
WAT 

 

De ‘Bijbelse volksspelen’ spitsen zich toe op 11 verhalen uit de Bijbel. Ze 

willen de vormelingen op een leuke manier laten kennis maken met de 

Bijbel: niet alleen luisteren naar de verhalen maar ook de boodschap eruit  

halen en vertalen naar het eigen leven.  

 

 

PRAKTISCH 

 

Prijs: €50 voor alle spellen of €5 per spel  

Uitleentermijn: een week 

Uitlenen enkel na afspraak  

 

 

 

Bibdoc De Bron   IJD Brugge 

Marktstraat 88    Bosdreef 5 

8530 Harelbeke   8820 Torhout 

056 73 70 73    050 74 56 35 

bibdoc@debron-har.be  ijdbrugge@ijd.be  

www.debron-har.be   www.ijd.be/brugge 

 

 

 

 

Er zit een informatiemap bij de spellen met alle uitleg. 

De spellen dienen in een binnenruimte opgesteld te worden. 

Zorg voor voldoende ruimte. 

Vormelingen hebben schrijfgerief en een volgkaart nodig. Deze zit in de  

begeleidende map en is door u te kopiëren.  

 

 

INHOUDELIJK 

 

 De spellen kan men op verschillende momenten tijdens de 

 vormselvoorbereiding gebruiken : als startactiviteit, als afsluitend 

 moment, ... Ze nemen minstens een halve dag in beslag. Ook de 

 voorbereiding vergt tijd.  

 

 Elk spel heeft drie stappen: 

 

 Het verhaal 

  

 Lees het verhaal voor of laat het door een of twee vormelingen 

 voorlezen. De meeste verhalen zijn in twee lettertypes 

 uitgeschreven om duo lezen mogelijk te maken. Indien u de 

 vormelingen laat lezen, geeft u hun het verhaal best vooraf zodat ze 

 het al eens kunnen doornemen. Elk verhaal zit nog eens achteraan in 

 de map zonder speluitleg. 

 

 Het bespreken 

 

 Elk verhaal bevat richtvragen. Spendeer als catechist voldoende tijd 

 aan deze bespreking. Het bespreken met de vormelingen kan u best 

 op afstand van het spel doen. Is er niet veel ruimte, laat hen dan met 

 hun rug naar het spel plaats nemen zodat ze aandachtig kunnen 

 luisteren.  

 

 Het spelen 

 

 Elk volksspel heeft tot doel enkele onderdelen van het verhaal te 

 laten beklijven. U vindt dit terug op de begeleidende kaart die u 

 voor de vormelingen kopieert. Het spel biedt ondersteuning en 

 vormt geen hoofddoel. 
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