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Hoi geliefd kind,

Ollie en Sophie waren op bezoek in de bibliotheek. Kom jij wel eens in de 
bibliotheek? Daar zijn echt heel veel verschillende boeken. Zo ook de Bijbel. 
Wist jij dat de Bijbel zoveel verschillende boeken had? En wat gaaf dat deze 
door mensen is geschreven die dicht bij God leefden. En wat ik wel het alle 
gaafst vind, is dat de Bijbel het meest gelezen boek is over de heeeeeeeele 

wereld! Dat is toch geweldig nieuws! Hieronder vind je een knutsel, kleurplaat, 
puzzel en een spel. 

Veel plezier weer!

Groetjes Ollie en Sophie

Bronvermelding:
www.gelovenisleuk.nl
h bron: https://mrmarksclassroom.com/books-of-the-bible-hopscotch-new-testament/
ttps://www.goedinvorm.nu/materiaal/knutselwerkje-bijbel-maken
https://www.kidsministryleadership.com/thats-a-cool-idea/books-of-the-bible-games/
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Door middel van het maken van de Bijbel en het werkje wat er in wordt gedaan, leren de 
kinderen dat de Bijbel belangrijk is op de Weg tot de Heere God. Daarin staan belangrijke dingen 
waar we iedere dag uit moeten lezen.

Nodig:
• Werkblad
• Stiften
• Materiaal om te versieren
• Schaar
• Lijm

Doen:
1. Print het werkblad, de Bijbel, hieronder uit op stevig papier.
2. Laat de kinderen deze kleuren en versieren.
3. Knip de plaat uit, vouw hem in elkaar en lijm hem vast.
4. Lijm de bovenkant niet vast, zodat daar nog wat in kan.
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knutselen
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Kun je Opa helpen op weg naar de bieb van Ollie en Sophie? 
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puzzel
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De bijbel is één boek waarin meerdere boeken zitten, wel 66 boeken
We spelen bijbelboeken hinkelen, hoe ver kom jij met hinkelen en de bijbelboeken opnoemen?
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SPEL

Uitwerking kan op twee manieren
1. Gebruik een behangrol en schrijf daarop de bijbelboeken
2. Of je print de bijbelboeken uit op een A4tje per bijbelboek

Weet jij de volgorde uit je hoofd? Je vindt ze in de Bijbel. 


