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Adam 
BIJBELONDERWIJS VOOR JONGE KINDEREN (2-8 JAAR) 

 
Bijbel 
Genesis 1, 2,3 en 4 
Zie het Bijbelrooster ‘Adam’: www.bijbelsopvoeden.nl/product/adam/ 
 

Bijbelse vertelling 
De Bijbelse geschiedenis van Adam vind je in  
‘Kijk en Luister deel 1 van Laura Zwoferink, ISBN:  9789033120862 
In deel 2 en 3 vind je ook gedeelten van deze geschiedenis. 
 
 

  
 

 
 

Bijbeltekst 
Er zijn verschillende teksten die je bij dit gedeelte kunt leren. Je kunt hierbij denken aan:  
- Genesis 1:31a En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie het was zeer goed. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis131a-leren/ 
- Genesis 2:19m Zo bracht Hij ze [=de dieren] tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis219m-leren/ 
- Genesis 2:24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw 
aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn. 
 

Psalmvers 
Psalm 100:2, Psalm 6:2, Psalm 116:2, 10 geboden vers 7, Psalm 22:16, Psalm 72:11 
De psalmkaarten met uitleg kun je vinden op de site www.bijbelsopvoeden.nl  
 

Doelen  
Wat vind jij belangrijk dat je kind van dit thema leert en onthoudt? Je zou hiervoor doelen 
kunnen maken die passend zijn bij de leeftijd van het kind.  
Bijvoorbeeld:  

De geschiedenis van ‘de schepping’ en 
‘Adam en Eva’ kun je ook vinden in een 
Bijbelleesboekje deel 1 en 2 OT van Ditteke 
den Haan  
 
 
 

 

 

Laura Zwoferink 
In het begin – Bijbelverhaal voor peuters 
Uitg. Den Hertog, ISBN 9789033125317 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/adam/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis131a-leren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis219m-leren/
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- Het kind kan vertellen in hoeveel dagen de Heere de hemel en de aarde geschapen 
heeft 

- Het kind kan vertellen wanneer de Heere zei dat alles wat Hij gemaakt had zeer goed 
was 

- Het kind kan vertellen wat er gebeurde toen Adam en zijn vrouw zondigden en kan 
vertellen welke straf zij kregen 

- Het kind kan vertellen wat er met de zonen van Adam en Eva gebeurde 
- Het kind kan vertellen uit welke zoon later de Heere Jezus geboren zal worden 

 

Bijbellied 
- Het lied van het begin 
In het begin lag de aarde verloren, in het begin in de duisternis; 
Een lied van 6 coupletten van 4 regels is geschreven door Hanna Lam en kun je vinden in 
‘Alles wordt nieuw’ deel 1 
 
- Scheppingslied 
De aarde lag verloren in leegte en donkerheid 
Een lied van 3 coupletten van 8 regels is geschreven door Hanna Lam en kun je vinden in 
‘Alles wordt nieuw’ deel 1 
 
- De eerste mensen in de hof van Eden 
De eerste mensen in de hof van Eden Die zijn zo blij, gelukkig en tevreden. 
Ook uit de mond der kinderen.  
 
- Door ‘t eten van wat God verbood 
Door ‘t eten van wat God verbood 
Viel Adams heerlijkheid 
Bron: Lied 29 uit Sions Zalen (tekst: Issaac Watts, melodie A.A. Korevaar) Het zijn zeven 
coupletten van vier regels.  
 
- De val in Adam 
In Adam zijn w’allen, o kind’ren gevallen (…) 
Tekst: L.G.C. Ledeboer en de melodie is van: Ed Kooijmans 
Dit lied van 6 korte regels en 5 coupletten met evt. bovenstem kun je vinden in Elk zing’ Zijn 
lof nummer 11 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=146  
 

Kijktafel  

 

https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=146
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- Neem een plateau, kastje, tafeltje, dienblad of iets dergelijks als ondergrond  
- Kies of je papier of natuurproducten (zand, steentjes, blaadjes enz.) gebruikt 
- Maak op de bodem een landschap 
- Knip de dierenkleurplaten uit en plak deze aan een (duplo)blokje zodat het goed blijft 
staan.  
- Knip de overige drie kleurplaten ook uit en plak deze ook op (duplo)blokjes 
- Zet alle kleurplaten op het landschap (of gebruik dieren van je speelgoed) 
- Eventueel kun je al het bovenstaande ook in een doos plakken om zo een kijkdoos te 
maken. 
- Zet de tekst erbij die je de kinderen wilt laten leren. 

 

Verwerking 
 
1. Kleurplaten 
Kleurplaten bij dezen Bijbelse geschiedenissen kun je vinden op www.bijbelsopvoeden.nl in 
de categorie Bijbelteksten: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis11-26-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis36-8-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis425-26-kleuren/ 
 
2. Werkblad Dieren 

  
 
3. Andere verwerkingsopdrachten 
Andere verwerkingsopdrachten kun je vinden op www.bijbelsopvoeden.nl via de product-
tag ‘schepping en zondeval’: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/schepping-en-zondeval/ 
 
  

- Print het werkblad uit dat je hieronder kunt vinden 
- Laat je kind de namen noemen van de dieren die afgebeeld staan 
- Laat je kind met een lijntje de dieren verbinden die bij elkaar 

horen 
- Laat je kind de dieren mooi inkleuren 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis11-26-kleuren/
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http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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Adam mag van de HEERE de dieren namen geven.  
Weet jij welke dieren het zijn? 

Kun je het mannetjesdier en het vrouwtjesdier bij elkaar vinden? 
 Trek een lijn naar deze twee dieren. Kleur de dieren daarna mooi in.  

 

 

  

    
 
       

 

 
 

 

     

   

 

    
 
 

 
 

 

 
                                                                                                

 


