
INFORMATIE GODLY PLAY 

Meer info over Godly Play: 

www.biblia.be 

Aanbod Godly Play verhalen en  

accommodatie op het  Grootseminarie.be 

www.ccv.be/brugge 

Ontleen Godly Play materiaal bij CCV Brugge 

www.gezinspastoraal.be/page/godly-play/ 

De website van IDGP-gezinspastoraal 

www.godlyplayvlaanderen.be 

De website van de Vereniging  

voor Godly Play begeleiders in Vlaanderen 

www.godlyplay.be 

Een luik binnen de Thomas website 

www.godlyplay.org 

De website van the Godly Play Foundation 

 INFO & INSCHRIJVING 

Per mail: info@biblia.be 

Via tel: 050/ 44 49 52  

Info ook via: www.biblia.be 

Kostprijs vertelmoment: € 10/beurt 

Uw inschrijving is definitief na ontvangst  

van een bevestigingsmail  én na  

overschrijving van de deelnameprijs op  

rekening van vzw Bijbeldienst bisdom  

Brugge: BE87 4751 1358 5194 

Inschrijvingen beperkt:  

max. 16 personen - min. 10 personen 

Plaats van samenkomen:  

Grootseminarie Brugge 

Potterierei 72, 8000 Brugge 



GODLY PLAY IS ...  
• een speelse methode van geloofsinitiatie en -

communicatie. 
• vertrouwen op de kracht van de verhalen 
• het spelen en vertellen van verhalen.  
• met behulp van vertelmateriaal de verhalen  

sober en authentiek brengen.  
• gebaseerd op het geloof en het vertrouwen  

dat iedereen en in het bijzonder een kind,  
God kan ervaren in zijn of haar leven.  

• een taal en een manier aanreiken om aan deze 
‘spirituele’ ervaring uitdrukking te geven.  

• een combinatie van spel, ritueel,  
creativiteit en het verhaal. 

• inspiratie en voedsel voor de groei in geloof.  
• vanuit de christelijke traditie voor jong en oud  

een antwoord bieden op geloofsvragen. 
• een hulp om in dialoog met de christelijke traditie 

een geïntegreerd en doorleefd antwoord  
te geven op zingevingsvragen. 

Bent u als begeleider of leerkracht op zoek naar 
een creatieve en ervaringsgerichte manier om 
Bijbelverhalen te verkennen met kinderen (kan 
vanaf 3 jaar), vormelingen, jongeren, jongvolwas-
senen, volwassenen; in een geloofsgemeenschap 
of in klas, in groepsverband, vereniging of voor-
ziening? Dan zijn deze vertelmomenten zeker 
een eyeopener voor u. 

Maak misschien voor het eerst kennis met de 
kracht van Godly Play als bijzondere methodiek. 

Er zijn 2 vertelmomenten gepland  
in het voorjaar 2023  

in de Godly Play ruimte  
van de Bijbeldienst  

op het Grootseminarie te Brugge  

Deze vertelmomenten kunnen een kennismaking  
of een proevertje zijn voor de specifieke doel-

groep, maar ook als extra verhaal gezien worden 
voor vertellers en deurwachters. 

Donderdagavond 2 februari 2023  
om 19.30 u. tot 21.30 u. 

“Maria, de Moeder van Jezus” 

* * * 
dinsdagnamiddag 11 april 2023 

van 14.30 u. tot 16.30 u. 
“De cirkel van de heilige eucharistie” 

Telkens is er een onthaalmoment met koffie, 
thee of water, een korte inleiding, een volledige 
vertelsessie gebracht door een ervaren verteller 

en nadien is er een afrondend gesprek. 

Wees welkom op een van volgende momenten. 

  

  VERTELMOMENTEN... 

VOOR WIE? 

Godly Play wordt wereldwijd ingezet bij kinderen in 

godsdienstonderwijs en catechese, bij ouderen en 

mensen met een beperking in ziekenhuizen en  

zorgvoorzieningen, bij volwassenen en allerlei  

groepen op bezinningsdagen en vormingen. 

  De cirkel van de heilige eucharistie 

Een heilig verhaal over hoe God en mensen  

elkaar ontmoeten. Een uitbreidingsverhaal  

op een kernverhaal. God koos Maria en zij heeft 

ingestemd om de Moeder van Jezus te worden. 

Zij was aanwezig tijdens Jezus’ leven en dood.  

Ik vraag me af welk deel van het verhaal  

over u gaat of waar u bent in dit verhaal? 

Maria, de Moeder van Jezus 

De liturgische handelingen en 

beelden uit de dienst van het 

woord en de tafel  laten ons  

verwonderen over het gebeuren, 

we maken een creatieve impres-

sie op het verhaal, we zijn dank-

baar voor we feest vieren en we 

verlaten de Godly Play ruimte zo-

als we zijn binnengekomen.   

Bent u er klaar voor? 


