
Een goed verhaal: met elkaar praten, doen en ontdekken met de Bijbel 
voor jong en oud(er) 
 
 
doelgroep: 8 - 80 jaar  
doelstelling: gemeenteleden gaan met elkaar in gesprek over de Bijbel door kleine en grotere 
challenges 
 
Gaat uw gemeente de uitdaging aan?!  
We dagen gemeenten en gemeenteleden uit om in de periode vanaf Startzondag tot Kerst mee te 
doen met ‘Een goed verhaal; met elkaar praten, doen en ontdekken met de Bijbel’. Door middel van 
verschillende challenges (uitdagingen) rond het jaarthema een ‘Een goed verhaal’ kunnen generaties 
elkaar ontmoeten en in beweging komen rond bijbelverhalen.  
Doet uw gemeente mee? 
 
Tot een goed einde 
Hier vindt u een aantal tips die helpen om de uitdagingen tot een goed einde te brengen:  

- Stel één persoon in de gemeente aan als coördinator van de challenges. Hij/zij weet van 
tevoren wat er gaat gebeuren en kan sommige dingen alvast in gang zetten, zoals het kopen 
van bepaalde benodigdheden. 

- Introduceer de challenge en wat de bedoeling is ruim van tevoren, zodat de mensen uit de 
gemeente wat de bedoeling is en wat er gaat gebeuren. 

- Zet elke week de challenge die aan de beurt is op de beamer of in de weekbrief. 
- Kijk eens op de facebookpagina van de Protestantse Kerk hoe andere kerken de challenge 

ervaren en reageer! 
- De opdrachten zijn niet alleen voor volwassenen, kinderen vanaf een jaar of acht kunnen al 

heel goed meedoen! Door de challenges gaan de generaties met elkaar in gesprek. 
- U kunt, als dat beter uitkomt, ook minder vaak meedoen. Kies welke challenges het beste bij 

uw gemeente passen. 
 
Challenge 1  
Wat heeft u aan de Bijbel? Welke bijbeltekst of welk bijbelverhaal hoort bij u? Schrijf de tekst op of 
(voor jongere kinderen) teken het bijbelverhaal.  
 
Heeft u veel tijd? Schrijf of teken de tekst of het verhaal dan op een papieren hart. Deel dit in 
tweetallen met elkaar. Plak de harten op een groot schildersdoek en geef dat een mooie plek in jullie 
kerkgebouw.  

 
Nodig: Uitleg op papier, harten van papier, groot stuk karton of groot schildersdoek (Action of Xenos).  
Aanpak: Leg de werkvorm uit zodat iedereen tussen de 8 en 80 jaar het kan begrijpen. Laat eventueel 
een voorbeeld zien van een beschreven en een getekend hart. Verdeel de groep in twee- of viertallen die 
qua leeftijd gemengd zijn.  
 
Challenge 2 
Praat bij de koffie na de dienst inhoudelijk na over de preek.  
 
De kinderen kunnen (indien van toepassing) natuurlijk vertellen wat ze gehoord hebben bij de 
kindernevendienst. Deel hiervoor een opdracht uit (of op de beamer) na de dienst. Zorg dat de 
opdracht concreet en helder is voor alle leeftijdsgroepen. Voorbeeld: wat heb je deze ochtend geleerd 
in de kerk of uit de Bijbel waar je deze week iets aan hebt? 

 



Challenge 3 
Stuur iemand die speciaal aandacht nodig heeft een appje, kaartje of ander berichtje waarin je haar 
of hem het goede wenst met daarop een bemoedigende tekst uit de Bijbel.  
 
Tip: leg in de kerk kaartjes klaar die mensen mee naar huis kunnen nemen om naar een persoon die 
dat nodig heeft op te sturen. 
 
Challenge 4 
Welk lied is voor u tot steun bij uw geloof?  
 
Vraag aan kinderen: welk lied over geloven vind jij mooi en waarom? Deel dat met een ander, 
bijvoorbeeld aan tafel in uw gezin, op Facebook of via Whatsapp.  
 
Challenge 5 
(bij de laatste week in het kerkelijk jaar) 
Vraag een gemeentelid dat recent iemand heeft verloren waar hij of zij steun of troost uithaalt. Steek 
samen met iemand anders een kaarsje aan (echt of virtueel) voor iemand die u mist. Dit kunt u thuis 
doen, in de kerk of op een andere plek.  
 
Welk bijbelgedeelte of bijbelverhaal biedt u troost? Praat hierover met elkaar.  
 
Challenge 6 
Vraag eens aan uw eigen vader of moeder, of aan iemand die voor u een voorbeeld is, wat hij of zij 
het mooiste stuk uit de Bijbel vindt.  
 
Bedenk wat u zelf zou willen doorgeven. Zijn er veel jonge kinderen bij? Vraag hen wat zij over het 
geloof zouden willen vertellen aan andere mensen. 

 
Optionele werkvorm hierbij (n.a.v. het verhaal over de Gedenkstenen in de Jordaan uit Jozua 4): koop 
grote lichtgekleurde stenen (bij een tuincentrum) en permanent markers. Laat ieder een woord of zin 
opschrijven die weergeven wat hij of zij zou willen doorgeven aan een volgende generatie over het 
geloof.  
 
Challenge 7 
(bij Advent)  
Advent is een periode van verwachting; van Maria in verwachting van Jezus, en van de verwachting 
van het Licht dat in de wereld komt. Lees het gedeelte waarin Maria wordt bezocht door de engel. 
Wat verwacht u voor licht in het komende jaar? Bespreek die vraag met iemand buiten de gemeente. 
 
Challenge 8 
In Galaten 6:2 staat: ‘Draag elkaars lasten, dan leef je volgens de wet van Christus.’ Met kinderen kunt 
u deze tekst ook lezen uit de Bijbel in Gewone Taal.Wat betekent deze tekst volgens u? En wat doet u 
met deze tekst in uw dagelijks leven? Bespreek dit bijbelvers eens met een ander in uw omgeving en 
vraag hoe hij of zij deze tekst ziet. 
 
Optioneel: bedenk voor uzelf of met een ander voor wie u iets concreet kunt doen om de lasten van 
deze persoon te helpen dragen.  
 
Challenge 9 



‘Hoop doet leven.’ In de Bijbel staan veel verhalen van personen die ons laten zien waar ze op 
hoopten in hun leven. Waar hoopt u op? Schrijf dit eens op, bijvoorbeeld op een mooie ansichtkaart. 
Geef deze ansichtkaart een mooi plekje in de huiskamer of ergens anders in huis. 
Optioneel: Vraag eens aan iemand in uw omgeving of aan iemand die voor u een voorbeeld is, waar 
zijn/haar hoop in dit leven is gericht en waarom.  
 
Challenge 10 
Bedenk eens voor uzelf welk bijbelverhaal dat u hoorde in de kerk of bij een andere (kerkelijke) 
activiteit u het afgelopen jaar erg heeft aangesproken en waarom.   
 
Optioneel: Bespreek deze vraag ook eens met één of twee personen om u heen en deel met elkaar de 
verschillende ervaringen.  
 
Challenge 11 
Wie is voor u een goed mens? Wat of wie inspireert u om een goed mens te zijn (worden)? Vraag 
eens aan twee personen in uw omgeving wie of wat hen inspireert om een goed mens te 
zijn/worden. 
 
Challenge 12 
Sommige bijbelverhalen of gebeurtenissen zijn soms moeilijk te begrijpen. Welk bijbelverhaal of 
welke gebeurtenis vindt u moeilijk? Deel dit met elkaar tijdens het koffiedrinken na de dienst. Wat 
valt u op in het gesprek? 
 
Challenge 13 
Welke persoon uit de Bijbel is uw favoriet en waarom? Vraag eens aan mensen in de gemeente 
welke persoon uit de Bijbel hun favoriet is en bespreek met elkaar waarom. 
 
Challenge 14 
Vindt u het makkelijk om met anderen over uw geloof te spreken? Waarom wel/niet? 
 
Optioneel: stel deze vraag ook eens aan iemand in uw kerk van een andere generatie. Wat valt u op? 
 
Challenge 15 
Kies met elkaar als gemeente een bijbeltekst die bij de gemeente past en leer deze tekst deze week 
uit het hoofd.  
 
Optioneel: laat een kind, een (jong)volwassene en een oudere tijdens de dienst iets delen over de tekst 
die uit het hoofd geleerd is.  
 
Challenge 16 
(bij Kerst)  
Nodig iemand uit voor de kerstnachtdienst en drink samen na afloop nog even gezellig wat. Deel 
met elkaar wat u aanspreekt én wat u stoort aan Kerst. 
 
 
 
 
 
 
 
 


