
NIVEAU

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:
https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/35-algemeen-knutselen/687-gods-woord-als-kompas#gsc.
tab=0
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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:
• Schaar
• Lijm
• Kleurpotloden/stiften
• Kopie werkbladen hieronder

Doen:
1. Kleur de werkbladen in.
2. Knip de bijbel en armen uit, let op de pijltjes. Het vlakje van de arm waar het pijltje bij staat 
moet over het stukje aan de hand gelijmd worden waar ook een pijltje bij is gezet. Dit om 
verwarring te voorkomen.
3. Doe lijm op het vlakje die nog aan het handje vastzit, lijm nu de arm erop en vouw die dubbel. 
Doe lijm tussen de armdelen en lijm het geheel op elkaar, het armpje is nu extra stevig. (In 
principe vouw je de armdelen dubbel en schuift dat over het stukje mouw aan het handje) Het 
is alleen erg belangrijk dat het vlakje op de arm waar lijm op staat geschreven aan de uiteinden 
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knutselen
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Weet jij de antwoorden op de vragen? Vul ze in!
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puzzel

Welk woord krijg je als je de letters in de hokjes van de cijfers achter elkaar zet?
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Hoe goed ken jij je Bijbelboeken?

Weet jij welke Bijbelboeken bij oude testament horen of bij nieuwe?
Maak een stapel met oud testamentische boeken en nieuw testamentisch.

Kun jij de boeken op goede volgorde leggen?
Leg kaartjes op juiste volgorde, evt in bepaalde tijd. Elk goed Bijbelboek is een punt waard.

Print onderstaande kaartjes uit en knip ze uit. 
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SPEL



Oude Testament (OT 39)





Nieuwe Testament (NT 27)




