Opzet zondagsschoolbijeenkomst

ZS -12

Deze opzet gaat er vanuit dat de zondagsschoolbijeenkomst in ieder geval de volgende vier
onderdelen bevat: opening – inhoudelijk gedeelte – verwerking – sluiting.
Met deze opzet geven we een aantal suggesties voor de invulling van deze onderdelen. Voor
elke bijeenkomst kun je een keuze maken uit de verschillende suggesties per onderdeel.
Enige afwisseling daarbij kan goed zijn.
Ook deze opzet is een handreiking. We willen hiermee geen juk opleggen, maar
mogelijkheden bieden om tijdens de zondagsschool alle wezenlijke onderdelen op
gevarieerde wijze aan bod te laten komen.
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Neem in het gebed ook de vreugden en noden van de leden (en gemeente) mee.
Om het thema van de zondagsschool te introduceren kun je een inleidend verhaaltje houden of een objectles.
Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in de Handreiking Zondagsschool.
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In de Handreiking Zondagsschool is een vertelschets met exegese en achtergrondinformatie opgenomen.
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Dit kan heel goed vers voor vers door de kinderen gedaan worden.
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Met de oudere kinderen kan bij wijze van afwisseling ook een bijbelleesles gehouden worden. In het A-rooster
van de Handreiking worden deze lessen regelmatig aangeboden.
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Naar aanleiding van het verhaal kan een gesprekje op gang komen. Vragen hiervoor worden aangereikt in de
Handreiking.
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In de A5 roosterboekjes is voor elke week een verwerking opgenomen over de vertelling die aansluit bij de
leeftijd van de kinderen.
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Zorg ervoor dat iedereen aan het einde van de zondagsschool weet wat de kern van deze bijeenkomst was.
Vat bijvoorbeeld met elkaar deze kern samen. Of geef het in je eigen woorden weer, bijvoorbeeld met een
aansprekend verhaaltje.
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Het is mooi om de kinderen gebedspunten te laten aandragen, of ook zelf te laten afsluiten.
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