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Woord vooraf
Een nieuw boek ziet het levenslicht.
Een vrucht van jaren ervaring, werken met groepen vrijwilligers, denkkracht en creativiteit.
Het is niet voor niets dat bij de opening van het Regionaal Dienstencentrum van de protestantse
kerken in Gelderland dit boekje rond bijbelverhalen uitgegeven wordt. In de traditie van deze kerken
staat de bijbel en de overdracht van bijbelse waarden en normen aan nieuwe generaties centraal.
Ook voor het nieuwe RDC Gelderland neemt ondersteuning met betrekking tot de geloofsvorming een
belangrijke plaats in. Velen, zoals de leiding van zondagsscholen, de leiding van jeugdclubs, de
leiding van de kindernevendiensten, maar ook de leerkrachten op de basisschool, kunnen aan het
werk met dit boekje.
De werkvormen die u aantreft zijn niet alleen verwerkingsvormen na een vertelling, maar het zijn even
zovele aanzetten tot verdieping van de religieuze ontwikkeling van het kind.
Het is een boekje om te gebruiken en al u het zelf niet (meer) gebruiken kunt, het door te geven aan
anderen, die u daarmee helpt.
Van harte aanbevolen.
CeesJan Visser

Verantwoording
In dit werkboek met werkvormen bij kinderbijbelverhalen voor kindernevendiensten, zondagscholen,
predikanten en het Christelijk onderwijs, staan de bijbelverhalen centraal. Dit betekent dat de inhoud
en de essentie van de bijbelverhalen de werkvorm bepaald hebben. Uitgangspunten voor het
ontwikkelen van deze werkvormen bij kinderbijbelverhalen is de tekst uit Deuteronomium 6: vers 6 – 7:
‘Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken,
wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.’
De werkvormen sluiten aan bij de verschillende ontwikkelingsfases en de leef- en belevingswereld van
kinderen.
Aangezien elke gemeente haar eigen signatuur en kleur heeft, is het goed om te bekijken of een
werkvorm toegepast kan worden of aangepast moet worden aan de eigen situatie. Eigen ideeën
toevoegen aan en het aanpassen van een werkvorm is niet alleen gewenst, maar zeker ook aan te
bevelen.
Voor de keuze van de werkvormen bij kinderbijbelverhalen is een selectie gemaakt uit verhalen, die te
vinden zijn in de gangbare kleuter- en kinderbijbels.
Doelen van de werkvormen voor geloofsoverdracht aan kinderen
 De werkvormen zijn gericht op het overdragen van kennis van de bijbelverhalen aan kinderen.
 Ze zijn gericht op het ontwikkelen van gevoeligheid voor bijbelse en christelijke symbolen en
rituelen.
 Ze willen de ontwikkeling van normen en waarden stimuleren.
 Samenwerking en betrokkenheid bij elkaar en de gemeente te bevorderen.







Centraal staat het leren inleven in situaties en personen die in de bijbelse verhalen een rol spelen.
Daarnaast komen ook situaties en mensen, die in deze tijd een rol spelen in het leven van
kinderen aan bod. De bedoeling hiervan is om het vermogen te bevorderen om te kunnen
reflecteren en zich in bepaalde situaties de aangereikte grondnormen- en waarden te kunnen
herinneren en daarnaar te kunnen handelen.
De bijbelse grondwoorden: vieren, leren en dienen krijgen gestalte via het vertelde bijbelverhaal,
de werkvorm heeft tot doel deze grondwoorden binnen de ervarings- en belevingswereld van
kinderen te brengen, zodat er een fundament gelegd wordt voor een geloofsontwikkeling waar het
kind verder op kan bouwen.
Over het algemeen sluiten de werkvormen aan bij de korte tijdsduur die de kindernevendienst ter
beschikking heeft, tussen de preek en de voorbeden, om het verhaal te kunnen verwerken.

Willemien Wikkers is als consulent Kerkopbouw werkzaam bij het RDC-Gelderland en ondersteunt en adviseert gemeentes bij
de opbouw van de gemeente in relatie tot geloofsvorming, catechese en beleidsontwikkeling.
Met de afdeling Kerkopbouw en de totstandkoming van dit werkboek wil zij een bondgenoot van plaatselijke werkers zijn, om
samen met hen te zoeken naar wegen die leiden tot een levende en sprankelende kerkgemeenschap.
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Een bijbelse namen-boom maken
Voorbereiding
Van tevoren teken je met de groene stift een boom,
met links en rechts takken, op de flap-over. Boven
aan de flap schrijf je met mooie sierletters: bijbelse
namen-boom. Je begint met het opschrijven van de
bijbelse namen onderaan bij de eerste tak, zoals bij
een stamboom. De bijbelse namen-boom kan aan
een posterhouder op een vaste plek worden
opgehangen.
Presentatie
Hang de namen-boom in het bijzijn van de kinderen
op en leg uit wat de bedoeling is van de namenboom. Wanneer je bij het rooster van de bijbelse
verhalen op zevenjarige leeftijd start met
bijvoorbeeld Abraham en Sara, dan laat je onder aan
de boom drie takken open voor Adam en Eva, Kaïn
en Abel en Noach. Wanneer deze verhalen later aan
de orde komen kun je de betreffende namen samen
met de kinderen op de onderste takken schrijven.
Laat de kinderen zelf vertellen welke namen er na
een verteld verhaal op de namen-boom moeten
komen.

Bijbelboekenkast
Voorbereiding
De boven omschreven werkvorm kun je ook
toepassen bij verhalen die bij de
verschillende boeken in de bijbel horen. In dit
geval wordt het een boekenkast met boeken
om de volgorde van bijbelboeken inzichtelijk
te maken. Je kunt de boekenkast op een
flap-over tekenen en in de ruimte ophangen.
Wanneer de kinderen een werkschrift
hebben kun je ook de boekenkast van
werkblad 1 aanreiken, die al doende wordt
ingevuld. Als je bijvoorbeeld met de
Mozesverhalen begint, kunnen de kinderen
de naam Exodus op de rug van het tweede
boek in de boekenkast schrijven, je moet in
dat geval één boek overhouden voor
Genesis.
Zie werkblad 1.

Zeven dagen komen aan het licht De Schepping
Voorbereiding Kleuters
Voor de kleuters kun je van tevoren op elke opgeblazen ballon
een tafereel van elke scheppingsdag tekenen en geef elke
ballon een cijfer van 1 tot en met 7. De zevende dag rustte Hij,
voor die dag kun je een ligstoel tekenen. Kies bij de dagen een
kleur ballon die het beste bij de betreffende dag past.,
Voorbereiding Kinderen
Schrijf van tevoren op een flap-over wat God van de eerste tot de zesde dag geschapen heeft, de
zevende dag is de rustdag. De kinderen kunnen in de nevendienst een tafereel van elke
scheppingsdag op een opgeblazen ballon tekenen, bijvoorbeeld bij de vierde dag de zon, maan en de
sterren of een ligstoel met een boek op de zevende dag. Geef ieder kind een dag om te tekenen,
wanneer er meer dan zeven kinderen zijn, laat je meerdere kinderen een scheppingsdag tekenen.
Presentatie
Als de scheppingsdagen op de ballonnen getekend zijn kun je het scheppingsverhaal gaan vertellen.
Vertel dat het kind die de ballon in de hand houdt voor de dag die in het verhaal genoemd wordt, de
ballon omhoog moet steken. Elke dag eindigt met de woorden: dat was de …dag, waarna de
betreffende ballon omhoog gaat. Bij de kleuters wijs je het kind met de ballon van de eerste dag aan
en zo verder.

