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JAKOB 
BIJBELROOSTER (2-10 jaar) 
-Met elke dag een peutervraag-  

 
Dag 1: Jakob geboren 
Lees Genesis 25:19-26 
Peuter: Wat doet Izak als hij en zijn vrouw geen kinderen hebben (vers 21)?  
Overige: Wat doet de HEERE op het gebed van Izak? Wat leer je hier over Izak? Wat leer je 
over de HEERE? Wat doen de kinderen in Rebekka’s buik? Wat doet Rebekka (vers 22)? Welk 
antwoord geeft de HEERE haar? Wat betekent dat? Wat kunnen we van dit Bijbelgedeelte 
leren? 
 
Dag 2: Jakob koopt 
Lees Genesis 25:27-34 
Peuter: Welk werk gaat Ezau doen? En Jakob?  
Overige: Welk verschil zie je tussen de twee broers (vers 27)? Wat weet je van de liefde van 
Izak en Rebekka voor hun kinderen (vers 28)? Welk gevaar ligt daarin? Wat wil de HEERE 
hierin van vaders en moeders? Welke ‘deal’ sluiten Jakob en Ezau? Welke zonde ligt hierin 
voor Jakob en Ezau? (Jakob neemt het onrechtmatig toe en wacht niet op de Heere. Ezau laat 
hierin onverschilligheid en goddeloosheid zien.) Wat betekent dit voor ons? 
 
Dag 3: De eerstgeboortezegen 
Lees Genesis 27:1-4 
Peuter: Wat kan Izak niet meer als hij oud is? 
Overige: Wat zegt Izak tegen Ezau? Wat moet Ezau gaan doen? Wat zal Izak hem dan geven? 
Wat betekent dat? Waarom is dit zo belangrijk (kanttekening 10)? Zeg eens in je eigen 
woorden wat de eerstegeboortezegen inhoudt! Is dit nu nog zo? 
 
Dag 4: Jakob zondigt 
Lees Genesis 27:5-17 
Peuter: Wie hoort wat Izak tegen Ezau zegt? 
Overige: Welk plan bedenkt Rebekka (vers 9-10)? Waar is Jakob bang voor (vers 11)? Welke 
verkeerde dingen en welke goede dingen zie je bij Rebekka? Welke verkeerde dingen en 
welke goede dingen zie je bij Jakob? Wat kun je van deze kinderen van God leren? 
 
Dag 5: Jakob gezegend 
Lezen: Genesis 27:18-29 
Peuter: Welke leugen zegt Jakob tegen zijn vader Izak (vers 19)? 
Overige: Gelóóft Izak wat Jakob zegt? Waaraan merk je dat (vers 21-24)? Jakob blijft liegen 
(vers 24) – waarom is dat erg? Kun je in eigen woorden vertellen welke zegen Jakob krijgt?  
 
Dag 6: Jakobs broer 
Lezen: Genesis 27:30-41 
Peuter: Wie komt er bij Izak een maaltijd brengen nadat Jakob is weggegaan? 
Overige: Waarom schrikt Izak zo (kanttekening 42)? Kun je in eigen woorden vertellen wat 
Ezau in vers 36 bedoelt? Is het waar wat hij zegt? Welke zegen krijgt Ezau (vers 39-40)? Welk 
plan maakt Ezau? Wat leert deze geschiedenis ons? 
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Dag 7: Jakob vlucht 
Lezen: Genesis 28:1-9 
Peuter: Wat moet Jakob van Izak gaan doen (vers 2)? Wat moet hij níet doen (vers 1)? 
Overige: Welke zegen krijgt Jakob mee? Wat gaat Ezau doen? Wat kun je van Jakob leren? 
Wat kun je van Ezau leren?   
 
Dag 8: Jakob bij Bethel 
Lezen: Genesis 28:10-22 
Peuter: Wat doet Jakob als de zon onder gaat? Waar legt hij zijn hoofd op? 
Overige: Wat ziet Jakob in de droom? Wat zegt de HEERE in de droom? Welke grote beloften 
krijgt Jakob? Wie wordt er bedoeld met ‘uw Zaad’? Wat leer je hier over God? Wat zegt 
Jakob als hij wakker wordt? Wat betekent dit? Wat betekent de naam ‘Bethel’? Waarom 
wordt deze plaats zo genoemd? Heb jij een plekje die jij jouw Bethel kunt noemen? 
 
Dag 9: Jakob trouwt 
Lezen: Genesis 29:13-27 
Peuter: Bij wie mag Jakob blijven wonen? Wat vraagt Jakob aan Laban (vers 18)? 
Overige: Welk antwoord geeft Laban aan Jakob (vers 19)? Hoe bedriegt Laban Jakob (vers 
23)? Waar waarschuwt dit Bijbelgedeelte je voor? 
 
Dag 10: Jakobs gezin 
Lezen: Genesis 29:27-35 
Peuter: Met wie wil Jakob het liefst trouwen?  
Overige: In de tijd van de Bijbel gebeurde het vaker dat een man met meerdere vrouwen 
ging trouwen. Wat is de wil van de HEERE hierin? Wat gebeurt er vaak in de gezinnen als een 
man meerdere vrouwen heeft? (jaloezie, ruzie enz.) Wat wil de HEERE dus? Wat doet de 
HEERE als Hij ziet dat Jakob Rachel liever heeft dan Lea? Hoeveel kinderen krijgt Lea?  
 
Extra: 

- Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster kun je Psalm 146 vers 3 (berijmd) of Psalm 
146:5a (onberijmd) leren. Een Psalmkaart (ook in kleurplaat) vind je op de 
website in de categorie ‘Psalmversjes’ en pictogrammen en gebaren bij de 
Bijbeltekst vind je in de categorie ‘Bijbelteksten’. 

- 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. 

- Kleurplaten: Ook vind je op de website bij dit rooster verschillende kleurplaten 
rond het leven van Jakob. 
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