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Introductie 
 

                                                                                                 
Voor kinderen hebben de huidige gebeurtenissen in de wereld ook grote 

impact. 
Hun leefwereld wordt beperkt, terwijl ze juist meer willen ontdekken.  

Ook het bezoek aan samenkomsten is minder regelmatig of ligt stil.  

Hoe groeit een kind op in het geloof als de situatie in de wereld voorlopig zo 

blijft? Hoe Bijbelvast zijn de christelijke scholen nog?  

De geest die in de wereld is, is niet van God. Als kinderen niet meer bepaald 

worden bij Gods Woord, wat is dan hun lot? 

 
De taak van ouders voor geestelijke opvoeding is belangrijker dan ooit. 

Misschien heb je je draai erin gevonden. Misschien denk je erover eraan te 

beginnen en weet je niet goed hoe. 

Hoe onderwijs je ze als ze de leeftijd van de kinderbijbel ontgroeid zijn?  

Het hoeft toch niet ingewikkeld te zijn gelukkig! 

Kinderen hebben immers spontaan vragen of komen thuis met denkbeelden. 

Om daar op in te spelen vanuit Gods Woord is de meest natuurlijke manier van 

onderwijs. En je voorbeeld, hoe je zelf in het leven staat.  

 
De huidige situatie, dat je gezamenlijk meer thuis bent, kan ook nieuwe 

mogelijkheden bieden. Dat je makkelijker momenten in je weekschema in kunt 

plannen om met je kinderen uit de Bijbel te lezen. Ik pleit ervoor het gewoon te 

proberen.  

 Bijbellessen voor de Bovenbouw 



Het enige wat je ervoor nodig hebt is liefde voor je kinderen én voor God en 

Zijn Woord. Ik verzeker je dat de eerste vrucht voor jezelf is.  

Er komt altijd weer van alles naar boven als je de Schrift leest.  

Je kinderen zijn het enige wat je uit deze wereld mee kunt nemen naar de 

hemel….. en ze zijn kwetsbaar….en hebben hulp nodig weerbaar te worden. 

Kennis van het Woord geeft ook hun zekerheid en veiligheid. 

 
Door je kinderen mee te nemen in de Bijbel maak je ze met Gods denkwereld 

vertrouwd. Er komen plenty thema’s voorbij als je gewoon maar gaat lezen.  

Kleine stukjes lezen is genoeg. Het gaat erom dat kinderen de 

kinderbijbelverhalen gaan herkennen in de echte Bijbel en vertrouwd raken 
met de Bijbelse termen en onderwerpen; en met de Statenvertaling.  

Je kunt Oud- en Nieuwtestamentische boeken afwisselen, minder geschikte 

stukken overslaan en iets uit een stukje uitlichten om over te praten en 

moeilijke woorden verklaren. 

 
Je kunt ook een beetje afwisseling geven door af en toe iets luchtigs erbij te 

doen. Je kunt een Bijbelboek-zoekspelletje doen. Wie heeft het eerste het boek 

Job? Die mag het volgende Bijbelboek zeggen. 

Pim-pam-pet met Bijbelse namen vinden ze ook leuk. Er zijn ook bijbelquizzen 

te koop en bijbelkwartetten.  

Er is veel muziek met een Bijbelse boodschap, er zijn veel werkjes, puzzeltjes en 

kleurplaten te vinden op internet.  Er is genoeg te bedenken om er af en toe 

iets leuks van te maken. Kijk eens op de sites van Bijbelidee en Holyhome  

bijvoorbeeld. 

Ik heb ook goede ervaringen met materiaal van ”Wat zegt de Bijbel? “  

En voor tieners zijn er lesbrieven te bestellen bij Christelijk Clubwerk.  

Voor tieners die al redelijk  Engels kennen is de site van “the Bible Project”  

zeer aan te bevelen. Per Bijbelboek vind je daar een goed overzicht van de 

inhoud op een creatieve manier. 

 
Zelf heb ik aardig wat lessen gemaakt voor kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar. 

Het kan je misschien een zetje in de goede richting geven als je wat handvatten 

hebt. Daarom heb ik besloten om de lessen online beschikbaar te stellen. 

Maandelijks komen er een paar bij in deze rubriek. 

Met de bedoeling om thuis je kinderen thuis te laten worden in de Bijbel. 


