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DE BIJBEL VOOR:

Door samen met plezier en actief met de bijbelverhalen
bezig te zijn, groeit het positieve besef dat jullle samen

deel uitmaken van het verhaal van God en mensen. Het
kind ontdekt dat iedereen daarin tegelijkertijd uniek is:

Abraham, Mozes, papa, mama en hijzelf.

Bilbellezen met kinderen von 4-6 jcor gcot steeds meeT om

de verhoLen zell Wct gebeurt er, hoe loopt het of, wat is

de Lln in het verhcro[? De personoges worden belangrJker.

Enerzilds is er het beseí dcrt ieder mens, dus ook de blbelse
personen en het kind zell een eigen individu ls. Anderzlds

ontdekken ze het socic[e crspect en vriendschcp, blvoor-

beeld in de verholen over Jezus en zijn vrienden.

Flet kijken ncror pLoten bLr'Jft beLcngrr_1k. Je kunt steeds meer

scmen prctend, spelend en knutseLend met een verhccl ocn de

sLcg. Het zingen von Liedjes heLpt bU het uiten vcn gevoeLens

en om blbelverhoLen te onthouden. Kinderen kunnen verhoLen

nu ook gcon ncspeLen. ln deze fcse worden LeeTvoorkeuren

steeds zlchtboorder Houdtje kind vcn voorgeLezen worden,

gesprekjes over de tekst of octief oan de sLog goon?

Op schoolhoortjeL<ind andere dingen dan

thuis. Dat levert leul<e gesprehjes op en je

ziet jehind ontwihhelen. Als ouder neemt

je invloed iets af en zul je bewuster tijd

moeten creëren om de Bijbel te lezen. Vaste

rituelen die er al zijn, helpen daarbij.
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+ Kinderen gccn cf op iemcnds concrete

gedrag jngen, ze vrcrgen zich nog nlet af

wcrt er ochter het gedrog kcrn zjtten.

+ Het denken van kleuters is heel con-

creet. WotJr.l zegt is wcrcrr. Wot juf zegt is

ook wccr.

+ \og ,l.eds l- . - r-n lo'Los e e-

werkeLlkheid door elkoor Lopen.

n hun spel kon God brJvoorbeeld best

Meqc Mindg kracht bezitten.

* Voor veel kleuters is God een soort

mens, mooT don rnet blzondere kroch

ten. f ij ls heel rnachtig en kon olles. f .1

is lemcnd dle dingen doet en regeLt.

+ Kleuters kunnen beginnen met zelf bld-

den. iets vrcgen of zeggen tegen God.

* Ze ontdekken de consequenties en

impact vcrn hun eigen gedrog (om een

grcrpje gaan mensen lochen, en sloon

kcn leiden tot pUn bU de onder en ruzie).

+ Rituelen bl.lven belangrlk, denk hierbij

ook ocn wotje doet met feestdcgen,

verjcordogen in het gezin en dcgellkse

ritueLen.

D e ontwilzl<eling van l?leuters gaat heel snel.

Er l<omt meer besef van goed en niet goed. Ze

leren sorcy zeggen en het goedmal<en na een

ruzie. Dit zijn thema's die in de Bijbel oolz.

terugl<omen en die je op natuurlijhe wijze

l<unt uerbinden met het leven lan nu.

* Nog steeds zr.1n verholen vcn Jezus dle dingen doetf.1n. zieke mensen

beter moken, opkomen vooT onrecht, het delen vcn brood en vis.

* VerhcLen over goed en niet goed, en de bubehorende consequentles:

denk hierbJ ocn Jokob en Esou, Jono en Mozes.

* VerhcLen wcorln sociaLe cspecten centrooI stac]n: Jezus en zlJn

vrienden, het verhoolvcn de bormhortlge Scrmorltaan, de Ínonnen die

hun vriend door een gct in het dck b1 Jezus brengen.

* VerhoLen met concrete ontdekklnqsthemo's cLs wcter, schepp ng,

Lichccm en dieren bllven Leuk voor deze Leeftld.


