Korte samenvatting Webinar Leren Bijbellezen – 20 januari 2021
De Bijbel is de meest belangrijke bron om God te leren
kennen. God spreekt door Zijn Woord. Dit vraagt om
toewijding. De Bijbel is een persoonlijke en relationeel
boek. God spreekt tegen ieder persoon weer op een
andere manier. Daarom mooi om juist samen bijbel te
lezen, samen ontdek je meer. Zeker voor kinderen vraagt
het lezen in de Bijbel om oefening.

Persoonlijke verhalen uit de gemeente laten zien dat
persoonlijke bijbellezen om een keuze vraagt en in de
loop van de tijd ook kan veranderen, verdiepen. Het is
belangrijk om je zelf af te vragen waarom je de Bijbel
leest, wat je erin wilt ontdekken, van wilt leren. Twee
ouders geven allerlei voorbeelden hoe zij het
bijbellezen in hun gezin vormgeven.

Kinderen kijken naar hun ouders, jij bent hun
voorbeeld. Ook in de manier waarop je Bijbel
leest, op welke momenten, enz. Belangrijk om
jong te beginnen en zo je kinderen de gewoonte
van bijbellezen aan te leren. Niet
vanzelfsprekend, dus ook daarin moeten
kinderen oefenen.

Belangrijk om na te denken welke kinderbijbel
je gebruikt. Elke kinderbijbel maakt eigen
keuzes. www.kinderbijbels.nl geeft veel extra
info. Daarnaast kun je kijken naar bijv. de
verhalen over de schepping, offer van Abraham,
wonderen of de opstanding van Jezus. Dit geeft
iets aan over de theologische achtergrond van
de auteurs.

Kinderen ontwikkelen ook in hun geloof. Het is
belangrijk om daarbij aan te sluiten. Bijv. jonge
kinderen begrijpen concrete verhalen over
personen het best. Bij oudere kinderen kunnen
meer abstracte woorden gebruikt worden. Pas je
aan bij de ‘gevoeligheid’ van je kind. Maar blijf je
kinderen ook uitdagen. Maak het niet te makkelijk,
zo blijft je kind zich ook ontwikkelen in het geloof.

Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van
diverse zintuigen. Beeld je in dat je erbij bent,
bouw een bepaalde situatie na met lego of kook
een gerecht uit de Bijbel. Dit houdt de kinderen
actief betrokken. Ook het vragen stellen helpt om
de kinderen te betrekken en kun je op
verschillende niveaus doen.
Kies bij verschillende niveaus bij een gezamenlijk
moment voor een middenniveau, maar op
individuele momenten voor een (dag)boekje of bijbel op hun eigen niveau. Of wissel de niveaus af.

Boekentips
Serie Voorleven – voor gesprekken over opvoeden en geloven
Voorleven (0-3 jaar) | HGJB | HGJB | Kameel.nl

Dagboekjes voor kinderen
# Nieske Selles voor diverse leeftijden (o.a. 5+ en 7+)
Jouw reis door de bijbel | Selles,-ten Brinke, Nieske | Bijbels | Kameel.nl

#Corien Oranje Houd je vast! | Oranje, Corien | Boeken | Kameel.nl

Dagboeken voor tieners
-

Veerkracht - Veerkracht | Boeken | Kameel.nl

-

Kort & Krachtig - Christelijke boeken | Kameel.nl

Ideeën voor in de gemeente
-Bijbelleesfolder HGJB – elk jaar biedt HGJB een bijbelleesfolder. Veel gemeenten delen deze uit in
de gemeente en kiezen een week waarin bij alle gezinnen en gemeenteleden deze folder wordt
gebruikt tijdens het bijbellezen. Het biedt inspiratie voor 7 momenten.

-Deel eens de Non-digi-bijbel-app uit aan gezinnen. Dit kleine boekje biedt inspiratie hoe je kunt
bijbellezen. Non digi bijbel app (non-digi) | HGJB | Kameel.nl

