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Tip 
Zelf Bijbelse spellen maken 

 
 

Het is heel goed mogelijk om zelf Bijbelse spellen te maken. 

Hieronder een aantal ideeën. 
 
 
1. Bijbelse namenspel 
Iedereen krijgt een pen en papier en vijf minuten de tijd om zoveel mogelijk namen uit de 
Bijbel die beginnen met een A op te schrijven. Bedenk een puntensysteem en het spel is 
compleet. Bijvoorbeeld bij 5 spelers: als iedereen deze naam heeft – 1 punt, als vier spelers 
deze naam hebben – 2 punten, als drie spelers deze naam hebben – 3 punten, als twee 
spelers deze naam hebben – 4 punten, als één speler deze naam heeft – 5 punten. 
 
2. Bijbelse namenslinger 
Speler 1 begint met het noemen van een Bijbelse naam. Speler 2 luistert goed met welke 
letter deze naam eindigt en verzint een Bijbelse naam die met deze letter begint. Ga zo 
verder. Laat één iemand tellen hoeveel namen jullie op deze manier achter elkaar kunnen 
noemen en probeer zo ver mogelijk te komen. 
Voor kinderen die praktisch ingesteld zijn, kun je de namen ook opschrijven. Dat maakt het 
tellen achteraf ook gemakkelijker. 
 
3. Bijbels ‘wie ben ik?’ 
De eerste speler neemt een Bijbelse persoon in gedachten. De andere spelers mogen om de 
beurt een vraag over deze persoon stellen, waarop de eerste speler alleen ja of nee mag 
zeggen. Wie denkt te weten wie het is, mag een naam noemen. Is de naam fout, dan is de 
beurt voorbij en de volgende speler aan de beurt. Als de persoon bekend is, is de volgende 

speler aan de beurt om iemand in gedachten te nemen. Ga zo door tot iedereen geweest is 
of tot het genoeg geweest is. 
 
4. Bijbels tekenspel 
De eerste speler tekent binnen een afgesproken tijd (drie minuten bijvoorbeeld) een Bijbelse 
geschiedenis. De overige spelers mogen om de beurt raden om welke geschiedenis het gaat. 
Als iedereen een keer geraden heeft, wordt er iets over een onderdeel van de tekening 
gezegd en begint een nieuwe ronde. Als de geschiedenis geraden is, mag de volgende speler 
een tekening maken. 
 
5. Bijbeltekst spel 
Schrijf of print een Bijbeltekst op een stukje papier. Gebruik voor kinderen die nog niet 
kunnen lezen de Bijbeltekst in pictogrammen van www.bijbelsopvoeden.nl. Knip de tekst in 
stukjes en verstop deze stukjes (om het voor jezelf en de kinderen niet te moeilijk te maken: 
zorg dat er puntjes van het papier zichtbaar zijn). Als alle stukjes zijn gevonden, leggen de 
kinderen ze in de juiste volgorde. Welke tekst is het? Leer de tekst met elkaar. 
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6. Bijbelkennisspel 
(voor kinderen die kunnen lezen en schrijven) 
- Geef elk kind een blaadje en een pen en laat het de getallen 1-10 onder elkaar opschrijven. 
- Om de beurt noemen de spelers één letter die je op volgorde achter de getallen 1-10 
schrijft. 
- Vouw de letters naar achteren zodat je alleen de getallen 1-10 nog ziet met lege ruimte 

daarachter. 
- Om de beurt noemen de spelers nu een thema uit de Bijbel dat je op volgorde achter de 
getallen 1-10 schrijft. 
- Iedereen vouwt nu zijn blad weer helemaal open en bedenkt bij elk getal met de daarbij 
gegeven letter een naam of voorwerp uit de Bijbel dat past bij het genoemde thema. 
- Als je dit spel doet met een wedstrijdelement, bedenk dan vooraf een puntentelling. 
Variatie: Je kunt in plaats van thema’s uit de Bijbel ook kiezen voor bijvoorbeeld thema’s uit 
de Catechismus of uit de kerkgeschiedenis. 

 
7. Bijbelse vragenpot 
(voor kinderen die kunnen lezen) 
- Neem een lege glazen pot en schrijf op kleine kaartjes allerlei Bijbelse vragen (Je kunt ook 
de vraagkaartjes van bijvoorbeeld Kwistet gebruiken). 
- Leg de kaartjes met de blanco kant boven in de pot. 
- De spelers halen om de beurt een kaartje uit de pot en beantwoorden de vraag. 
- Is het antwoord goed, dan mag je het kaartje houden. Is het antwoord fout dan leg je het 
kaartje terug in de pot. 
- Je kunt dit spel zonder wedstrijdelement spelen, maar wil je een wedstrijdelement 
toevoegen dan kun je aan het einde kijken wie de meeste kaartjes heeft. 
 
8. Bijbelse platendoos 
(voor kinderen die nog niet kunnen lezen) 
- Neem een lege (schoenen)doos en kopieer uit kinderbijbels afbeeldingen (Je kunt ook 
Bijbelse kleurplaten gebruiken.) 
- De spelers halen om de beurt een plaat uit de doos en vertellen wie of wat erop staat. 
 
9. Bijbelse kaarten-op-tafel 
Verzamel verschillende ansichtkaarten met een Bijbeltekst of maak zelf kaarten met een 
Bijbeltekst. Leg deze kaartenstapel omgekeerd op tafel en laat de spelers om de beurt een 
kaart pakken. Je mag kiezen of je deze kaart wilt gebruiken of niet. In het laatste geval leg je 
de kaart onderop de stapel en pak je een nieuwe. In het eerste geval vertel je waaraan je 
denkt als je deze Bijbeltekst leest, wat deze tekst voor jou betekent of welke vragen je erbij 
hebt. Kies vooraf of de medespelers mogen reageren op het gezegde of niet.  
 
10. Bijbelse namentriominos 
Op deze website vind je een Bijbelse namentriominos (gratis downloaden): 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/triominos-bijbelse-namen/ 
Print het blad uit en knip de driehoekjes los. Verdeel de driehoekjes over de spelers. De 
jongste speler legt een driehoekje neer en om de beurt mogen de andere spelers aanleggen. 
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11. Bijbelse Kahoot 
Een Kahoot is een quiz die gedaan wordt met behulp van mobiele telefoons. Je voert zelf 
vooraf Bijbelse vragen en antwoorden in via een website. Op een later moment speel je deze 
quiz met je kinderen. Weet je niet hoe het werkt? De oudere kinderen in het gezin weten 
het ongetwijfeld van school of jeugdvereniging. Schakel ze in door ze te vragen een Bijbelse 
Kahoot samen te stellen en het spel te leiden.  

 
12. Met eigen foto’s/afbeeldingen een kwartet, memory of ander spel maken 
Via internet kun je op een eenvoudige manier met eigen foto’s een kwartet, memory of 
ander spel maken. Zijn de kinderen dagen bezig geweest om de tabernakel na te maken? 
Maak foto’s van de diverse onderdelen en maak er bijvoorbeeld een memory of kwartet van.  
De volgende voorbeelden van zelfgemaakte spellen vind je op www.bijbelsopvoeden.nl: 
- Een domino over het leven van Jozef voor peuters: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/jozef-spelkaarten/ 
- Een kwartet over de tabernakel 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kwartet-tabernakel/ 
- Een kwartet over de Tien Geboden 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kwartet-tien-geboden/ 
- Een memory bij de Tien Geboden 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/tien-geboden-verwerkingskaarten/ 
- Een bordspel bij Paulus’ zendingsreizen  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/paulus-zendingsreizen-spelbord/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/paulus-zendingsreizen-spelregels/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/paulus-zendingsreizen-vraagkaartjes/ 
- Een quiz over zieken in de Bijbel 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/ziekte-kwiskaartjes-zieken-in-de-bijbel/ 
- Een memory bij de Twaalf Artikelen 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbels-spel-twaalf-artikelen-deel-a/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbels-spel-twaalf-artikelen-deel-b/ 
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