legt (vers 9 – 
zie ook vers 3, kanttekening 5)? Wat zijn Kanaänieten? Wat kunnen wij ervan leren dat 
Abraham niet wil dat Izak met een vrouw van de Kanaänieten trouwt?  
 
Dag 6: Voor Izak op reis 
Lees Genesis 24:10-21 

Peuter: Wat neemt de knecht mee op reis (vers 10)? Wat mogen de kamelen ’s avonds doen 
(vers 11)? Wat gaat de knecht zelf doen (vers 12)?  
Schoolkind: Kun je in eigen woorden vertellen wat de knecht aan de HEERE vraagt (vers 12-
14)? Wat kunnen wij daarvan leren? Is de HEERE verplicht om (meteen) antwoord te geven 
op ons gebed? Waaraan zie je dat de HEERE aan deze knecht geeft waar hij om heeft 
gevraagd? Wat doet dit met de knecht (vers 21)? Kan dit in onze tijd ook gebeuren? 
 
Dag 7: Izak en Rebekka 
Lees Genesis 24:26-28 en vers 58-67 
Peuter: Wat gaat de knecht nu eerst doen (vers 26-27)? Wat gaat Rebekka doen (vers 28)? 
Wat doet Izak in het veld (vers 63)? Wat ziet hij aan komen? 
Schoolkind: Waaraan kun je zien dat Rebekka mee wíl gaan en met Izak wíl trouwen (vers 
58)? Wie heeft daarvoor gezorgd? Wat wenst Rebekka’s familie haar toe (vers 60)? Wat doet 
Rebekka als ze Izak ziet (vers 64-65)? Waarom kon Izak zijn vrouw lief hebben? (Omdat hij 
weet dat de Heere haar als vrouw aan hem gegeven heeft) Wat kun je van deze geschiedenis 
leren? 
 
Dag 8: Izak zondigt 
Lees Genesis 26:1-11 
Peuter: Waarom gaat Izak naar Gerar (vers 1)? Wat zegt Izak dat Rebekka van hem is (vers 
7)? Is dat waar? 
Schoolkind: Wat moet Izak van de HEERE doen (vers 2)? Wat belooft de HEERE hierbij (vers 
3-4)? Aan wie had de HEERE dit al eerder beloofd? Waarom zegt Izak dat Rebekka zijn zus is 
(vers 7)? Maak het spreekwoord af: ‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid…’ Hoe zie je dat 

in deze geschiedenis? Wat had Izak beter kunnen doen? Wat kunnen wij hiervan leren? 
 
Dag 9: Izak in Gerar 
Lees Genesis 26:12-17 
Peuter: Wat gaat Izak doen op het land (vers 12)? Wat gebeurt er dan? Wie zorgt daarvoor? 
Overige: Wat betekent ‘honderd maten’ (vers 12, kanttekening 21)? Hoe komt het dat alles 
zo goed groeit? Wat kunnen wij daarvan leren? Welke aardse rijkdommen had Izak (vers 
14a)? Wat vinden de Filistijnen daarvan (vers 14b)? Wat doen zij uit boosheid (vers 15)? Wat 
kun je van Izak leren nadat Abimélecht tegen hem zei dat hij van hen weg moest gaan (vers 
17)? (Izak verloochende zichzelf en trok weg naar een dal) 
 
Dag 10: Izak gezegend 
Lees Genesis 26:18-25 
Peuter: Welke werk gaat Izak doen als hij weer terugkomt in het land (vers 18)? Wat vinden 
de knechten van Izak als zij gaan graven (vers 19)?  
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Overige: Waaraan kun je zien dat Izak zijn vader nóg eert ook al is hij gestorven (vers 18)? 
(Hij gaf de putten weer dezelfde namen die zijn vader aan de putten gegeven had) Wie wordt 
er ook wel ‘Levend water’ genoemd (vers 19)? Wat betekent dat?   
Waarom noemt Izak de ene put Esek en de andere Sitna? Hoe noemt hij de andere put (vers 
22)? Wat betekent dat? Wat kun je van deze geschiedenis leren? 
 

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) rond dit 

thema: www.bijbelsopvoeden.nl/product/izak 
 

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

