Toelichting bij het gebruik van het leidingdeel -16

Omdat sommige jeugdclubs te maken hebben met flinke leeftijdsverschillen is in deze handleiding
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 2vragen 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. Het verdient aanbeveling deze vragen áltijd te behandelen.
Tenslotte willen we nog benadrukken dat een schets uit Handreiking geen programma is dat in z’n
geheel afgewerkt moet worden op een avond. Het wil vooral een handreiking bieden om jongeren de
boodschap vanuit het Woord mee te geven en hierover met hen in gesprek te komen. Bij het
behandelen van één schets per avond betekent dit ongetwijfeld keuzes maken. De suggesties voor de
avondinvulling (punt c) willen hierbij helpen. Er kan ook voor gekozen worden om één schets in twee
avonden te behandelen. Daarvoor kun je gebruik maken van de extra bijbelgedeelten die bij punt b
genoemd worden, de alternatieve startopdrachten die bij punt c genoemd worden en van de
verschillende (typen) verwerkingsvormen.

