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   Voorwoord algemeen 
 

 

Beste ouders, hieronder volgt nog een toelichting bij de lessen. 

 

 

Kinderbijbel 
Ik gebruik doorgaans het “Groot vertelboek voor de Bijbelse 
geschiedenis” van Anne de Vries. 
Uitgegeven door Kok, Kampen. ISBN: 90 242 3783 1. 
 
Je kunt deze nog wel eens tweedehands op de kop tikken.  
Deze kinderbijbel is evangelisch in de zin dat in de verhalen 
van het Oude Testament dikwijls een link naar de Here 
Jezus wordt gelegd. 
Toch moet je zelf aanpassingen maken. Het taalgebruik is in  
ouder Nederlands. En de schrijver vertelt vanuit zijn visie.  
Hij zegt bijvoorbeeld dat Abraham naar de hemel ging toen hij stierf 
en dat  hij een kind van God was.  
Maar met welke Kinderbijbel hoef je geen aanpassingen te maken?  
Ik ben er nog geen één tegengekomen.  
Echter heb ik de ervaring dat de verhalen betrouwbaar weergegeven zijn en ik heb er ook dingen uit 
geleerd waar ik in de Bijbel overheen gelezen had. 
Ook de kinderen van 12 jaar, die ik in de groep heb gehad, zaten nog geboeid te luisteren. 
De Kinderbijbel werkt als brug naar de gewone Bijbel. Als je dezelfde verhalen eerst uit de 
Kinderbijbel leest en daarna in de Bijbel opzoekt, zullen de kinderen met de (opgefriste) voorkennis 
de Bijbel beter volgen. Op die manier heb ik vaak gewerkt. 
 

 
Introductie per les 
Omdat de lessen oorspronkelijk gemaakt zijn voor de NBC-Contactdagen zijn ze soms opgedeeld in 
drie “diensten” of delen. Ik streef ernaar zo min mogelijk werk te hebben aan de bewerking ervan, 
zodat de lessen sneller geplaatst kunnen worden. Maar soms verander ik de lessen toch of deel ze op 
in meerder lessen, zodat ze handiger zijn in gebruik. 
Omdat de kinderen de mondelinge informatie missen geef ik per les nog wat aanvullende informatie. 
Deze informatie vind je dan in de introductie van de les. 

 Bijbellessen voor de Bovenbouw 



Ook geef ik verwijzingen naar sites voor werkjes  in de introductie van de les. Dat scheelt ruimte op 
deze site.  
Kinderen vinden het leuk om puzzeltjes op te lossen. Daarom geef ik ook verwijzingen naar puzzels. 
Op de eerder genoemde sites Holyhome en Bijbelidee wordt daar ook veel mee gewerkt. 
Ook de site Opkijken heeft veel puzzels rondom een Bijbelverhaal. 
Verder beveel ik de boekjes van G.W. van Leeuwen-van Haaften aan. Hierin vind je Bijbelse 
woordzoekers. 
Voor kleurplaten kijk ik vaak op de site van gvk-apeldoorn. Zij hebben een grote database aan 
Bijbelse kleurplaten. Maar via google kun je ook veel Bijbelse kleurplaten vinden. En als je in het 
Engels zoekt nog meer.  
Als ik de puzzels of werkjes uit werkboeken haal, plaats ik ze wel in de introductie. 
 
 

Bijbelteksten opzoeken 
Het opzoeken van Bijbelverzen is voor de jongste kinderen lastig.  
In de groep heb ik ze altijd het register laten zien en gebruiken,  met de namen van de Bijbelboeken 
en de paginanummers ervan. 
Vervolgens leg ik uit dat elk boek hoofdstukken heeft, wat je kunt zien aan de grote getallen. 
En dat de kleine getallen de verzen aanduiden.  
Ook de notatie in de lessen en de afkortingen van de Bijbelboeken hebben soms uitleg nodig.  
Maar kinderen leren snel. Vanaf 10 jaar is het voor hen meestal al gesneden koek. 
Om de volgorde van de Bijbelboeken te leren kun je de kinderen het Oude Testamentlied en het 
Nieuwe Testamentlied aanleren. Deze kun je op YouTube vinden. 
 

 
Basic 
De lessen zijn het meest geschikt voor de bovenbouw van de Basisschool, maar het eerste gedeelte 
van de lessen zijn voor jongere kinderen, die al vlot kunnen lezen, te doen met  hulp. 
Kijk gewoon wat je kind aankan. Het ene kind is het andere niet. 
Je kunt een paar jaar later hetzelfde onderwerp nog eens verder uitdiepen. 
Ik heb geen achtergrond uit het onderwijs. Ik heb dus geen ervaring met lesmethodes per leerjaar. 
Daarom zijn de lessen over het algemeen gebaseerd op begrijpend lezen. Het is vrij basic. 
Ik heb me ten doel gesteld om de Bijbelse basisprincipes te behandelen en de Bijbelse verbanden te 
laten zien en Christus en het Nieuwe Verbond centraal te stellen. 
Gewenning is de beste remedie. Bijbellezen blijft sowieso taai voor kinderen, hoe je het ook 
aanbiedt.  Ik heb gedaan wat ik kon. Ik hoop dat het je helpt.  

 
Contact 
Voor vragen en opmerkingen kun je mailen naar: pieterromkes5@gmailcom. 
 

Tot slot 
Ik wens je veel succes en zegen en ik bid dat mijn werk tot opbouw 
mag zijn van je kinderen, 
tot eer van God onze Schepper en onze Verlosser Jezus Christus! 
En dat de kinderen zowel de vreugde van het geloof als de rijkdom 
van het Woord leren kennen! 
 
 

In Christus verbonden,  
Monique Romkes.  


