
DIERENRAADSPEL 

 

Gebruik onderstaande teksten om bijbel-verhalen vanuit het perspectief van het dier te vertellen. Maak 

er een spel van. 

Voor groep 1 en 2 is het leuk om te raden welk dier het is. Je kunt de dierengeluiden erbij maken. 

 

Voor groep 3 en 4 kun je de dierengeluiden weglaten en dan raden welk dier het is en ook raden welk 

bijbel-verhaal erbij hoort. Kunnen ze het verhaal vertellen? 

 

Voor de hogere groepen kun je de hele tekst gebruiken en raden welk verhaal erbij hoort, of dat 

verhaal in het O.T of N.T. voorkomt. Hoe gaat het verhaal? Wat vind je er bijzonder aan? Enz. 

 

Een leuke verwerking kan zijn om de leerlingen zelf een kort verhaaltje of strip te laten maken 

vanuit het perspectief van een dier uit een bijbelverhaal. (denk bijv. aan de pratende slang, de staf die 

verandert in een slang en weer in een staf.) 

Verwerking voor alle groepen: 

Laat de kinderen het verhaal in een soort toneelstukje naspelen. De onderstaande tekst wordt 

voorgelezen door degene die het dier uitbeeldt in de hogere groepen. 

 

 

BLub, BLub, wat een lekker water vandaag. Ik zwem naar het koraal, daar vind ik vast 
iets lekkers. Hé wat is dat nou, ik wordt de andere kant opgestuurd. Laat ik maar 
luisteren naar mijn grote Baas. 
Nou nou, het water is hier wel erg wild, het stormt zeker flink boven mij. Wat wil God 

nou van me. Hé daar, een lekkere, stevige hap… 
Hap, Slik, klokklok, zo die is binnen. 
 
…dag 1… nou het zit me niet lekker die stevige hap, … dag 2… ik ben een beetje misselijk,…. dag 3… ha 
daar is het strand, lozen die hap dan wordt ik vast weer beter… 
 
JONA  

 

Hi-i-i-i-a-a, Hi-i-i-a-a, ik schrik me rot! Kijk daar eens staan! Een engel, wat is hij groot… 

en dat z z zwaard.. ik bibber op mijn poten. Daar kan ik niet langs. Dat mag mijn baas 

Bileam dan wel willen, maar dan doodt die engel ons. Au, au, wat gaat hij tekeer die 

Bileam. Maar ik kan niet verder, snap dat dan Bileam!! Het wordt je dood als ik doorloop. 

Hé, wat is dat, ik kan praten?!...  ‘Bileam waarom sla je mij?’ Mijn hele leven ben ik lief 

voor je geweest. Ik doe toch nooit zo raar als nu?’…  HEER open hem de ogen!.. Hi-i-i-a-

a… Oeps, dat is even schrikken hè, Bileam… ja kniel nu maar. 

 

 

Is het een ezel of ezelin? 

Bileam en de sprekende ezelin. Numeri 22:21-35. 

 

BlubberdeBLUB… hé waar ga jij nou naar toe? We zouden toch die kant op 

gaan? Nou vooruit ik vo-o-o-olg jullie…. Hé ik zie een boot, daar boven ons. En dat hoofd.. 

over de rand… dat is Petrus. Aardige man. Die heb ik een tijdje niet meer gezien. Nou, hij 

is er weer… Hij is er weer??? … Wegwezen!!! Toedeloe makkers, gaan jullie maar, ik 

ben er vandoor … BlubberdeBLUB 
 

Johannes 21: 1-14  het verhaal van de wonderlijke visvangst. 

 


