
 
Spelideeën waarmee je Bijbelverhalen die bekend zijn bij de 

kinderen kunt herhalen. 

  
Leeftijd: 4 – 10 jaar 

 
Fouten opsporen in het verhaal  
 

0 Vertel een Bijbelverhaal of lees het verhaal voor uit de   

kinderbijbel. 

0  Verander daarin namen, plaatsen en gebeurtenissen.  

0  De kinderen steken de vinger op als ze een fout horen.  

0  Als je de fout goed herstelt krijg je een punt. (Zet een kruisje          

achter zijn naam, of groep)   

0  Laat iemand anders de score bijhouden en steeds het kind 

aanwijzen die als eerste zijn vinger op steekt.  

 

0 In 2 groepen: 

Verdeel een groot vel papier/ 

schoolbord in tweeën.  

Elke goede correctie is een punt, 

teken bij de groep een kruisje, 

bloem of iets anders.  

 



 
 
0 Geef de kinderen een rode 

en groene cirkel.  

(Gebruik stevig papier) 

0 Stel allerlei vragen. Als het 

antwoord ‘waar’ is houd je 

de groene cirkel omhoog, is 

het antwoord ‘niet waar’ 

dan laat je de rode cirkel 

zien.  

 

0 In 2 groepen: de groep krijgt 

om de beurt een vraag, elk 

goed antwoord is een punt. 

 

0 Stel vragen. Het antwoord is ‘waar’: de meisjes gaan staan.  

     Het antwoord is ‘niet waar’: de jongens gaan staan. 

 

0 Varieer de beweging, bijvoorbeeld: bij ‘waar’ doe je de armen 

over elkaar, bij ‘niet waar’ ga je zwaaien, etc.  

 

0 Suggesties voor vragen:  

- God maakte de schepping in 7 dagen. (niet waar: 6 dagen ) 

- God maakte op de 7e dag de mens. (niet waar: 6e dag)) 

- De eerste mens heet Adam. (waar) 

     - Abrahams eerste zoon heette Izaäk. ( niet waar: Ismaël) 

     - God bracht Abraham naar het land Kanaän. (waar) 

     - David speelde graag op zijn gitaar. (niet waar: harp) 

     - David doodde een leeuw en een beer. (waar) 

- De moeder van Jezus heet Marian. (niet waar: Maria) 

- De vader van Jezus heet Jozef. (niet waar: God) 

- In het plaatsje Kanaän veranderde Jezus water in wijn.  

       (niet waar: Kana) 

- Jezus had 12 discipelen (waar) 

- De broer van Martha en Maria heette Lars ( niet waar: 

Lazarus) 

- Toen Lazarus was gestorven werd hij begraven. Jezus wekte 

hem op uit de dood. (waar)                                   www.bijbelidee.nl 


