
 

 

 

  

 

 

 

 

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. 

De verhalen helpen kinderen om uitdrukking en betekenis te geven aan hun eigen 

ervaringen met God. Kinderen zijn niet leeg, ze hoeven niet gevuld te worden met feiten en 

overtuigingen. Wat ze nodig hebben is het leren vinden en gebruiken van taal voor hun 

ervaringen, om die te exploreren en te benoemen. Die kunst kan geleerd worden op een 

speelse en open manier. 

Godly Play is een uitnodiging om te spelen, om mee te doen in het spel van de schepping, 

van het evangelie en van vieren. 

Zie ook: www.godlyplay.nl 
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Verhalen om te vertellen en te spelen 
 
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) 
 
 
 
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 
 
Werelcommunie 
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 


