
 

 

 

  

 

 

 

 
 
  

Godly Play is een heel aanschouwelijke manier van bijbelverhalen vertellen aan kinderen. 

Het ontstond in het Montesory onderwijs en kwam overgewaaid uit de VS. 

In Godly Play leren kinderen hoe ze heilige verhalen, gelijkenissen, stilte en liturgische 

verhalen kunnen binnengaan om meer te ontdekken over God, over zichzelf, over anderen 

en over de verborgen aanwezigheid van God in ons leven. 

 
 
 
Verhalen om te vertellen en te 
spelen 
 
Een sessie duurt minimaal 20 minuten 
(enkel verhaal en antwoordronde) en 
maximaal 90 minuten (inclusief creatieve 
verwerking). 
 
 
 
Exodus 

Eén van de heilige verhalen over de uittocht van het volk van God uit Egypte, door de woestijn 

en de Rode Zee (Exodus 11:1–15:21) 
 
Ballingschap  
Eén van de heilige verhalen over de aanwezigheid van God, bij het volk in ballingschap (2 Koningen 
25; 2 Kronieken 36:13-23; Ezra; Nehemia) 
 
De grote familie 
Eén van de heilige verhalen over God en het volk van God: Abraham wordt vader van een groot volk 
(Genesis 12-15,24) 
 
Het Scheppingsverhaal 
Eén van de heilige verhalen over de schepping (Genesis 1) 
 
Het verhaal van Jona 
Eén van de heilige verhalen over Jona die bang wordt voor de opdracht die God hem geeft en besluit 
precies de andere richting uit te gaan (Jona) 
 
 
 

godly play  
 

trust the 
story… 



De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan 
Een parabel uit het evangelie (Lc 10,25-37) 
 
De gelijkenis van de zaaier 
Een parabel uit het evangelie (Mt 13, 3-8) 
 
De gelijkenis van het mosterdzaadje 
Een parabel uit het evangelie (Mt 13, 31-32) 
 
De gelijkenis van het zuurdesem 
Een parabel uit het evangelie (Mt 13, 33) 
 
De gelijkenis van de parel 
Een parabel uit het evangelie (Mt 13,45-46) 
 
De gelijkenis van de goede herder 
Een parabel uit het evangelie  
 
De bekering van Paulus 
Een verhaal uit het Nieuwe Testament (Hnd 9 en 13) 
 
 
 
De Heilige familie 
Liturgisch verhaal van Kerstmis (met link naar Pasen) 
 
Liturgisch jaar 
Liturgisch verhaal met een overzicht van het kerkelijk jaar en de liturgische kalender 
 
Advent 
4 liturgische verhalen (1 bij elke adventzondag). Deze verhalen kunnen ook in één geheel verteld 
worden. 
 
Epifanie 
Of het verhaal van de drie wijzen die het kind de stal bezoeken 
 
Gezichten van Pasen 
Liturgisch verhaal over het leven van Jezus, passend in de vastentijd, Goede Week en Pasen 
 
Wereldcommunie 
De goede herder en de tafel voor de wereld: een liturgisch verhaal over het ontstaan van de kerk en 
de christengemeenschap verzameld rond brood en wijn 
 
Het doopsel 
Liturgisch verhaal 
 
De eucharistie 
Liturgisch verhaal over het verloop van de eucharistieviering 
 
 
 
De boeken van de bijbel 
De bijbel is een bibliotheek vol boeken door mensen geschreven. Elk van die boeken geeft ons een 
beeld van God. 


