
Handleiding Bijbel Basics

De input vanuit Big Future bestaat de komende weken uit het materiaal van Bijbel Basics. 
Een gratis programma van het Nederlands Bijbel Genootschap. Via de website: 
https://www.debijbel.nl/bijbelbasics 
is het materiaal te downloaden. (Wel eerst even, gratis, registreren)

Voor de tijd tot en met Pasen hebben we ervoor gekozen om in de groepen van de Medium – 
Large Ones2 met de verhalen van dit materiaal te werken. 
Dit betekent dat we deze programma's gebruiken de komende 2 weken:
22 maart: Petrus kent Jezus niet
Lucas 22: 54-62 (7 april 2019)
29 Jezus komt bij Pilatus
Lucas 23:1-7 en 23:13-25 (14 april 2019)

De input bestaat uit het hele pakket voor één zondag. 
De eerste 3 pagina's bestaan uit een deel voorbereiding: Achtergrondinfo + dat wat je nodig hebt.

Daarna volgen de bouwstenen voor de zondagochtend. Deze bestaan uit diverse ideeën waar je 
zelf de beste voor jouw groep/gezin uit kunt halen. Er wordt gewerkt met 2 leeftijdsgroepen: 4-8 
jaar en 8-12 jaar. Kijk dus zelf wat past bij jouw kinderen. 
Globaal ziet het programma er als volgt uit:

 intro voor 'in de kerkdienst'
 intro per leeftijd (vaak een spel of opdracht)
 Bijbelverhaal
 Gespreksvragen n.a.v. Bijbelverhaal
 Verwerkingen (kleurplaten, spelletjes, bijbelteksten om te leren, proefjes e.d.)
 zegen

Onder de bouwstenen zijn de verwerkingsopdrachten/knutselmateriaal te vinden. 

NB: Bedenk op tijd wat je wilt doen! 
Bij enkele programmaonderdelen zul je iets moeten uitprinten of materiaal in huis moeten halen. 

Een steeds terugkerend onderdeel is het bouwpakket van Jeruzalem. In het pakket vind je steeds 
een plattegrond en diverse bladen met onderdelen van het bouwpakket. Met Big Future hebben 
we er gekozen om daar geen gebruik van te maken. Voel je dus vrij om dat onderdeel te laten voor 
wat het is. (Tenzij je het leuk vindt uiteraard!) 
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