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Van kribbe naar kruis 

1: De Heere Jezus als Kind 

 
Bijbel 
Lukas 2, Matheus 3 Johannes 5 en Johannes 14 
Zie het Bijbelrooster ‘Jezus als Kind’:  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-1-jezus-als-kind/ 
 
Verwerking bij de Bijbelgedeelte: 

1. Je vindt in het Bijbelrooster vragen om met elkaar te bespreken 
2. Je vindt voor peuters vanaf 1,5 jaar woorden die je voor het Bijbellezen kunt 

benoemen en uitleggen. Als het kind het woord tijdens het Bijbellezen hoort, mag 
het dit woord nazeggen. Het stimuleert kinderen om te luisteren én door de uitleg 
van het woordje leren ze enorm veel. Bij jonge peuters kun je concrete woordjes 

gebruiken. Bij oudere peuters kunnen al abstractere woorden gebruikt worden.  
3. Voor kleuters en oudere kinderen vind je bij elk Bijbelgedeelte goed of fout stellingen 

waarmee je het gesprek aan kunt gaan. Een mooie werkvorm, waar kinderen erg van 
genieten. Probeer maar eens uit!  

 

Bijbelse vertelling 
 

 

 
 

 

 

 

Bijbeltekst 

 

Wist 

 

 

gij 

 

niet 

 

dat Ik 

 

moet zijn 

 

in de dingen 

 

Mijns Vaders? 
[=van Mijn Vader]          

  

   

  
draai 
met je 
wijs-

vinger 
langs 

je 
slaap 

wijs 
om je 
heen 

schud 
met je 
hoofd 

*) wijs met je 
wijsvinger 

naar 
beneden 

breid je armen 
uit 

wijs omhoog 

*) steek de wijsvinger van je linkerhand in de handpalm van je rechterhand en andersom 
(gebaar doventaal voor Jezus) 

 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas249b-leren/ 
 

 

Je vindt de Bijbelse geschiedenis van Simeon en Anna en de Heere Jezus 
in het huis van Zijn Vader in: 
Kijk en Luister deel 2 van Laura Zwoferink 
Uitg. Den Hertog, ISBN 9789033120862 
 
 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas249b-leren/
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Psalmvers 
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
Psalm 15:1, Psalm 61:3, Psalm 84:1 of 2, Psalm 122:1, Lofzang van Simeon 

 

 

 
 

Bijbellied 
Simeon 
Simeon mag zeker weten: eens zal hij de Christus zien. 
Die belofte heb ‘k gekregen van de Heere, Die ik dien. 
Tekst: Aagje Korver, Melodie en bewerking: Gerben Budding 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=237 
Bij dit lied zijn 3 coupletten 
 
Jozef en Maria vragen 

Jozef en Maria vragen iedereen op bange toon, 
want zij zoeken al drie dagen: ‘Zag u Jezus onze Zoon?’ 
Componist: T.J. van Driel 
Uit: Ook uit de mond der kinderen deel 3, nr. 50 
Dit lied heeft 5 coupletten. 
 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=237
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Kijktafel  

  
www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/kijktafels/ 

 

 

Verwerking 
1. Van kribbe naar kruis 
Je kunt dit weekthema los gebruiken, maar ook als 

eerste onderwerp in de serie ‘Van kribbe naar 

kruis’. Om Jezus’ weg van kribbe naar kruis voor je 

kinderen inzichtelijk te maken en mee te wandelen, 

vind je op de website een overzicht dat je kunt 

printen en ophangen en met je kinderen kunt 

gebruiken. Je kunt elke week het kader met de 

voetstappen vullen door de kleurplaat erop te 

plakken of zelf een tekening erin te maken. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
2. Kleurplaat ‘Simeon’ 
Op de website staat een kleurplaat van Simeon: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas225-kleuren/ 
Kleur deze in. Als je wilt, kun je daarna de plaat insmeren met 
zonnebloemolie en tegen het licht hangen, waardoor de 
kleurplaat het effect krijgt van een kerkraam. Met 
mozaiekplakkertjes, crêpe papier of ander materiaal kun je de 
rand laten beplakken, waardoor je een schilderij krijgt. 

 
 

- Zoek een hoekje, kastje, dienblad of iets 
dergelijks wat je kunt gebruiken 

- Leg op de bodem gekleurd papier  
- Bouw met je kind een tempel van duplo 
en zet deze op de ondergrond.  
- Je kunt een weg van papier, zand of iets 
dergelijks naar de tempel maken en hier 

duplopoppetjes op zetten. 
- Plaats hierbij de te leren Bijbeltekst. 

 
w 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/kijktafels/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas225-kleuren/
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3. goed-foutspel of stellingenspel 
Het Bijbelrooster geeft stellingen om tijdens of naderhand de stof met kinderen in een 
spelvorm nog eens te herhalen. Dit kan weer gespreksstof opleveren en zo kun je ook goed 
zien wat er bij de kinderen ‘blijft hangen’.  
- Je kunt dit spel mondeling doen.  
- Je kunt de stellingen ook printen en erachter een duim op groen papier (goed) plakken en 

een duim op rood papier (fout).  
- Je kunt de kinderen ook om de beurt een stelling laten pakken, deze laten voorlezen en 
beantwoorden.  
- Het is ook mooi om kinderen zélf nog meer stellingen te laten bedenken.  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

