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De korte verhaaltjes met beertje Bob kunnen gebruikt 

worden als inleiding of aanvulling bij het Bijbelverhaal. 

Tijdens het spel met de vingerpoppetjes herkennen de 

kinderen de gebeurtenissen en reageren daarop door hun 

eigen belevenissen te vertellen. Zo kunnen de kinderen zich 

makkelijker verplaatsen in het Bijbelverhaal, waarin een 

vergelijkbare situatie zich voordoet.  

 

Bij welke Bijbelverhalen? Naast de inhoud 

staan enkele suggesties bij welke verhalen 

je de versjes van Beertje Bob kunt gebruiken. 
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Beertje Bob is ongehoorzaam 

Beertje Bob zegt ‘nee’ 

De zondeval. Kaïn en Abel. Torenbouw van 

Babel. Verhalen over het volk Israël in de 

woestijn, het gouden kalf. Koning Saul. Jona. 

Het verdwaalde schaapje.  

 

Stoute beertje  Bob 

Waar is beertje Bob? 
Een fout maken en vergeving vragen 

De zondeval. David en Batseba. Zacheüs. 

Bekering van Saulus. 

Beertje Bob doet het goed  
gehoorzaam zijn 

 

Alle verhalen waarin de hoofdpersoon God 

gehoorzaamt. Noach, Mozes, David, Daniël, 

Paulus, etc. 

Beertje Bob is verdrietig Hanna. De weduwe en het wonder met de olie. 

Naomi en Ruth. Dochter van Jaïrus. Dorcas.  

 

 

kijk eens, wat beertje Bob kan 
opscheppen 

Jozef (Gen.37) David en Goliath. 

 Petrus zegt dat hij voor Jezus zal vechten, 

verloochening (Luc.22:34) 

 

 

Beertje Bob gaat op reis met de trein Alle reisverhalen; Abram gaat naar een nieuw 

land. Het volk Israël vertrekt uit Egypte, de reis 

door de woestijn.  Reizen van Paulus. 

 

Beertje Bob is misselijk Het water bij Mara . Het water van Jericho wordt 

gezond. Verhalen waarin ziekte en genezing 

voorkomen. 

 

 

Beertje Bob en beertje Ben zijn vrienden 

 

 

Verhalen over vriendschap, bijv. David en 

Jonathan. Jezus en Zijn discipelen. Jezus bij  

Martha en Maria en Lazarus. 

 

Beertje Bob is bang Het volk Israël bij de Rode zee. Gideon. David en 

Goliat. De storm op het meer. Jezus loopt op het 

meer. Petrus komt vrij uit de gevangenis. Paulus 

en Silas in de gevangenis. 

 

    


