
DE VERHALENARK IN WIJK BIJ DUURSTEDE!
 
Geachte kerkleiders, 

De VerhalenArk is het eerste drijvende Bijbel museum ter wereld en is nu  
te bezichtigen tot eind mei in de haven van Wijk Bij Duurstede.  
(de vertrek van de Ark is afhankelijk van de weersomstandigheden) 

De VerhalenArk neemt je mee op een reis langs de verhalen van Adam & Eva, Kaïn & Abel  
en Noach. En langs Abraham, Mozes en Samson tot aan het Nieuwe Testament. De Boom  
des Levens, die door de hele Ark groeit verbind de verhalen en laat het geheim zien van het 
Nieuwe Testament. Op vier verdiepingen met een inhoud van 2000 vierkante meter loopt de 
bezoeker door een interactieve expositie. 

Bekijk ons video op youtube:  
https://youtu.be/UiUtU3FimUU


Meer dan 500.000 mensen bezochten de expositie sinds de opening in 2010.

www.verhalenark.nl



 
Bijbelverhalen onderdeel van onze cultuur 

De Bijbelverhalen op de Ark die via hout gesneden figuren worden uitgebeld in prachtige decors 
hebben en eeuwenoude invloed op onze geschiedenis en dus onze cultuur. 

“Het mooie is dat iedereen op de Ark het recht heeft het verhaal te lezen zo hij wil.  
 Daarom hebben we de ark omgebouwd tot een culturele VerhalenArk met het verhaal zoals dat in 
basis in de Bijbel staat. We laten de verhalen zelf spreken.  
 
Je kunt vrij door de Ark rund lopen ongeacht of je het gelooft of niet. De verhalen zijn van 
onschatbare waarde en vertellen over elementen waar we normaal gesproken niet snel over 
praten. Wandelend door de ark gebeurt dit vanzelf“, vertelt Aad Peters. 

70 meter lang, 13 meter hoog, 10 meter breed. 2000 m2 op vier verdiepingen.  
 
De Ark bezoeken: 
27 maart tot eind mei 2019 in Wijk bij Duurstede 
(de vertrek van de Ark is afhankelijk van de weersomstandigheden) 

Openingstijden:  
De expositie zou dagelijks geopend zijn van 10:00 tot 18:00.  
Ook koningsdag en paasdagen open.

Entree Ark:  
Volwassenen € 14,50,- p.p.  
Kinderen (tot 14 jr.) € 9,50,- p.p.  
Studenten, senioren, mensen met een handicap € 12,50,- p.p.   
Familie ticket (2 volwassenen + 2 kinderen) € 40,00,-  
(elk extra kind € 6,50)

Entree voor groepen:  
Volwassenen € 12,50,- p.p.  
Kinderen (3 t/m 12 jr.) € 7,50,- p.p.  
Studenten, senioren € 9,50,- p.p.  
 

Bij een groepsarrangement ontvangt elke deelnemer een speurtocht die hem door het hele schip 
leidt om de vragen te kunnen beantwoorden. 
 
Boek nu: info@verhalenark.nl, www.verhalenark.nl 


