
LETTERMIX BIJBELSE WAARHEDEN 
 

 

Doel 

Het ijs breken om met de jongeren in gesprek te komen over de Bijbel.  

 

Doelgroep 

Jongeren tussen 11 en 15 jaar. 

 

Tijd 

30 minuten. 

 

Materiaal 

 Bijbel 

 Omschrijvingen (bijlage 1) 

 Kaarten met hoe uit te beelden van de letters (voor elk team 1, bijlage 2) 

 

Beschrijving 

Zorg dat de groep verdeeld is in een aantal kleine groepen van ongeveer 10 personen. Het is 

ook mogelijk om de jongens tegen de meiden te laten strijden. Geef elke groep de kaart hoe 

ze letters moeten vormen.  

Leg uit dat je straks steeds een omschrijving geeft van een woord dat je zoekt. De groepjes 

moeten het woord raden en dan het woord uitbeelden. Ze moeten dit doen op de manier 

zoals staat uitgelegd op de kaart, waarbij elke letter van het woord wordt gevormd door 1 of 

2 personen. Jij moet het woord kunnen lezen, dus de letters staan voor jou van links naar 

rechts. De groep die dit als eerste correct doet, wint een punt. Geef ze 5 minuten de tijd om 

na te denken en afspraken met elkaar te maken.  

Laat dan het spel starten. Geef steeds een cryptische omschrijving van het woord dat je zoekt. 

Je kunt de voorbeelden uit bijlage 1 gebruiken, maar je kunt natuurlijk ook zelf omschrijvingen 

bedenken. Vertel kort iets over het antwoord (ongeveer 1 minuut) en ga dan door naar het 

volgende woord. De groep die uiteindelijk de meeste punten heeft, wint het spel.  

Na het spel kun je verder met elkaar doorpraten over de Bijbel. Bijvoorbeeld: ‘Wat is het 

gevolg als je geen basis hebt van waaruit je praat en handelt?’, ‘Kun je nog een aantal Bijbelse 

waarheden noemen?’, etc.  

 

  



OMSCHRIJVINGEN               Bijlage 1 

 

1. Als iemand iets zegt over het geloof, waar kun je nazoeken of het klopt? 

Antwoord: Bijbel. 

Gods Woord is het houvast van ons geloof. De Bijbel geeft op veel vragen een antwoord. 

Maar je moet je er wel in willen verdiepen en er tijd insteken om het te vinden. 

Toepasselijke Bijbelteksten zijn onder meer Titus 1:9 en 2 Tim. 3:16. 

 

2. Een vlinder was eerst een …? 

Antwoord: Rups. 

Romeinen 12 vers 2: ‘En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk 

veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de 

goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. In het Grieks wordt voor ‘innerlijk 

veranderd’ het woord metamorpho gebruikt, waar ons woord metamorfose van is afgeleid. 

Het is net als de metamorfose die een rups ondergaat wanneer hij een vlinder wordt. Het is 

de Gods bedoeling dat wij net zo’n metamorfose ondergaan, door het oude (de wereld) 

achter ons te laten en het nieuwe (Gods waarheid) aandoen.   

 

3. Wat was er eerder, de kip of het ei? 

Antwoord: Kip. 

In Genesis 1:24-25 kun je lezen dat God de dieren schiep naar hun aard. Eieren hadden 

nog moeten worden uitgebroed en jonge dieren hebben nog moedermelk nodig. God 

schiep dieren, die zich daarna gingen voortplanten binnen hun aard. God heeft kaders 

gegeven waarbinnen voortplanting mogelijk is. Buiten die kaders kan er geen bevruchting 

plaats vinden. Dit gaat overigens in tegen de evolutieleer.    

 

4. Wat is de naam voor een Bijbels lied tot Gods eer? 

Antwoord: Psalm. 

In de Bijbel staan verschillende soorten boeken. Beschrijvingen van de geschiedenis van 

het volk Israël, profetieën, wetten, brieven en veel liederen. Niet alleen in het boek 

Psalmen vind je overigens liederen. Het boek Klaagliederen bestaat uit liederen die het 

volk Israël zong toen ze in ballingschap waren. Ook in andere Bijbelboeken vind je liederen, 

zoals het lied van Mozes, het lied van Zacharias of het lied van Maria. Muziek maken en 

zingen zijn manieren om uitdrukking te geven aan je gevoelens, of je nu blij bent, boos, 

verdriet of moedeloos. Door ze bij God te brengen en je blik op God te richten, kan Hij je 

troosten, bemoedigen, hoop geven en de weg wijzen, wat je omstandigheden ook zijn.  

 

 



 

5. Hoe heet de verlosser van de mensen? 

Antwoord: Jezus. 

Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Er is geen andere weg die ten leven leidt. 

Afhankelijk van je groep en het thema van je bijeenkomst kun je hier wel of niet dieper op 

in gaan. Toepasselijke teksten zijn bijvoorbeeld: Fil. 3:20, Joh. 3:16, Joh. 14:6. 
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