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Lezen: Genesis 11:1-9 (Toren van Babel)
(of lees het voor uit de Indonesische Bijbel)

Gespreksvragen 
• Er worden heel veel verschillende talen gesproken op de    

   wereld. Dit komt door het verhaal van de toren van Babel.        

   Welke talen kunnen de kinderen opnoemen?  

• Zal er in elke taal een Bijbel zijn? (Antwoord is nee)

• Waarom is het belangrijk dat er wel in elke taal een Bijbel is?

Leg de kinderen uit wat er vandaag gebeurt. Dat er kinderen 

in Indonesië wonen die een andere taal spreken maar dat 

deze kinderen wel in dezelfde God geloven. De kinderen in 

Indonesië hebben nu ook een Bijbel in hun eigen taal met

illustraties die getekend zijn door Indonesische kunstenaars. 

Ga hierover verder met ze in gesprek. Wat zijn de verschillen? 

En waarom is het belangrijk dat zij ook een bijbel hebben? 

Laat de kinderen een bericht aan hun ouders

schrijven door ze zelf een gehiemtaal te

laten bedenken. Maak een code door

bijvoorbeeld:

• Letters vijf plaatsen te veranderen, dus a=e; 

b=f; c=g enzovoort.

• Of geef elke letter een nummer, dus a=1;

 b=2; c=3 enzovoort.

Je kan de kinderen een opdracht meegeven

bijvoorbeeld, door ze een wens voor 

kinderen in Indonesië in geheimschrift te 

laten opschrijven. 

CeriA kijk- en vertelbijbel

Geheimschrift

Indonesië 
•  Vraag de kinderen wat hen opvalt aan de CeriABijbel? (Andere taal, andere plaatjes ect.)

•  De bijbel komt uit Indonesië? Waar ligt Indonesië? (gebruik de wereldkaart op het werkblad, Indonesie ligt bij de schildpad)

• Welke taal spreken ze in Indonesië? (Indonesische) Veel woorden zijn hetzelfde in het Indonesisch en Nederlands zoals:  

stempel, emmer, koelkast, spandoek, stopcontact, wastafel, wortel, sandaal, tas, kalkoen en antenne. Dit komt uit de tijd 

van de VOC.  Hierdoor hebben we veel woorden van elkaar geleerd. Veel van deze woorden gebruiken wij dus nog steeds.

• Hoe lang zal het vliegen zijn naar Indonesië? (rechtstreeks naar Jakarta is ongeveer 13 uur vliegen) 

• Welke dieren leven er in Indonesië? (Tijger, Neushoorn, Olifant, Slang, Oerang Oetan, Hagedis, Zeeschildpad) 

         Toren van Babel
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 Wie maakt de hoogste of mooiste toren van 
marshmellows en satéprikkers? 

• Verdeel de kinderen in groepjes van 3 a 4 
kinderen. Geef ze allemaal evenveel spekjes en 
saté prikkers. 

• Laat voordat je start met deze activiteit eerst 
zien hoe je verschillende stevige constructies 
kan maken zoals: driehoek, vierkant en een 
kubus. 

• Geef ze een aantal minuten te tijd. Wie heeft 
er aan het eind de hoogste of mooiste toren 
gebouwd? 

Tip: Geef de kinderen na afloop van de  
dienst de mogelijkheid om hun ouders hun      
bouwwerken te laten zien.

Toren bouwen

Iedereen zit in een kring. De eerste persoon
bedenkt een zin, en fluistert die in het oor van 
de persoon naast zich. Het doorfluisteren van 
de zin mag maar één keer. De volgende persoon
fluistert de zin in het oor van de persoon die
daarnaast zit enzovoort, totdat de zin de hele
kring rond is. De laatst in de kring zegt hardop 
wat hij ervan verstaan heeft. Vaak is het iets heel 
anders dan de oorspronkelijke zin!

Je kan het spel een paar keer herhalen 
eventueel ook in een andere taal. 
Geef na afloop aan hoe belangrijk 
communicatie is. En hoe belangrijk het is om 
God te vertellen. Niet alleen in Nederland maar 
wereldwijd. 

Doorfluistertje

 Geef de kinderen een wit A4-papiertje en leg 
 op de tafels verschillende kleuren papier neer.

 Laat de kinderen stroken knippen van de 
gekleurde papiertjes. 

 Plak de stroken van groot naar klein op het 
witte A4-tje zodat er op paier een toren 
ontstaat. 

 Wanneer de kinderen klaar zijn met het plakken 
van de stroken kunnen de kinderen het

  knutselwerkje verder aankleden met  raampjes 
deuren, zonnetje, wolken ect.  

Toren knutselen

  De toren van Babel
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  De toren van Babel
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Liederen: 

Wit zwart, rood en geel (Elly & Rickert) 

Wit zwart rood en geel

wit zwart rood en geel

Jezus houdt van alle kinderen (echo – 2 x wit zwart rood en geel)

alle kinderen van de wereld (echo – 2 x wit zwart rood en geel)

wit zwart rood en geel

van allemaal evenveel

zwart en wit

geel en rood

klein en groot

kinderen van de wereld (echo - wit zwart rood en geel)

Wit zwart rood en geel

wit zwart rood en geel

Jezus houdt van alle kinderen (echo – 2 x wit zwart rood en geel)

alle kinderen van de wereld (echo – 2 x wit zwart rood en geel)

wit zwart rood en geel

van allemaal evenveel

zwart en wit

geel en rood

klein en groot

Alle kinderen die er zijn (2x)

Wit zwart rood en geel (3x)

alle kinderen die er zijn

  De toren van Babel

Bij de toren van Babel (Jan Visser) 

Wat moet dat nou? 

Wat zeg je nou?

Ik kan je niet verstaan (2x) 

De toren van yes, 

die toren no, 

wat is er fout gegaan, 

er fout gegaan. 

Ik weet het niet, ik zie het niet. 

Doe alsjeblieft gewoon (2x) 

Die toren yes, die toren no. 

Het was een mooie droom, 

een mooie droom. 

Adieu, vaarwel! Het spijt me wel 

wat heeft het nog voor zin (2x) 

Die toren yes, die toren no. 

Ik trek de wereld in, de wereld in. 

Tip
Binnenkort komen ook andere kinderwerkjes, 
behorend bij andere Bijbelverhalen uit de CeriA
vertelbijbel, beschikbaar op de website van Verre Naasten. 
De Indonesische kinderijbel kan dus gerust vaker gebruikt 
worden tijdens een kindermoment. 


