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- Neem een plateau, kastje, tafeltje, dienblad of iets dergelijks als ondergrond  
- Leg op de ondergrond gekleurd papier 

- Bouw van blokken (Lego, Duplo) een kerk of maak de bouwplaat van de kerk 
die je hier kunt v- Met zand, steentjes, mos en ander materiaal kun je het 
terrein om de kerk verder mooi maken. 
- Op deze kijktafel heb ik een rond (vouw)blaadje gelegd waar poppetjes bij elkaar 
zitten. Je kunt hierbij vertellen dat wij een kerkgebouw hebben, maar dat er in 

andere landen ook mensen zijn die dat niet hebben. Zij komen in huizen, schuren, 
kelders of in de buitenlucht bij elkaar. Toch zijn ook dat christelijke gemeenten. 

Benoem dat het een groot wonder is dat wij kerken mogen hebben en dat Gods 
Woord daar gepreekt mag worden. 
- Zet op een kaartje de te leren Bijbeltekst erbij.  
- Bij het Bijbelrooster vind je kleurplaatjes (ze staan ook hieronder). Deze kun je 
elke dag (of op een zondag) even kleuren. 

- Zoek een buigzame tak of neem een stukje ijzerdraad en zet dit op het plateau. 
Hang elke dag een kleurplaat eraan. Op de dagen dat er geen kleurplaat is, kun je 

zelf een hartje hangen en evt. het kind zelf wat op laten tekenen. (Alternatief: je 
kunt de kleurplaatjes ook als slinger naast elkaar ophangen of als ketting onder 
elkaar) 
 

 

 

 

Bijbelse kijktafel Eerste christengemeente 

Handelingen 2 

 - Neem een plateau, kastje, tafeltje, dienblad of iets dergelijks als ondergrond  
- Leg op de bodem gekleurd papier 
- Bouw van blokken (Lego, Duplo) een kerk of maak de bouwplaat van de kerk: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kerk-bouwplaat-kerk/ 
- Met zand, steentjes, mos en ander materiaal kun je het terrein om de kerk verder 
mooi maken. 
- Op deze kijktafel heb ik een rond (vouw)blaadje gelegd waar poppetjes bij elkaar 
zitten. Je kunt hierbij vertellen dat wij een kerkgebouw hebben, maar dat er in 
andere landen ook mensen zijn die dat niet hebben. Zij komen in huizen, schuren, 
kelders of in de buitenlucht bij elkaar. Toch zijn ook dat christelijke gemeenten. 

Benoem dat het een groot wonder is dat wij kerken mogen hebben en dat Gods 
Woord daar gepreekt mag worden. 
- Zet op een kaartje de te leren Bijbeltekst erbij.  
- Bij het Bijbelrooster vind je kleurplaatjes (ze staan ook hieronder). Deze kun je elke 
dag (of op een zondag) even kleuren. 
- Zoek een buigzame tak of neem een stukje ijzerdraad en zet dit op het plateau. 
Hang elke dag een kleurplaat eraan. Op de dagen dat er geen kleurplaat is, kun je zelf 
een hartje hangen en evt. het kind zelf wat op laten tekenen. (Alternatief: je kunt de 
kleurplaatjes ook als slinger naast elkaar ophangen of als ketting onder elkaar) 
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