
Overzicht van het programma

Onderdeel Beschrijving werkvorm Benodigdheden Tijd

Oriëntatie
De jongeren
verkennen welke
waarde de Bijbel op
dit moment voor
hen heeft.

De waarde van de Bijbel
De jongeren geven met behulp
van fiches aan welke waarde de
Bijbel voor hen heeft.

● Voor iedere jongere 15
fiches (knopen, knikkers,
stukjes papier o.i.d.)

● Telefoon
● Bijbel
● Studieboek (of ander

voorwerp dat een
opleiding symboliseert)

● Hart (of iets anders dat
relaties symboliseert)

● Geld

10 min

Boekenjury
De jongeren jureren de Bijbel
aan de hand van een zelf
opgesteld juryrapport.

● Per 4 à 5 jongeren een
Bijbel

● Pen en papier per groepje

30 min

Bijbels met een verhaal
De jongeren vertellen elkaar, aan
de hand van meegenomen
Bijbels, welk verhaal zij met de
Bijbel hebben.

● Iedere jongere neemt een
Bijbel mee die belangrijk
voor hem/haar is.

15 min

Portret
De jongeren
ontdekken waarom
de Bijbel voor veel
mensen zo’n
belangrijk boek is.

Beelden bij de Bijbel
De jongeren ontdekken met
behulp van fotokaarten welk
beeld zij bij de Bijbel vinden
passen.

● Podcast van Grigor
● Set fotokaarten

15 min

Flink aan de studie
Aan de hand van een stelling
denken de jongeren na over de
vraag hoeveel studie de Bijbel
hen waard is.

● Podcast van Grigor 10 min

Ademruimte
De jongeren verkennen wat veel
en weinig adem met je doet en
denken vervolgens na over het
beeld van de Bijbel als adem van
God.

● Podcast van Grigor
● Post-its
● Pennen
● Flap-over

15 min

Bijbel
De jongeren
verkennen
manieren die
helpen om de Bijbel
beter te begrijpen.

Bijbelleestips
De jongeren geven de
kamerheer uit Ethiopië tips om
de boekrol Jesaja te begrijpen.

● Bijbels of bijbelgedeelte
(Hand. 8:26-40)

● Papiertjes en pennen
(wanneer je gaat voor de
variant van 10 minuten)

25 min
of 10
min



Vragen over de Bijbel
De jongeren bedenken allerlei
vragen die zij over de Bijbel
hebben en gaan samen op zoek
naar het antwoord op een of
twee van die vragen.

● Bijbel (liefst groot en oud)
● Uitgeknipt vraagteken
● Post-its of kleine

papiertjes
● Pennen

20 min

Creatief bijbellezen
De jongeren gaan met behulp
van een creatieve
verwerkingsopdracht met het
bijbelgedeelte over Filippus en
de kamerheer aan de slag.

● Bijbels of bijbelgedeelte
(Hand. 8:26-40)

● Pot met opdrachtkaartjes
(zie hieronder)

● Werkblad met hulpvragen
voor iedere jongere (zie
hieronder)

● Creatief
verwerkingsmateriaal

30-45
min

En nu jouw
verhaal!
De jongeren
verwoorden en
verbeelden wat de
Bijbel voor hen
betekent.

De Bijbel is voor mij…
De jongeren denken in
tweetallen na over de vraag
welke betekenis de Bijbel voor
hen heeft en welk beeld daarbij
past.

● Werkblad Venn-diagram
per tweetal

● Pennen / potloden

15 min

Mijn beeld van de Bijbel
De jongeren verwoorden of
verbeelden welk beeld van de
Bijbel zij het meest passend
vinden.

● Alleen bij variant 3:
creatieve
verwerkingsmaterialen

5-30
minuten

Mijn favoriete bijbelgedeelte
De jongeren gaan creatief aan
de slag met een bijbelgedeelte
dat zij bijzonder vinden en
worden gestimuleerd hier nieuwe
betekenissen in te ontdekken.

● Bijbels
● (Creatieve)

verwerkingsmaterialen
zoals (gekleurd) papier,
scharen, lijm, (water)verf,
klei, stiften, krijt,
lego/kapla, pennen en
potloden

● Eventueel werkblad 1 en
2

30-45
min


