Hoe gebruik ik Handreiking?
Algemeen
Zojuist heb je een catalogus ontvangen met daarin een overzicht van al het materiaal van
Handreiking voor de verschillende doelgroepen, namelijk -12, -16 en +16. In deze
handleiding willen we een aantal handreikingen doen met het oog op het gebruik van dit
materiaal.
Vóór de start van een nieuw club- of verenigingsseizoen denk je als leidinggevende na over
de verschillende onderwerpen die je wilt gaan behandelen in het komende seizoen. Voor de
-12 doelgroep biedt Handreiking een variatie aan bijbelse onderwerpen, waarbij gevarieerd
kan worden tussen meer abstracte onderwerpen (bijv. hoe God is: heilig, alwetend) en meer
concrete onderwerpen (bijv. het leven van Jozef). Bij Handreiking -16 en +16 zijn schetsen
over zowel bijbelse als actuele onderwerpen verkrijgbaar. Onder de bijbelse onderwerpen
vallen ook de zogenaamde kernwoordenschetsen. Zorg voor een goede en evenwichtige
afwisseling in het programma. Houd bij de samenstelling van een rooster je eigen doelgroep
voor ogen: wie zijn ze, wat is het denkniveau van de jongeren, wat houdt hen bezig, wat wil
ik hen dit komende seizoen meegeven?
Dit laatste is ook belangrijk voor iedere afzonderlijke club- of verenigingsavond. Bedenk bij
de voorbereiding van de avond: wat is de kern van de boodschap van deze avond? De kern is
in de vorm van een ‘doelstelling’ ook opgenomen in de vertelschets bij HR -12 en in het
leidingdeel bij HR -16 en +16. Probeer deze doelstelling op expliciete, maar tegelijk creatieve
wijze tijdens de avond naar voren te laten komen (dus dat hoeft niet in de vorm van een
‘preekje’, maar kan ook door middel van een illustratief verhaaltje of vragenderwijs in de
plenaire groepsbespreking).
Inhoud en verwerking
Bij het behandelen van een schets uit Handreiking kun je onderscheid maken tussen de
inhoud en de verwerking. Met inhoud bedoelen we het bijbelgedeelte dat op de club- of
verenigingsavond centraal staat en gelezen wordt, maar daarnaast ook de tekst uit de schets
die je met elkaar leest en de inleiding op het thema die je als leidinggevende houdt (of die
door één van de jongeren gehouden wordt). We pleiten er wel voor de inhoud van de schets
altijd aan bod te laten komen.
Inhoud
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren de Bijbel leren lezen en begrijpen. De schetsen
van Handreiking willen daar aan bijdragen. Zorg dat kinderen en jongeren allemaal een Bijbel
hebben en lees vers voor vers met z’n allen. Heb oog voor kinderen en jongeren die niet
graag lezen of niet goed kunnen lezen. Spreek bijvoorbeeld af dat die over mag slaan als het
echt niet lukt, of laat een half vers lezen, maar betrek wel iedereen erbij.
Op de –16 en +16 verenigingen kan degene die de leiding heeft per vers een toelichting
geven op wat er staat: dus écht bijbelstudie! Het is onmogelijk om bijbelstudie te doen en
aan het einde van de avond niet te weten wat er in het bijbelgedeelte stond. Hierbij kunnen

ook de vragen uit het leidingdeel (onderdeel c) gebruikt worden. Probeer daarnaast ook de
belijdenisgeschriften bij het onderwerp te betrekken: door kinderen en jongeren van jongs
af aan met regelmaat hieruit punten mee te geven, zullen ze zich die in de loop van de jaren
steeds meer eigen maken. Zorg dat je zelf goed thuis bent in deze rijke schatten en zoek naar
creatieve manieren om ze toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren.
De inhoud van de schets kan op verschillende manieren aan de orde komen tijdens een clubof verenigingsavond. Op de zondagsscholen en -12 clubs dient de vertelschets als leidraad
voor de vertelling. Het is geen kant en klare vertelling, maar een aanzet tot de vertelling. De
exegese biedt extra achtergrondinformatie voor de verteller, die gebruikt kan worden om
iets extra te vertellen of waarop terug gevallen kan worden als een kind vragen stelt.
Bij de -16 en +16 schetsen kan ervoor gekozen worden om één van de jongeren zelf een
inleiding te laten maken. Een inleiding maken over een bijbelgedeelte betekent dat jongeren
zich verdiepen in een gedeelte uit Gods Woord. Dat vergroot de kennis van de Bijbel en God
wil dat ook gebruiken om Hem Zelf te leren kennen. Begeleid als leidinggevende de inleider
vooraf: bied indien nodig hulp en ga na of de jongere de nodige informatiebronnen ter
beschikking heeft. Je kunt jongeren ook in tweetallen een inleiding laten voorbereiden en
houden. In plaats van of naast de inleiding lees je ook de schets met elkaar. In de schets is
immers veel aandacht besteed aan een duidelijk en evenwichtige uitwerking van het
onderwerp.
Verwerking
Tijdens een club- of verenigingsavond ben je voor een groot deel bezig met verwerking.
Handreiking is geen middel waardoor de verwerking gegarandeerd goed komt. Bid om de
leiding en werking van de Heilige Geest in de verwerking van het onderwerp!
De verwerking bepaalt voor een zeer groot gedeelte de ‘kwaliteit’ van een club- of
verenigingsavond. Spurgeon heeft het over de knoop in de draad van de kleermaker, die
zorgt dat de draad blijft zitten. Vragen, opdrachten, stellingen etc. zijn als het ware de brug
tussen het bijbelgedeelte en de jongeren. De doelstelling is dat jongeren dat specifieke
bijbelgedeelte ‘ontdekken’, begrijpen en zich eigen maken; dat het voor hen gaat leven. Dan
is er sprake van leren! Kinderen en jongeren moeten ontdekken dat de Bijbel direct tot hen
spreekt, zó direct dat hun hart erbij betrokken wordt. Het gaat erom dat het Woord van God
zo dichtbij komt dat de jongere er niet omheen kan. Dan ben je weer bij het werk van de
Heilige Geest.
Op zondagsschool of kinderclub zul je niet in groepjes uiteen gaan, tenzij de groep zo groot is
en je zoveel leiders hebt, dat je minstens één volwassene per groep hebt. Toch is het
gesprek ook voor kinderen een goed middel om de vertelling of het onderwerp te
verwerken. Vragen dwingen de kinderen door te denken over het vertelde en het kan tot
heel verrassende gesprekjes leiden. De leidende taak van u als leidinggevende is hierbij heel
belangrijk.
In de verwerking wordt geprobeerd jongeren op meerdere niveaus aan te spreken: op
hoofd, hart en handen. Dit geldt met name voor Handreiking -16 en +16. Onder de categorie
‘hoofd’ vallen de denk- en weetvragen (vragen naar bijbelkennis, iets wat de jongeren op

moeten zoeken, een verband dat ze moeten leggen). Bij de categorie ‘hart’ horen vragen en
opdrachten die de jongeren zelf raken (ergens je mening over geven, ‘hoe zou je reageren
op...’, de persoonlijke toepassing, de link naar het leven van de jongeren). Tenslotte noemen
we de categorie ‘handen’ voor opdrachten waarbij de jongeren praktisch bezig zijn of
waarbij een bepaalde activiteit van de jongeren gevraagd wordt (zingen, cartoon, iets
creatiefs, een interview houden, iemand helpen).
Het is ook goed mogelijk om gemeenteleden te betrekken bij de verwerking, zowel wat het
creatieve gedeelte betreft, als ook inhoudelijk. Laat eens een oudere zuster uit de gemeente
komen op een avond als het over het kernwoord zonde gaat, om haar ervaringen hiermee te
laten delen.
Bij de diverse verwerkingsopdrachten in Handreiking -16 en +16 wordt regelmatig met een
muisicoon verwezen naar de website. Op de website van de jongerenorganisaties is onder
‘downloads’ het kopje ‘handreiking verwerkingen’ te vinden. Daar is over de verwerkingen
waar in de schets naar verwezen wordt, meer informatie te vinden met het oog op de
praktische uitvoering.
Op veel clubs en verenigingen is de meest gebruikte verwerkingsvorm wellicht het
bespreken in groepjes. Zorg hierbij voor flexibiliteit en diversiteit in het creëren van de
groepjes: aanwijzen, aftellen, laten kiezen. Bedenk bovendien dat het bespreken in groepjes
één van de zoveel mogelijkheden van verwerken is die op de website staan. Op +16
verenigingen kan het goed zijn om in iedere groep vooraf een gespreksleider aan te wijzen.
Dit zorgt voor een vlottere start en meer lijn in het groepsgesprek. Verder kan het bij +16
jongeren de voorbereiding stimuleren door via mail, sms of een JV-site de leden te laten
weten welke vragen op de JV behandeld zullen worden.
Toelichting bij het gebruik van het leidingdeel
Omdat sommige jeugdclubs te maken hebben met flinke leeftijdsverschillen is in het
leidingdeel -16 onderscheid gemaakt tussen twee niveaus. Dit is terug te vinden in de tabel
bij punt c (suggesties voor de avondinvulling).
Niveau 1-vragen en opdrachten zijn vooral geschikt voor jongeren in de leeftijd van 11-14
jaar. Niveau 2-vragen zijn vooral geschikt voor jongeren in de leeftijd van 14-16 jaar. Niveau
1 kan gezien worden als basisstof en niveau 2 als verrijkingsstof.
Bovenstaande wil overigens niet zeggen dat niveau 1 vragen niet met oudere jongeren
besproken kunnen worden en andersom. Wel kan dit helpen om een keuze te maken uit het
totale aantal vragen en opdrachten, afgestemd op het niveau van de jongeren op de club.
Sommige vragen zijn sowieso voor beide leeftijdsgroepen geschikt, dit is ook terug te zien in
de tabel.
In de tabel bij punt c is verder een aantal bijbelstudievragen te vinden. Deze staan niet in het
ledenboekje en zijn bedoeld om direct ná het lezen van het bijbelgedeelte te bespreken. Op
deze manier kan duidelijk worden of jongeren het gelezen gedeelte begrepen hebben of dat
er bijvoorbeeld nog vragen zijn over bepaalde woorden.

Bovengenoemde opmerkingen zijn ook van toepassing voor Handreiking +16, weliswaar
zonder het genoemde leeftijdsverschil. Niveau 1 kan bij deze doelgroep gezien worden als
basisstof en niveau 2 als verrijkingsstof (verdieping).
Tenslotte
Bedenk dat een schets uit Handreiking geen programma is dat in z’n geheel op één avond
afgewerkt moet worden en zeker geen harnas. Het wil vooral handvatten bieden om
invulling te geven aan een club- of verenigingsavond. Bij het behandelen van één schets per
avond betekent dit ongetwijfeld keuzes maken. Bij -16 en +16 schetsen kun je er ook voor
kiezen om het onderwerp over twee avonden te verdelen. In het deel voor de leiding
worden hiervoor suggesties gedaan (extra bijbelgedeelten, extra startopdrachten, e.d.).
Voor meer informatie kun je terecht op de website, bijvoorbeeld bij de samenvattingen van
Kavo-avonden. En natuurlijk kun je je vragen altijd kwijt bij één van de jeugdwerkadviseurs.

