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Bijbelse spellen 

-overzichtartikel voor ouders- 
 
 

Welke Bijbelse spellen zijn er zoal 
om te doen als gezin 

met kinderen van verschillende leeftijden? 
 

Bijbels Memory 
Eén van de eerste spelvormen die jonge kinderen kunnen spelen is het 
geheugenspel Memory. Er zijn verschillende varianten met een Bijbelse 
inhoud. 
 

                  
 
Memory Bijbelse geschiedenis 2 (afbeelding links) en 3 (afbeelding midden) van 
de Gereformeerde Bijbelstichting 
Meer informatie en/of bestellen: 
https://www.gbs.nl/webshop/kinderboeken-en-jeugdmateriaal/puzzelboekjes-

memory/memory2 

https://www.gbs.nl/webshop/kinderboeken-en-jeugdmateriaal/puzzelboekjes-

memory/memory3 

 

Memo Kijk en Luister deel 2 met plaatjes uit de Kijk en Luister Bijbel van Laura 
Zwoferink (afbeelding rechts) 
Meer informatie en/of bestellen: 
https://www.hertog.nl/artikel/9789033124419/z/?sqr=memo%20kijk%20en%20l& 
 
 

Kwartet 
Met kinderen die kunnen lezen, kun je ook een Bijbels kwartet doen. 

 

 

Kwartet Kijk en Luister (afbeelding links) 
Meer informatie en/of bestellen: 
https://www.hertog.nl/artikel/9789033128769/z/?sqr=kwartet%20ki
jk%20en%20luis& 
Andere Bijbelse kwartetten 
In de christelijke boekwinkel kun je nog veel meer Bijbelse 
kwartetten vinden. Kijk of je de plaatjes vindt aansluiten bij je 
gezin. Vragen die je daarbij bijvoorbeeld kunt stellen: Vind je de 
Bijbelse personen eerbiedig getekend? Wordt de Heere Jezus 
afgebeeld?  
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Bordspellen 
De achterliggende jaren zijn er verschillende Bijbelse bordspellen verschenen. 
Niet alles is nog nieuw verkrijgbaar. 
 
1. Denk&Doe 
 

 
 
2. Kwistet of Quiz-it 
 

 
 
 
 
 
3. Andere Bijbelse bordspellen 
Tweede hands kun je zoeken naar andere Bijbelse bordspellen, zoals het spel Door 
het land van de Bijbel of Expeditie in Israël. Beide spellen richten zich op het land 
Israël en Bijbelse plaatsen. 
 

Nieuw spel over Bijbelboeken 
Eind vorig jaar verscheen een nieuw Bijbels spel waarmee kinderen de 

volgorde van de Bijbelboeken kunnen leren: Plankenkoorts. 
 

 
 

Dit spel is niet alleen in gezinsverband, maar ook 
met grotere groepen te spelen (4-24 spelers). Er zijn 
denk- en doe-opdrachten met onder meer Bijbelse 
vragen. Het spel is geschikt voor alle leeftijden.  
Meer informatie en/of bestellen: 
https://www.jbgg.nl/webshop/spellen/denk-en-doe/ 
 

Het spel Kwistet met vragen uit de Bijbel is niet 
meer nieuw verkrijgbaar. Dat geldt wel voor de 
Engelse variant Quiz-it. Quiz-it heeft hetzelfde 
spelbord als Kwistet en dezelfde vragen, maar dan 
in het Engels. Op deze wijze kan er in het gezin 
spelenderwijs Engels geleerd worden. 
Het basisspel Kwistet bevat vragen bij de Bijbel. Er 
zijn verschillende aanvulsets gemaakt met vragen 
over onder meer de kerkgeschiedenis, het 
koninklijk huis en Israël. 
Meer informatie en/of bestellen: 
https://www.jbgg.nl/webshop/spellen/quiz-it-
engelse-versie-/ 
  
 

Het doel van het spel is om de boekenplanken gevuld te krijgen 
met de Bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament, 
uiteraard in de goede volgorde. Maar er valt meer te leren. De 
zogenoemde thermometerkaarten bevatten achtergrondvragen bij 
de Bijbel. Bijvoorbeeld: ‘Uit hoeveel boeken bestaat de Bijbel?’ Of: 
‘Welke twee Bijbelboeken zijn geschreven door Lukas?’ Of: ‘Wat 
betekent Deuteronomium?’ Het vraagt even wat voorbereiding om 
te begrijpen hoe het spel werkt. Uitgeverij RoyalJongbloed 
plaatste een vimeo (zie bij meer informatie) waarop je kunt zien 
hoe je dit spel speelt. Het spel is geschikt voor 1-8 spelers (je kunt 
het ook in tweetallen doen, dan zijn meer spelers mogelijk).  
Meer informatie: https://vimeo.com/299173265 
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Nieuwe uitgever van Bijbelse spellen 
Kingdom Games 

 
„Het doel van de spellen die wij uitgeven is om kinderen in aanraking te 

brengen met en te betrekken bij de Bijbel.” 
Een evaluatie van de spellen die tot nu toe zijn uitgegeven. 

 
1. Bijbels kwartet voor kinderen vanaf 3 jaar 

 
 
2. Bijbels memory voor kinderen vanaf 3 jaar 

 
3. Bordspel ‘Reis naar het beloofde land - samen met Mozes op Gods weg’ 
vanaf 4 jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie en/of bestellen:  
https://www.kingdomgames.nl/product-categorie/spellen/ 

Het mooie van dit kwartet is dat het ook geschikt is voor 
kinderen die niet kunnen lezen. De tekeningen op de 
kwartetkaarten zijn van Michel de Boer. Zodra kinderen de 
personen op de kaartjes herkennen, kunnen ze ook dit spel 
spelen. De kwartetkaartjes gaan over: vrouwen in de Bijbel, 
kinderen in de Bijbel, helden in de Bijbel, het leven van Paulus, 
het leven van Jezus, de tabernakel, eten&drinken en dieren in 
de Bijbel. Wie geen afbeeldingen van de Heere Jezus wil, moet 
vier kaartjes uit dit spel verwijderen. 
 

Het unieke van deze memory is dat er een verhalenboekje 
is meegeleverd dat bij elk memorykaartje kort en 
kernachtig achtergrondinformatie geeft en verwijst naar het 
Bijbelgedeelte waar je over deze persoon of gebeurtenis 
kunt lezen. Het spel bevat vierentwintig paar kaartjes. Op 
twee paar kaartjes staat de Heere Jezus afgebeeld. 
 

De speelwijze van dit gezinsspel is vergelijkbaar met het 
bekende spel Ganzenbord. Spelers gooien met een 
dobbelsteen en lopen vervolgens met pionnen de route. Op 
de route zijn momenten uit de woestijnreis afgebeeld. Bij 
bepaalde vakjes moet je een beurt overslaan, mag je 
versneld vooruit of krijg je de opdracht om stappen terug te 
zetten. Wil je tijdens het spelen uitgebreider stil staan bij de 
woestijnreis, dan is het aan te bevelen in gesprek te gaan 
over de afbeeldingen en uit de Bijbel te lezen welk moment 
uit de woestijnreis hier afgebeeld wordt. Een 
verhalenboekje met uitleg (net als bij het kwartet) zou ook 
hier waardevol zijn. Een spel spelen is leuk en gezellig. De 
woestijnreis van het volk Israël was verre van eenvoudig. 
Het is belangrijk die werkelijkheid tijdens het spelen niet uit 
het oog te verliezen. 
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