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Hallo, hallo - kennismaking

We beginnen deze cursus met een kennismakingsronde.
Als je op school zit ken je elkaar al, maar misschien is het 
toch een goed idee  om iets te vertellen van wat je al weet 
over de kerk en of je er wel eens komt.
Zit je op katechese, dan ken je elkaar misschien niet en kun 
je wat over jezelf vertellen.
Maar ook dan kun je vertellen wat je al weet over de kerk 
en of je daar wel eens heen gaat.

Ook degene die de lessen geeft, vertelt iets over zichzelf.
Zo, nu ken je elkaar en gaan we eens kijken wat jullie 
weten over de bijbel.
Schrijf wat je weet op en neem ook wat van elkaar over.

a Wat staat er allemaal in.

b Waaruit bestaat de bijbel.

c Hoe ziet de bijbel eruit.

d Hoe ga je met de bijbel om.

De komende weken hopen we op al deze vragen
een antwoord te krijgen. Ondertussen kunnen
jullie thuis en in de bibliotheek  op zoek gaan
naar verschillende bijbels.
Je zult zien dat je dan heel wat tegenkomt.
Maak een tentoonstelling van al die bijbels.

hoofdstuk 1
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De bijbel kun je op verschillende manieren bekijken:



Zoek thuis naar bijbels, of ga in de bibliotheek eens op 
zoek naar bijbels.
Of misschien bij opa en oma?
Leg ze naast elkaar en beschrijf hoe ze eruit zien en wat erin staat.

Voorbeeld: 
Dit is een kinderbijbel en heet Kijkbijbel. Hij is voor kleintjes; 
er staan veel plaatjes in en weinig tekst. Er staan verhalen in uit het
Oude en Nieuwe Testament.

werkblad 1
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Mensen houden van boeken

Thuis heb je op je kamer vast wel een kastje of een plank met 
boeken. Ook je ouders hebben wel ergens boeken staan.
Toen je heel klein was, kreeg je eerst prentenboeken, waar je 
samen met je moeder of vader in ’gelezen’ hebt. Misschien 
heb je die boeken nog op je kamer staan. En anders heeft je 
moeder ze wel ergens bewaard.
Naarmate je ouder werd, kreeg je andere boeken, zeker toen 
je kon lezen.
Elke leeftijd heeft andere boeken. Al die boeken hebben 
hun eigen waarde. 
Wat bedoelen we daar nu mee?
Het betekent dat je herinneringen hebt aan de tijd waarin je 
het boek hebt gelezen.

Schrijf hieronder een titel van een boek en bedenk hoe oud
je was toen je het las en waarom je het zo’n mooi boek vond.

hoofdstuk 2
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Zo hebben veel mensen hun eigen herinneringen aan bepaalde 
boeken.
Boeken zijn ook altijd kostbaar geweest. En dan bedoelen we niet 
alleen om te kopen, maar ook om te bewaren.
Ook staan er zoveel gegevens in boeken. Belangrijk is het dat er op
deze wijze zoveel bewaard is gebleven van mensen die allerlei 
dingen bedacht en uitgevonden hebben. Mensen, die hun gedachten
opgeschreven hebben en die we nu nog steeds kunnen lezen en waar
we wat aan hebben. Stel je voor dat we nu nog iedere keer het wiel
opnieuw moesten uitvinden!
Geweldig is het dat we ook allerlei naslagwerken hebben; dus, als we
iets willen weten, kunnen we dat zo in een boek opzoeken.

Wat zoek jij wel eens in een boek op?

Het maken van een boek was een heel langdurig werk.
Vroeger hakte men tekens in kleitabletten. Ook op hout en pot-
scherven werden boodschappen doorgegeven. Daar zijn wel wat 
restanten van teruggevonden.

hoofdstuk 2
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In Israël schreef men voornamelijk op papyrus of perkament. Papyrus
maakte men van rietstengels. Die sneed men in dunne repen.
Vervolgens werden die kruiselings op elkaar gelegd, met water en
een soort lijm aan elkaar vastgemaakt, en zo kreeg je vellen papier.

Perkament is van dierenhuid
gemaakt. 
Ook hier werd op geschreven;
vaak meters lang. Het begin en
einde werd dan op een houten
rol bevestigd en zo is de 
boekrol ontstaan.
Het schrijven op perkament
werd veelal door monniken
gedaan.
Een ’monnikenwerk’ betekent
dan ook een karwei dat heel
veel tijd kost. 

Ook versierden de monniken
deze handschriften prachtig.
Natuurlijk was zo'n boekwerk
heel erg duur. Zoveel als 70
koeien.

Het uitvinden van de 
boekdrukkunst was dan ook
een geweldige uitvinding. 
Nu konden er in korte tijd veel
meer boeken gemaakt en 
verspreid worden over de hele
wereld.

hoofdstuk 2
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Mensen houden van boeken. 
De één houdt van romans en de ander van spannende thrillers.
Er zijn zoveel soorten boeken.
Heb jij een lievelingsboek?
Weet je ook waarom het je lievelingsboek is?
Schrijf de titel op en wie het geschreven heeft. 
Geef in het kort weer waar het boek over gaat.

8 werkboek
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Het boek dat wordt doorgegeven

Het verhaal dat wordt doorgegeven
Verhalen onthouden is best wel moeilijk. Daarom schrijven wij ze op.
Maar zoals jullie weten, ging dat vroeger niet zo.
Hoe ging dat dan wel?
De mensen vertelden elkaar verhalen. Bij de joden gebeurde dat ook. 
’s Avonds na het werk verzamelden zij zich in de vriendenkring
ergens in de open lucht.

Bij de herders
Daar werd gelachen, gezongen en gedanst. En daar werden ook de
verhalen door de ouderen aan de jongeren verteld.
Zo zijn de oudste bijbelverhalen van mond tot mond, van generatie
tot generatie verder gegaan.
Dit waren: de gedichten, allerlei losse verhalen, gebeurtenissen.
En natuurlijk werd bij het doorvertellen wel eens wat veranderd in
een verhaal; soms werd het langer en soms werd het spannender. 
De een kon nu eenmaal beter vertellen dan de ander.

Resten van oude handschriften
In hoofdstuk 2 hebben we al iets gelezen over de manier van 
bewaren van verhalen door ze in bijvoorbeeld klei te hakken of op
papyrus te schrijven. We hoorden ook dat er zelfs op dierenhuiden
(perkament) geschreven werd. Van al deze oude handschriften zijn er
ook resten teruggevonden met bijbelverhalen.
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Aan het hof van koning David
In de tijd van koning David in het jaar 1000 voor Chr. werden er aan
het hof schrijvers benoemd, die alle daden, gebeurtenissen, 
veldslagen optekenden voor het archief. Het waren kroniekschrijvers.
Zo zijn de bijbelboeken ontstaan, die gaan over Saul, David en Salomo.

Zoek in de bijbel een verhaal over Saul, David en Salomo op.

Kun ook je vertellen wat voor verhaal het is? 
Gaat het om daden, gebeurtenissen of veldslagen?

10 werkboek
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Een mooie boekrol
Vanaf deze tijd begint het schrijven van de bijbel pas goed.
De schrijvers krijgen ook interesse voor de tijd vóór David. 
Ze kenden de oude verhalen die verteld werden over Mozes en de
uittocht uit Egypte, over Abraham en zijn nageslacht.
Maar ook het verhaal van de schepping is in deze tijd opgeschreven.
Het volk Israël leefde in ballingschap in Babylonië (vanaf 587 v Chr.).
De Babylonische mensen vertelden verhalen over hun eigen goden en
het volk Israël vroeg zich af: ’Is onze God ook zo? Nee toch!’ En zo
ontstonden er geloofsverhalen die wel een beetje leken op die van de
Babylonische mensen, maar toch kon het volk Israël nu zeggen: ’Kijk,
wij hebben ook een God en die is anders dan die van jullie.’

Mensen bij de tempel
Toen het volk Israël terugkwam uit de ballingschap had men deze
verhalen op boekrollen bij zich. De tempel in Jeruzalem troffen ze
verwoest aan. Deze werd eerst weer opgebouwd en daar werden de
boekrollen bewaard.
En als er dan weer een nieuw verhaal bij kwam, dan lazen de wijze
mannen deze weer om te zien of het een echt verhaal over de God
van Israël was. En telkens als er een feest was en het volk bij de
tempel bijeenkwam, werden de verhalen voorgelezen.
Als ze van ouderdom bijna niet meer te lezen waren, werden ze weer
overgeschreven.

De evangelisten
Ook Jezus heeft deze oude 
verhalen gehoord en gelezen.
Hij vertelde ook nieuwe 
verhalen.
Maar toen Hij er niet meer was,
zijn de vrienden van Jezus erop 
uitgetrokken om het goede
nieuws, dat God van alle 
mensen houdt, overal te 
vertellen.
Sommigen schreven de 
verhalen van en over Jezus op. 
En ook die verhalen kwamen bij
de andere bijbelverhalen te
staan.

11werkboek
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Weet jij wie de 4 evangelisten zijn?

Monnikenwerk
In de middeleeuwen zijn de monniken de bijbel gaan overschrijven.
Dit met de bedoeling dat er meer bijbels zouden komen, zodat meer
mensen in de bijbel konden lezen. Dit was een langdurig karwei. Het
gezegde : ’Wat een monnikenwerk!’ betekent dan ook: ’Dat duurt
lang!’ Vooral ook omdat de monniken de eerste letter van een nieuw
hoofdstuk vaak versierden met prachtige sierranden. Soms gebruik-
ten ze ook wel bladgoud. 

Bijbels
Door de monniken en later door het uitvinden van de boekdrukkunst
konden er veel meer bijbels gemaakt worden.
Veel meer mensen konden nu in de bijbel lezen. Hij is ook vertaald in
wel 1600 talen.
85% van de wereldbevolking kan de bijbel nu in haar eigen taal
lezen.
Ook zijn er kinderbijbels geschreven.
Elk jaar worden er van de bijbel of gedeelten daarvan 105 miljoen
exemplaren verkocht.

12 werkboek
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Zo ontstaat de bijbel

Maak een stripverhaal over het ontstaan van de bijbel. 
Knip de plaatjes uit en plak ze in goede volgorde in je werkboek. 
Schrijf er een eigen tekst bij.

werkblad 3
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De bijbel, een boekenkast vol   1

De betekenis
Wat betekent het woord ’bijbel’ eigenlijk?
Bijbel betekent: boeken. In het Grieks is het ’biblia’. Misschien moet
je nu wel gelijk aan het woord ’bibliotheek’ denken. Dat is een plaats
waar veel boeken zijn!

Zoals jullie inmiddels weten, zijn er heel veel soorten bijbels: grote,
kleine, dikke, dunne, en bijbels met en zonder illustraties (tekenin-
gen). En natuurlijk in allerlei talen. In elke bijbel staat hetzelfde
geschreven. Soms in andere bewoordingen. 
In kinderbijbels gebruiken ze minder moeilijke woorden.

De bijbel bestaat uit twee testamenten: het Oude Testament en het
Nieuwe Testament. Het woord testament betekent hoofddeel van de
bijbel.
Beide testamenten bestaan uit verschillende boeken.
In deze les zullen we eens kijken wat er allemaal in het Oude
Testament staat.

hoofdstuk 4

Het Oude Testament
Ook wel genoemd: het album van Israël

OUDE VERHALEN Over de schepping, Adam en Eva, Noach, Abraham en zijn familie.

UITTOCHT Over de bevrijding uit Egypte en de tocht door 
de woestijn.

WETTEN Allerlei voorschriften hoe de joden moesten leven.

KONINGEN OF KRONIEKEN Over de koningen, over oorlog en vrede, opbouw en verval.

PROBLEMEN Over vragen die mensen hadden: waarom is er lijden, verdriet,
armoede, oorlog?

LIEDEREN OF PSALMEN Over liederen, die de mensen zongen op feesten, om God te dan-
ken, hulp te vragen, vergeving.

SPREUKEN Allerlei ’spreekwoorden’ waarin de joden hun
geloof heel simpel onder woorden brachten.

PROFETEN Preken van profeten, die mensen waarschuwden,
hoop gaven, vertelden over God. Jesaja, Jeremia en nog meer.
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In totaal zijn het 39 boeken.
Het Oude Testament kun je ook anders verdelen.
Je maakt dan 4 groepen:

De joden gebruiken een andere naam voor het Oude Testament, 
namelijk Thenach.
De medeklinkers van THeNaCH vormen de eerste letters van drie
Hebreeuwse woorden: Thora, Nebiim en Chetubim (in het Nederlands:
de Wet, de Profeten en de Geschriften).

Elk bijbelboek is verdeeld in hoofdstukken, die allemaal een nummer
hebben. Elk hoofdstuk bestaat uit een aantal verzen. Ook die hebben
een nummer gekregen. Een op te zoeken tekst wordt meestal heel
kort aangegeven. Zo wordt bijvoorbeeld het boek Genesis, 
hoofdstuk 12; vers 1 zo aangegeven: Genesis 12:1. 

Zoek dit hoofdstuk en vers in jouw bijbel op en 
schrijf dit op.

Vergelijk ook met elkaar waar in de verschillende bijbels de
boeken beginnen.

In mijn bijbel begint het boek Job op pagina ...............

En het boek Daniël op pagina ..................

Verzin er zelf ook maar een: ................

hoofdstuk 4



De bijbel, een boekenkast vol
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OO..TT..
Schrijf op de 2 bovenste
planken (op de ruggen van
de boeken) de namen van
boeken uit het Oude
Testament.

NN..TT..
En op de onderste plank
de namen van boeken uit
het Nieuwe Testament.



17werkboek

Boeken in het Oude Testament

In deze puzzel zitten de namen verstopt van alle profetenboeken. 
De boeken dus van de laatste groep van het Oude Testament. 
Ze staan: horizontaal (alleen van links naar rechts), 
verticaal (alleen van boven naar beneden) en diagonaal (alleen van
links-boven naar rechts-onder). Als je alle namen hebt gevonden en
weggestreept, blijven er enkele ongebruikte letters over. Die vormen
achter elkaar gezet een zin:

werkblad 4b

u
it

: 
D

e 
b
ijb

el
 a

ls
 b

o
ek

: 
W

er
kb

o
ek

, 
3

e 
d
ru

k 
©

 N
BG

, 
H

aa
rl

em

H
H O B I T Z Y J O E L A J O N A A
A M S A N J E R E M I A N D E B C
G I A E D S E F A N J A O I E K H
G C M E A J N V A N D E P R E O A
A H O F E T A M A L E A C H I L R
I A S K L A A G L I E D E R E N I
E E Z E C H I E L J E S A J A N A

O D H A B A K U K D N A H U M Z



In welke volgorde staan deze boeken in de bijbel? 
Zet een kruisje in het goede rondje:

A B C
Genesis Genesis Genesis
Leviticus Exodus Exodus
Numeri Numeri Leviticus
Exodus Leviticus Numeri
Deuteronomium Deuteronomium Deuteronomium

De boeken van de wet zijn in lettergrepen uit elkaar gevallen. 
Als het goed is moeten er in totaal vijf zijn. 

Zoek ze maar bijelkaar:

werkblad 4c
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De bijbel, een boekenkast vol   2

Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament bestaat ook weer uit verschillende boeken.
Het zijn er 27 in totaal.
De gehele bijbel bestaat dus uit 66 boeken.
Het Nieuwe Testament wordt ook wel het album van de Christenen
genoemd.

Ook hier zie je dat er steeds weer groepen gemaakt kunnen worden
van de boeken die bij elkaar horen, die van een bepaalde soort zijn.

Het Nieuwe Testament

HET EVANGELIE NAAR MATTEÜS Verhalen over Jezus

HET EVANGELIE NAAR MARCUS Verhalen over Jezus

HET EVANGELIE NAAR LUCAS Verhalen over Jezus

HET EVANGELIE NAAR JOHANNES Verhalen over Jezus

HANDELINGEN Verhalen over Jezus' vrienden na zijn 
heengaan.

BRIEVEN Die de leerlingen van Jezus geschreven 
hebben.

OPENBARING Een boek, waarin een droom staat van
Johannes over de toekomst.

hoofdstuk 5
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In de bijbel vind je............ boeken. In het Oude Testament
(OT)..........., in het Nieuwe Testament (NT)............ Het is niet gemak-
kelijk om in deze bibliotheek de weg te vinden. Elke bijbel begint
dan ook met een inhoudsopgave met vermelding van de bladzijde
waar een boek begint. In de meeste bijbels wordt bij het Nieuwe
Testament opnieuw begonnen met tellen.

Waar begint (in jouw bijbel) het boek
Jesaja (OT) pagina..............
Jona (OT) pagina..............
Daniël (OT) pagina..............
Job (OT) pagina..............
Brief aan Titus (NT) pagina..............
Het evangelie volgens Johannes (NT) pagina..............

Elk bijbelboek is verdeeld in hoofdstukken, die allemaal een nummer
hebben. Elk hoofdstuk bestaat uit een aantal verzen. Ook die hebben
een nummer gekregen. Een op te zoeken tekst wordt meestal heel
kort aangegeven. Zo wordt bijvoorbeeld de tekst: ’Het evangelie vol-
gens Matteüs hoofdstuk vier vers 18’ zo opgeschreven: 
Matteüs  4:18.

Zoek deze tekst eens op en schrijf die hieronder:
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Jezus is op zoek naar mensen. Eigenlijk is dat een rode draad die
door de hele bijbel loopt: God die op zoek is naar mensen, naar zijn
volk, naar de wereld. Wij gaan mensen zoeken in de bijbel, aan de
hand van bepaalde teksten. Bij elke letter van het alfabet komt een
naam, de naam die je vindt in de aangegeven bijbeltekst.
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Genesis 4:4 A.............................

Ruth 2:4 B.............................

Handelingen 11:29 C.............................

Genesis 35:8 D.............................

1 Koningen 19:3 E..............................

Handelingen 23:24 F..............................

Richteren 6:11 G.............................

Matteüs 2:1 H.............................

Genesis 16:11 I...............................

Marcus 14:33 J...............................

1 Samuël 9:1 K..............................

Johannes 11:3 L..............................

Exodus 19:14 M.............................

Genesis 5:29 N.............................

1 Koningen 16:16 O.............................

Marcus 14:33 P..............................

Lucas 2:2 Q.............................

Openbaring 7:5 R..............................

1 Samuël 14:47 S..............................

2 Korintiërs 1:1 T..............................

2 Samuël 11:3 U.............................

Ester 1:9 W.............................

Lucas 19:1 Z..............................
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Waar of niet waar?

Als kinderen vragen
Alle kinderen vragen zich wel eens af: ’Waar kom ik
vandaan?’
Zo ging het ook met Jan-Willem. Hij ging naar zijn
moeder toe en vroeg haar: ’Hoe komt het eigenlijk dat
ik er ben?’ Moeder vertelde hem in kindertaal over
eitjes en zaadjes en dat hij uit haar buik was 
gekomen.
’s Avonds ging Jan-Willem naar zijn vader toe en vroeg
hem precies hetzelfde. En vader antwoordde: ’Jij bent
een geschenk van God aan ons; God houdt van 
mensen en daarom heeft hij jou geschapen. En daar
zijn wij maar wat blij mee!’
Zo kreeg Jan-Willem twee totaal verschillende 
antwoorden op zijn vraag. Betekent dat één van zijn
ouders de waarheid had gesproken en dat de ander er
volkomen naast zat?
Nee, dat betekent het niet. Het betekent dat er 
meerdere waarheden zijn.
De moeder van Jan-Willem heeft de vraag van haar
zoon opgevat als een wetenschappelijke vraag naar
de oorzaak van zijn bestaan, en zij heeft geprobeerd
de waarheid te vertellen door een antwoord te geven
dat wetenschappelijk verantwoord was.
De vader van Jan-Willem is anders met de vraag 
omgegaan. Hij hoorde erin meeklinken: ’Ben ik hier
zomaar, toevallig, of ben ik hier omdat iemand wilde
dat ik er kwam? En als iemand wilde dat ik er kwam,
waarom wilde die dat dan?’ Daarom probeerde de
vader van Jan-Willem in zijn antwoord de waarheid te
vertellen over de liefde (de Liefde), die ten grondslag
ligt aan Jan-Willems leven.

Er zijn dus verschillende waarheden:

• de waarheid van de wetenschap: de feiten
• de waarheid van de liefde

22 werkboek
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Om een compleet mens te zijn kun je niet zonder het één,
maar ook niet zonder het ander.

De bijbel is een boek waarvan wij geloven dat ze de waarheid 
verkondigt. Niet voor niets noemen we de bijbel ook wel Gods
Woord.
De bijbel kun je echter op verschillende manieren lezen:

• als een geschiedenisboek, dan gaat het over feiten
• als het boek van Gods Liefde, dan gaat het over liefde

’Deze wereld is er niet zomaar’ zeggen de mensen van Israël, ’we zijn
geen slachtoffers van het toeval en overgeleverd aan het lot, maar
deze wereld en al wat daarin is, is geschapen, is gewenst, is op liefde
gebouwd en bestemd om vaderland te zijn voor alle schepselen’.

Welke schepselen worden hier bedoeld?

Als je deze waarheid aanneemt, hoor je bij het Verbond van Gods
liefde. Dat Verbond geeft je een bodem onder je voeten, een steun in
je rug en een doel om voor te leven: Gods Koninkrijk, deze wereld
een vaderland voor ons allen.
Een verhaal kan dus waar zijn, ook al is het niet waar gebeurd.
De bijbel is een boek dat gelezen wil worden als een Verbondsboek.
En niet als een geschiedenisboek waar alleen maar feiten in staan.

Noem jij eens een paar dingen waarvan jij denkt dat het
feiten zijn:

Zijn jullie het hier allemaal mee eens? Praat er eens over.

23werkboek
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Kies een aantal van de verhalen die je hebt gekregen en lees
deze (minstens drie).
Schrijf daarna op wat voor verhalen het zijn:

• een sprookje
• een gedicht
• een dierenverhaal
• een fantasieverhaal
• een sciencefiction verhaal
• een legende
• een heldenverhaal

Zijn ze allemaal waar? Welke wel en welke niet?

Schrijf ze maar op

24 werkboek
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Het woord van God: heilig?

Het woord ' heilig' , wat betekent dat?
In het woordenboek staat: 

• apart / afgezonderd voor de dienst aan God
• niet hetzelfde als volmaakt of foutloos
• het zegt niets over het ontstaan

Apart / afgezonderd voor de dienst aan God
Wat denken jullie dat hiermee bedoeld wordt?
Dat je het boek niet uit de kast mag halen?
Dat je er in feite dus niet in mag lezen?
Bedenk samen een antwoord op deze vragen en schrijf ze op.

Niet hetzelfde als volmaakt of foutloos
Als je hierover samen gaat praten, bedenk dan ook eens waar we
het de vorige les over gehad hebben: 
Is alles wat in de bijbel staat waar?
Lees je de bijbel als een geschiedenisboek?

hoofdstuk 7



Het zegt niets over het ontstaan
Hoe de bijbel ontstaan is, weten wij inmiddels wel, maar heeft dat
iets met heilig te maken?
Hoe ga je met de bijbel om. Laat je hem overal slingeren of behandel
je hem toch wel als één van je kostbare boeken of misschien wel als
een van je lievelingsboeken?

Er is een video, die jullie laat zien hoe het er in de synagoge aan toe
gaat en die je laat ziet dat de bijbel voor de joden een heilig boek is.
Als het kan, kunnen jullie een bezoekje brengen aan jullie kerk.
Hoe kun je in je eigen kerk zien, dat de bijbel een bijzonder boek is?
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Je hebt gezien waar en hoe de bijbel bewaard wordt.
Ook heb je gezien op de video hoe in de synagoge de boekrollen
bewaard worden.

Teken nu waar en hoe bij jullie de bijbel bewaard wordt. Of, als jullie
meer bijbels hebben, vertel eens waar jullie die bewaren.

Lezen jullie wel eens in de bijbel?
Wanneer?
Vertel daar wat over.

werkblad 7
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Afsluiting

Dit is alweer de laatste les van deze eerste cursus.
Misschien hebben jullie nog heel veel vragen.
Schrijf die hieronder maar eens op.

Bespreek samen de vragen en probeer met elkaar de antwoorden te
zoeken, misschien wel in de vorige hoofdstukken.

Is er nog iets wat je dolgraag zou willen weten, vraag dat dan aan je
juf of meneer.

Tot slot kun je misschien nog je lievelingsverhaal uit de bijbel
opschrijven, of vertellen aan de anderen.
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