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Juda 
BIJBELROOSTER VOOR JONGE KINDEREN (3-10 JAAR) 

-Met elke dag een peutervraag-  

 
Dag 1: Juda geboren 

Lees Genesis 29:31-35  
Peuter: Welke vrouw van Jakob heeft geen kinderen? Welke vrouw krijgt wel kinderen? 
Overige: Waarom krijgt Lea wel kinderen en Rachel niet (vers 31)? Van wie krijgen wij kinderen? 

Lea noemt haar vierde zoon: Juda. Waarom? Welk verschil zie je hierin met de drie eerdere 
namen die ze geeft? (Bij de eerste drie was ze op zich zelf gericht: ze wilde de liefde van haar 

man. Bij de laatste is ze op de HEERE gericht en looft ze Hem) Wat kunnen wij hiervan leren? 
 
Dag 2: Juda als kind 

Lea krijgt nog meer kinderen en Rachel krijgt ook twee zonen: Jozef en Benjamin.  
Lees Genesis 37:2-4 en 23-28  

Peuter: Van welke zoon houdt Jakob het meest? Is dat goed van hem? Wat geeft Jakob aan 
Jozef? Wat vinden Jozefs broers daarvan? 
Overige: De broers willen Jozef eigenlijk doden. Toch doen ze het niet: Wat doen ze wel (vers 23-

24)? Wat zegt Juda als er Ismaëlieten langs komen? Voor hoeveel zilverlingen wordt Jozef 
verkocht? Voor hoeveel zilverlingen wordt later de Heere Jezus verkocht? Door wie? (iemand 

met dezelfde naam als Juda) Wat leert deze geschiedenis ons? 
 
Dag 3: Juda trouwt 

Lees Genesis 38:1-10  
Peuter: Met wie trouwt Juda? 

Overige: Was het goed van Juda om met een Kanaänitische vrouw te trouwen? Wat had de 
Heere hier over gezegd (kanttekening 3)? Hoe heet de oudste zoon van Juda? Met wie trouwt hij 
als hij ouder geworden is (vers 6)? Wat gebeurt er met hem (vers 7)? Waarom? Wie trouwt er 

dan met Thamar (vers 8)? Wat gebeurt er met hem? Wie bepaalt dus de tijd van ons sterven? 
 

Dag 4: Juda zondigt 
Lees Genesis 38:11-18 
Peuter: Wat is een weduwe?  

Overige: Waarom laat Juda Sela niet trouwen met Thamar (vers 11)? Wat gebeurt er met Juda’s 
vrouw (vers 12a)? Waar gaat Juda na zijn rouw naar toe (vers 12b)? Wat doet Thamar dan (vers 

14a)? Waarom (vers 14b)? Wat gebeurt er dan? Zou de Heere het goed vinden wat Juda en 
Thamar doen? 
 

Dag 5: Juda’s zonde komt uit 
Lees: Genesis 38:24-30  

Peuter: Wat is er met Thamar aan de hand (vers 24m)? 
Overige: Wat zegt Juda als hij merkt dat Thamar in verwachting is (vers 24b)? Door welke man 
groeit er een kindje in Thamars buik? Hoe bewijst Thamar dat (vers 25)? Hoe merk je dat het 

geweten van Juda gaat spreken (vers 26a)? Wat kun je daar van leren? Het is een tweeling – hoe 
heten de jongens? In welk geslachtsregister staan deze namen ook vermeld (Mattheüs 1:3)? Kun 

je dat begrijpen? Wat zegt dit over de Heere Jezus? (Hij wil familie van zondaren zijn. Juist voor 
hen is Hij gekomen) 
 

Dag 6: Juda naar Egypte 
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Jozef is door zijn broers verkocht en zonder dat zij het weten onderkoning geworden in Egypte. Er 
is honger in Israël en de broers gaan naar Egypte om koren te kopen. De volgende keer moeten 

ze van de onderkoning hun broer Benjamin meenemen.  
Lees Genesis 43:1-11  

Peuter: Wat willen de broers weer gaan doen nu het koren op is? Wie moet er mee? 
Overige: Waarom zou Jakob niet willen dat Benjamin met hen mee gaat? Wie wil er borg voor 
Benjamin zijn (vers 8-9)? Wat is een borg? Welk antwoord geeft Jakob (vers 11)? In de kerk hoor 

je weleens zeggen: we hebben een Borg nodig. Wat wordt daarmee bedoeld? 
 

Dag 7: Juda bij Jozef 
Als de broers in Egypte zijn geweest, gaan ze weer naar huis. Jozef gebiedt zijn knecht om een 
zilveren beker in de zak van Benjamin te doen. Als de broers op weg zijn, komen de knechten 

achter hen aan en willen ze weten wie de beker heeft.   
Lees Genesis 44:11-17  

Peuter: Bij wie wordt de beker in de zak gevonden? 
Overige: Wat doen de broers met hun kleren? Wat betekent dit? Waarom is het opvallend dat ze 
allemaal teruggaan naar de onderkoning? Wat zegt Juda (vers 16)? Wat valt je op aan zijn 

woorden? Wat zegt dit vers over God? Wat leert dit vers ons?  
 

Dag 8: Juda pleit voor Benjamin 
Lees Genesis 44:18 en 32-34 en Genesis 45:1 
Peuter: Wie gaat er tot Jozef spreken (vers 18)? 

Overige: Wat vraagt Juda in vers 18 eigenlijk aan Jozef? Wat is Juda voor Benjamin (vers 32)? 
Wat betekent dit? Van Wie is Juda een voorbeeld? Kun je dat uitleggen? Voor Wie is Hij Borg? 

 
Dag 9: Juda in Egypte 
Jakob gaat met heel zijn gezin bij Jozef in Egypte wonen. 

Lees Genesis 46:1-7, 12, 27-28 
Peuter: Wie zegt tegen Jakob dat hij in Egypte mag gaan wonen (vers 3)?  

Overige: Wie bepaalt dus waar Jakob woont? Wat leert dat ons? Even herhalen: hoe heette de 
moeder van Er, Onan en Sela (dag 3)? Wat weet je van deze zonen van Juda? En hoe heette de 
moeder van Perez en Zerah (dag 5)? Wat weet je van deze zonen van Juda? Wat valt je op aan 

vers 28? (Weer gaat Juda voorop. Iedere keer staat hij vooraan) Waarom laat de Bijbel steeds 
het licht op Juda vallen? (Omdat hij een voorvader van de Heere Jezus is) 

 
Dag 10: Jakob zegent Juda 
Lees Genesis 49:1-2 en 8-12  

Peuter: Wie gaat er bijna sterven? Wie moeten er bij hem komen? Wat gaat hij doen? 
Overige: Wat betekent het dat Jakob zijn zonen zegent? Wat betekent: ‘Juda, gij zijt het’ (vers 8)? 

Hoe heb je dat in de achterliggende dagen al kunnen merken? Wat betekent het dat Juda een 
leeuwenwelp wordt genoemd (vers 9)? Wie wordt er wel ‘De Leeuw uit de stam van Juda’ 
genoemd? Welke Naam krijgt hij hier (vers 10)? Wat kun je van de hele geschiedenis van Juda 

leren? 
 
Extra: 

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

- 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. 
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