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Bijbelteksten leren 
- artikel voor opvoeders – 

 

Hoe kun je met kinderen Bijbelteksten uit het hoofd leren? 

En vanaf welke leeftijd kun je daarmee beginnen? 
 
 

1. Waarom Bijbelteksten leren belangrijk is 
Woorden van waarde 
1. Wie Bijbelteksten uit het hoofd leert, maakt zich het Woord van God eigen. 
Kolossenzen 3 vers 16: ‘Het woord van Christus wone rijkelijk in u’. 
2. De Bijbel is het zaad van God waaruit de plant van het geloof groeit om vruchten van 
bekering voort te brengen. 
Lukas 8 vers 11: ‘Dit is nu de gelijkenis: het zaad is het Woord Gods’. 
3. De Bijbel is het zwaard van de geestelijke wapenrusting in de strijd tegen zonde, duivel en 
wereld. Toen de Heere Jezus in de woestijn door de duivel verzocht werd, weerstond Hij 
hem met Bijbelteksten. 
Efeze 6 vers 17: ‘En neemt het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord’. 
4. De Bijbel is het Richtsnoer voor het leven.  
Psalm 119:9 en 11: ‘Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt 
naar Uw Woord. Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou’. 
5. Bijbelteksten die je uit je hoofd kent, kunnen helpen antwoorden te geven op vragen die 
mensen stellen. 
Spreuken 25:11: ‘Een rede, op zijn pas gesproken, is als gouden appelen in zilveren  gebeelde 
schalen’. 
 

2. Wanneer begin je? 
Zo jong mogelijk beginnen 
De leeftijd waarop ouders hun kinderen Bijbelteksten beginnen aan te leren, is heel 

verschillend. Er zijn ouders die dit al gaan doen als hun kind een jaar oud is. Ze kiezen 
daarvoor eenvoudige Bijbelteksten uit, die ze soms ondersteunen met gebaren of een 
melodie. Een algemene regel is: zodra kinderen woordjes kunnen zeggen en versjes kunnen 
onthouden, kunnen ze ook Bijbelteksten leren. 
 

3. Handreiking 
Tien tips voor het aanleren van Bijbelteksten 
1. Kies een vast moment, bijvoorbeeld na het eten of voor het naar bed gaan 
2. Kies zelf van tevoren een tekst uit (of gebruik de tekst die je kind leert voor 
(zondags)school) 

3. Lees de tekst voor en praat met elkaar over de betekenis van de tekst 
4. Help het kind de tekst te leren door plaatjes (pictogrammen) te zoeken of gebaren te 
bedenken die het leren ondersteunen. Je kunt ook een melodie opzoeken of bedenken om 
het leren te vergemakkelijken. Hoe meer zintuigen je inschakelt, hoe beter het leren gaat. 
5. Knip de tekst in stukjes als in één keer leren te veel is. Leer eerst het eerste stukje en 
herhaal dit als je aan het tweede stukje begint. Sluit aan bij de structuur van de tekst (zie het 
voorbeeld hieronder) 
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6. Maak het leren niet te lang. Liever dagelijks vijf minuten dan één keer in de week een half 
uur 
7. Als je wilt: bedenk een beloningssysteem passend bij de leeftijd en ontwikkeling van het 
kind. Bijvoorbeeld: het kind krijgt een boek als het tien Bijbelteksten kent 
8. Houd bij welke teksten het kind geleerd heeft. Plak de plaatjes of een print van de teksten 
aan een deur, verzamel ze in een kaartenbak of schrijf ze ergens op. 

9. Herhaal in vakantieperioden de teksten die je de achterliggende tijd hebt geleerd. 
10. Bid om Gods zegen bij het leren van de teksten: of Hij dat wat je in het hoofd van je kind 
prent in het hart wil brengen. 
 

4. Hulpmiddelen 
1. Pictogrammen bij Bijbelteksten 
Om bij het leren van Bijbelteksten ook andere zintuigen in te schakelen kun je op 
www.bijbelsopvoeden.nl pictogrammen bij Bijbelteksten vinden en wanneer je wilt ook 
gebaren. Het is een uitwerking van de aanwijzingen die de Heere Zelf geeft als Hij met Zijn 
volk Israël spreekt over het inscherpen van Zijn Woorden: ‘Ook zult gij ze tot een teken 
binden op uw hand; en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze 
op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven’ (Deuteronomium 6:8-9). De 
kanttekeningen schrijven hierbij: ‘Dat is, gij zult alle middelen gebruiken om dezelve in 
gestadige gedachtenis te houden en uw kinderen dezelve voor ogen te leggen om daarnaar 
te leven’. 
Bijvoorbeeld: 
 

 
 
2. Kleurplaten bij Bijbelteksten 

Juf Janine maakte voor de kinderen uit haar klas bij elk Psalmversje of elke Bijbeltekst die ze 
leren een kleurplaat, waarop de Bijbeltekst of het Psalmversje ook uitgelegd wordt. Deze 
kleurplaten zijn een handige hulpmiddel bij het leren. Ze worden verzameld op 

www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/bijbelteksten/ en zijn daar gratis te 
downloaden. 
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