Intro
Naar aanleiding van de laatst gehouden enquête volgen er 6 korte afleveringen met uitleg en
achtergrondinformatie over Handreiking Zondagsschool. Dit is bedoelt om de gemaakte keuzes en de
werking van Handreiking uit te leggen. Dit is de eerste stap waarmee we tegemoet willen komen aan de
gegeven feedback. De afleveringen zullen ook in de nieuwsbrief verschijnen en hebben de volgende
onderwerpen:
1. Hoe werk je met Handreiking Zondagsschool?
2. Hoe is de methode opgebouwd?
3. De vertelschets en het vertellen
4. De Bijbelleesles
5. De roosterboekjes
6. Overige materialen voor de zondagsschool

3. De vertelschets en het vertellen
In de mappen voor de leiding zijn vertelschetsen opgenomen. Deze zijn een hulpmiddel bij het vertellen van
je Bijbelverhaal. De vertelschets mag dan ook flexibel gebruikt worden, het biedt een handreiking voor de
opbouw van je vertelling en is geen compleet verhaal. We hebben hier bewust voor gekozen om zo de
leidinggevende de ruimte te geven hiervan een eigen verhaal te maken. Een vertelling komt immers veel
beter over als je het je eigen gemaakt hebt.
De vertelschets is opgebouwd rond het Bijbelgedeelte dat aan de beurt is. Er wordt iets gezegd over de
context en een kerntekst en doelstellingen worden gegeven. Ook vind je er enkele psalm- en
liedsuggesties en verwijzingen naar de geloofsleer om bij je vertelling te betrekken.
Daarna worden een introductie op de geschiedenis gegeven en een concrete beginzin om te beginnen met
je verhaal. Puntsgewijs wordt de opbouw en inhoud van het verhaal genoemd dat je kunt gebruiken als
leidraad bij je vertelling. Dit wordt afgesloten met een concrete slotzin. Hierna worden suggesties gegeven
om een gesprek naar aanleiding van het verhaal te houden met de kinderen.
Het goed vertellen van een Bijbelverhaal is belangrijk, het bepaalt immers de aandacht en luisterhouding
van de kinderen. Maar ook is het van belang vanwege de inhoud die je overdraagt. Binnen het LCJ bieden
we de vertelcursus ‘Zien met je oren’ aan. Daarin behandelen we naast het vertellen ook de voorbereiding
van een vertelling, hoe je de boodschap overbrengt, welk Godsbeeld je meegeeft, hoe je de Bijbelleesles
kunt gebruiken en hoe je het gehoorde kunt verwerken. Voor meer informatie over de vertelcursus kun je
kijken op de website.
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