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Beste lezer,

Deze handleiding is onderdeel van het lespakket ‘Iedereen mag het weten!’ Dit lespakket is 
bedoeld om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met het thema: ‘evangelisatie’. 

Het is belangrijk om onze jeugd, vanuit een Bijbelse opvoeding, al jong te leren dat we samen 
met vele (onkerkelijke) mensen op reis zijn naar de eeuwigheid. Vele mensen om ons heen zijn 
onbekend en/of willen niets te maken hebben met de Bijbelse boodschap. 

De Heere heeft aan de kerk, als een stad op een berg, de taak gegeven een getuigen te zijn onder 
de volken. Ja, om licht en smaak te verspreiden. Jezus zelf zegt hierover: 
“Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten 
worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te 
worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. En 
men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt 
allen die in het huis zijn.” (Mattheüs 5 vers 13 t/m 15)

Dit lespakket is een hulpmiddel om daar samen met kinderen en jongeren over na te denken. Wat 
betekent dit voor ons persoonlijk, voor onze kerkelijke gemeente? Doormiddel van de verschillende 
onderdelen kunt u samen met de jeugd gericht met deze vragen bezig zijn. Het mooiste is om 
het lespakket in z’n geheel te gebruiken, maar het is ook mogelijk om onderdelen afzonderlijk te 
gebruiken. 

We hopen dat dit lespakket mag bijdragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de eer van Zijn 
Naam en wij door Gods genade een lichtend licht en een zoutend mogen zijn. 

Deputaatschap voor Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeente

Voorwoord
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Dit lespakket, met als thema: ‘Iedereen mag het weten!’ bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Handleiding voor leidinggevende/onderwijzers
2. CD met Presentatie 
3. Gespreksplaat voor kinderen
4. Kaarten met stellingen voor tieners  
5. Lesbrief voor kinderen 
6. Bijbelstudie voor tieners
7. Speldoos
8. Lantaarn (voor praktische voorbeeld)
9. Boekje met creatieve opdrachten 
10. Boekje met praktijk opdrachten

HOOFDSTUK 1   .   Inhoud van het lespakket
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Doelgroepen
Dit lespakket is bedoeld voor scholen en verenigingen. Het is geschikt voor zowel het jongere 
kind (8 t/m 12 jaar) als het oudere kind (12 t/m 16 jaar). Bij de verschillende onderdelen wordt dit 
weergegeven met de volgende symbolen:

   Geschikt voor het jongere kind

   Geschikt voor het oudere kind

Verschillende categorieën
Naast het onderscheid in leeftijd wordt er ook onderscheid gemaakt in luister-, denk-, en/of doe 
onderdelen. Om dit snel te kunnen zien maken we gebruik van de volgende symbolen:

  Luisteren (iedereen mag het horen!)

   Denken (iedereen mag het weten!)

   Doen (iedereen mag het zien!)

HOOFDSTUK 2   .   Gebruik van het lespakket
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HOOFDSTUK 3   .   Bijbelverhaal

Symbolen:

Materiaal:
De Bijbel

Uitleg:
Aan het jonge kind kan doormiddel van een Bijbelvertelling uitleg gegeven worden aan het thema 
‘Iedereen mag het weten!’ Evangelisatie is een Bijbelse opdracht, daarom is het belangrijk om 
vanuit de Bijbel te vertellen hoe dit in het dagelijkse leven tot uitdrukking komt. 

Hieronder volgen enkele suggesties voor een Bijbelvertelling. De (beknopte) verhaallijnen zijn 
opgebouwd vanuit het oogpunt dat de kern van de boodschap te maken heeft met evangelisatie en 
is dus niet volledig. 

Bijbelverhaal 1 – Oude Testament
Thema: Iedereen mag het horen: Een joods meisje in het huis van een heiden
Lezen:  2 Koningen 5 vers 1 t/m 19
Kern:  “Deze (een kleine jonge dochter) zeide tot haar vrouwe: Och of mijn heer ware voor  
 het aangezicht van den profeet die te Samariá is; dan zou hij hem van zijn    
 melaatsheid ontledigen.” 2 Koningen 5 vers 3 
Verhaallijn: Een kleine jonge dochter is vanuit Israël meegenomen naar Syrië. 
 Daar is zij terecht gekomen in het huis van de vrouw van Naäman, de krijgsoverste  
 van de koning van Syrië.
 Zij hoort van deze vrouw dat Naäman ziek (melaats) is. 
 Deze kleine jonge dochter vertelt dat er in Samaria een profeet (van God) is. Zij   
 gelooft dat deze profeet (door de kracht van God) Naäman van zijn melaatsheid kan  
 ontledigen. Ze vertelt dit aan de vrouw van Naäman. (Iedereen mag het weten!) 
 De getuigenis van dit meisje bereikt Naäman en hij gaat op weg naar Israël. 
 Zo is dit meisje een instrument in Gods hand om Naäman bekend te maken met de  
 God van Israël. 

 Wat kunnen wij leren van dit kleine Joodse meisje?

Bijbelverhaal 2 – Nieuwe Testament
Thema: Iedereen mag het horen: De herders vertelden alom wat hun van dit Kindeke gezegd  
  was.
Lezen:  Lukas 2 vers 8 t/m 20
Kern:  En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit   
  Kindeken gezegd was. Lukas 2 vers 17
Verhaallijn: Door de straten van Bethlehem lopen een groepje mannen. Het zijn herders.
  Iedereen die ze tegen komen spreken ze aan. Ze kloppen zelfs op de deuren van de  
 huizen. De gezichten van de mensen staan verwonderd. 
 Wat hebben deze herders te vertellen?

8-12
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 Deze herders vertellen overal (iedereen mag het horen!) over Jezus de Zaligmaker,  
  precies zoals ze het van de engel gehoord hebben: U is heden geboren de    
 Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn:  
  Gij zult het Kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. 
   
  Wat kunnen wij leren van deze herders? 

Bijbelverhaal 3 – Nieuwe Testament
Thema:  Iedereen mag het zien: Mattheüs en zijn onkerkelijke buren
Lezen:  Mattheüs 9 vers 9 t/m 13 & Lukas 5 vers 27 t/m 32
Kern:  En Levi richtte Hem een grote maaltijd aan in zijn huis; en er was een grote schare  
 van tollenaren en van anderen, die met hen aanzaten. (…) Ik ben niet gekomen om te  
 roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Lukas 5 vers 29 en 32.
Verhaallijn: Levi zit in zijn tolhuis. Geld is voor hem het belangrijkste. Daar is hij vol van. Ook al  
 benadeeld hij hierdoor zijn naaste.
  Totdat Jezus voorbij komt. Hij ziet Levi en roept Levi: ‘Volg mij’
  De woorden van Jezus raken het hart van Levi. 
 Zijn leven veranderd, dat is zichtbaar aan de vrucht.
  Levi staat op en volgt Jezus (Hij gaat God liefhebben boven alles) en hij zet de deur  
 van zijn huis open voor Jezus en zondaren en tollenaren. (hij gaat zijn naaste   
 liefhebben als zich zelf). Iedereen mag het weten!
 Tijdens de maaltijd maakt Jezus duidelijk voor wie Hij gekomen is. 

 Wat kunnen wij leren van Levi?

Bijbelverhaal 4 – Nieuwe Testament
Thema: Iedereen mag het merken: Ga heen en doe gij desgelijks!
Lezen:  Lukas 10 vers 25 t/m 37
Kern:  (…) Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks. Lukas 10 vers 37
Verhaallijn: In deze gelijkenis staat de vraag centraal: wie is mijn naaste?
 Jezus maakt duidelijk wie onze naaste is en hoe wij met onze naaste moeten   
 omgaan.    
 Er ligt een gewonde Joodse man op de weg. Rovers hebben hem overvallen.  
 De priester en de leviet zien hem liggen, maar lopen aan hem voorbij. 
 Dan komt er een Samaritaan. (Joden en Samaritanen zijn vijanden).
 Deze bukt neer bij zijn gewonde buurman, met innerlijke ontferming bewogen. 
 Hij verbind zijn wonden, gietende daarin olie en wijn. 
 Hij tilt de Joodse man op en legt hem op zijn eigen beest (waarschijnlijk een ezel).
 Hij brengt hem naar een herberg en verzorgd hem en hij laat zelfs extra geld achter. 
 Jezus sluit de gelijkenis af door de vraag te stellen: wie van deze drie mannen is de  
 naaste geweest voor de - door rovers - overvallen man?
 Het antwoord is duidelijk: de man (de Samaritaan) die barmhartigheid aan hem   
 gedaan had. 
 Zo zeide dan Jezus: Ga heen en doe gij desgelijks. 

 Hoe gaan wij om met onze buren, onze naaste? Leven we voor ons zelf, lopen we   
 met een boog om hen heen? Of…    

Opmerking:
Bovengenoemde verhalen kunnen ook gebruikt worden voor een inleiding of openingswoord tijdens 
een verenigingsavond. 
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HOOFDSTUK 4   .   Gespreksplaat

Symbolen:

Materiaal:
Gespreksplaat

Uitleg:
De gespreksplaat kan gebruikt worden voor het jonge kind om d.m.v. beelden samen te praten over 
evangelisatie.  

Afhankelijk van deze plaat kunnen de volgende vragen gesteld worden:
• Wat zie je op deze plaat?
• Waar is de kerk?
• Is de kerk goed zichtbaar? Wanneer is een kerk goed zichtbaar? Heeft dit met het  
 gebouw te maken, of is er nog iets anders belangrijk? Hoe zie je dat op deze plaat? 
• Waarom gaan er mensen wel en waarom gaan er mensen niet naar de kerk?
• Hoe kan je vanuit de kerk mensen bereiken die niet naar de kerk gaan? Wat zie je   
 daarvan op deze plaat?
• Hoe kan je vanuit je eigen huis de mensen om je heen bereiken?

Enz.  

Op deze gespreksplaat moet het volgende worden weergegeven:
Idee hierbij is om misschien twee platen te maken met een ‘goede’ en een ‘verkeerde’ kant, maar 
dat gaat misschien een ‘brug’ te ver… Anderzijds is de Bijbel er heel scherp in:
 - Of onze lamp is zichtbaar of hij staat onder een korenmaat. Eventueel kunnen deze  
 platen a.d.v. dit Bijbelgedeelte gemaakt worden. 

8-12
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Symbolen:

Materiaal:
Lesbrief  

Uitleg:
In het lespakket zit ook een lesbrief. Deze kan gemaakt worden n.a.v. het Bijbelverhaal of de 
presentatie. Ook kan deze meegeven worden naar huis, zodat er thuis ook nog nagedacht wordt 
over het onderwerp. 

Inhoud:
De lesbrief bevat de volgende onderdelen:
1. Kort verhaal
2. Invulopdrachtje 
3. Puzzel
4. Lied
5. Kleurplaat

HOOFDSTUK 5   .   Lesbrief

8-12
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HOOFDSTUK 6   .   Presentatie

Symbolen: 

Doel:
Bewustwording

Materiaal:
1. CD met presentatie
2. Kaarten met stellingen 
3. Proefdoos

Uitleg:
Met behulp van de Presentatie ‘Iedereen mag het weten!’ geeft u uitleg over het thema 
‘evangelisatie.’ De volgende onderwerpen komen in deze presentatie naar voren:
- Waar hebben we het over?
- Wat staat erover in de Bijbel?
- Wat heeft dit ons te zeggen?
- Wat vraagt dit van ons in de praktijk van het leven?

Het is belangrijk om de jeugd bewust te maken dat Evangelisatie een Bijbelse opdracht is en 
aandacht vraagt in onze seculiere samenleving. De Bijbel vertelt ons over twee wegen, over zonde 
en genade, over de dood in ons zelf en het leven in Jezus Christus. Deze boodschap mogen we niet 
voor ons zelf houden. Iedereen mag/moet dit horen! God vraagt van ons om in woord en daad een 
leesbare brief te zijn. Laten we dat onze jeugd al vroeg in onze Bijbelse opvoeding meegeven. 

In de bijlagen zit een hand-out met daarop, per dia, extra (achtergrond) informatie wat gebruikt kan 
worden bij het houden van een inleiding over dit thema.   

Stellingen
Voor, tijdens of na de presentatie kan er doormiddel van stellingen (verder) nagedacht worden 
over het thema: ‘Iedereen mag het horen’. In de stelling zit een opbouw van laagdrempelig naar 
persoonlijk, hou hier rekening mee in de volgorde van oplezen. Daarnaast is het klimaat (veilige 
sfeer en voldoende onderling vertrouwen) in de groep ook belangrijk in hoeverre je alle stellingen 
gebruikt. Het gebruik van stellingen kan op verschillende manieren gedaan worden:

Rustige variant:
Leidinggevende/onderwijzer noemt de stelling. Hoorders steken hun hand op als ze het met de 
stelling eens zijn. Daarna begint het gesprek. Lok vragen uit. 

Actieve variant:
Leidinggevende/onderwijzer leest een stelling 

12-168-12
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Praktisch voorbeeld (licht!)
Voor, tijdens of na de presentatie kan er gebruikt gemaakt worden van het praktische voorbeeld’, 
d.m.v. de lichtlantaarn.’

Dit praktische voorbeeld is gebaseerd op het Bijbelgedeelte uit Mattheüs 5 vers 13 t/m 16 waarin 
het gaat over:

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten 
worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te 
worden. 
Gij zijt het licht der wereld; een stad bovenop een berg liggende, kan niet verborgen zijn. 
En men steekt geen kaars aan en ziet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij 
schijnt allen die in het huis zijn. 
Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, 
Die in de hemelen is, verheerlijken. 
 
Bij de lantaarn zit een gebruiksaanwijzing waarop verder uitleg gegeven wordt over dit praktische 
voorbeeld. 

Opmerking:
Dit praktische voorbeeld kan ook gebruikt worden bij het jongere kind. 
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HOOFDSTUK 7   .   Bijbelstudie

Symbolen:

Materiaal:
1. Bijbelstudiekaart  

Uitleg:
Doormiddel van een eenvoudige Bijbelstudie kan er met jongeren nagedacht worden over het 
thema ‘Iedereen mag het zien!’.

De opzet van deze Bijbelstudie is als volgt:

1. Thema: 
‘Iedereen mag het zien!’ Mattheüs en zijn onkerkelijke buren. 

2. Doel: 
Doormiddel van drie opdrachten kan er nagedacht worden over het leven van Levi (Mattheüs) en 
op welke wijze evangelisatie een plaats heeft in zijn leven. In deze Bijbelstudie wordt er ontdekt 
wat de verschillen zijn in het leven van Levi voor en na de ontmoeting met Jezus. Steeds wordt er 
ook een bruggetje gemaakt naar het eigen leven. Op welke situatie lijkt ons leven? Wat hebben de 
verschillende situaties ons te zeggen m.b.t. ons persoonlijke leven en evangelisatie?   

Onderliggend doel is:
- jongeren leren gericht de Bijbel te lezen. Over wie gaat het? Wat staat er precies? 
- jongeren leren samen te praten over het gelezen Bijbelgedeelte. 
- jongeren laten nadenken over belangrijke levensvragen. Waar sta ik? Wat draag ik uit?  

3. Verwerkingsvorm:
Voor deze Bijbelstudie is gekozen voor een drie-luikvorm. 
Elk onderdeel bestaat uit een wolkje, een afbeelding en een aantal vragen. 
Bij deze vorm is er gekozen voor de opbouw van:
1. Wolkje: opzoekvragen waarvan de antwoorden letterlijk in de Bijbeltekst staan. 
2. Afbeelding: tekst visueel weergeven. Verschil duidelijk zichtbaar weergeven. 
3. Vragenblok: opbouw van eenvoudige, laagdrempelige vragen als bruggetje vanuit de  
 Bijbel naar de persoonlijke vragen: wat heeft dit ons te zeggen? 

4. Eigen voorbereiding:
Bereid zelf de Bijbelstudie ook voor. Denk goed na over wat er in dit gedeelte staat, wat er gebeurd 
en wat we hieruit kunnen leren over God, ons eigen leven, ons christelijke leven enz. Hoe we over 
andere denken? Hoe anderen over ons denken? 

12-16
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5. Kern v.d. Bijbelstudie:
Het gaat om de roepstem van Jezus: ‘volg mij!’ 
Het gaat om het verlaten van alles en Jezus volgen!
Het gaat om anderen (wie hij/zij ook is, hoe hij/zij er ook uit ziet enz.) bij Jezus brengen! 

Of… je levenshuis vol van je zelf, gesloten voor en leeg van God. 
Of… Je levenshuis vol van God en gericht op je naaste! D.w.z.: God liefhebben boven alles en je 
naaste als je zelf… De hoofdsom van de wet, vrucht van Gods werk in het leven van Mattheüs.    

Waarbij de kerntekst is: Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek 
zijn! Want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. 

Bovenstaande staat niet los van het werk van de Heilige Geest en de genade van de Heere in het 
leven van zondaren. 

6. Werkwijze: 

Opdracht 1: 
Lees Mattheüs 9 vers 9 t/m 13

Opdracht 2: 
Schrijf in het wolkje met je eigen woorden op wat er door wie gedaan 
en/of wordt gezegd. Gebruik hiervoor het gelezen Bijbelgedeelte. 
Deel A: vers 9
Deel B: vers 9
Deel C: vers 10 en 12

Opdracht 3: 
Beantwoord de vragen die onder elk deel staan en bespreek dit met 
elkaar. 
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HOOFDSTUK 8   .   Spel ‘Iedereen mag het weten...!’ 

Symbolen:

Materiaal:
1. Speldoos  

Uitleg:
Doormiddel van het spel ‘Iedereen mag het weten!’ kan er op actieve wijze bewust nagedacht 
worden over het thema evangelisatie. Tijdens dit spel worden de spelers doormiddel van 
opdrachten die ze krijgen geconfronteerd met vragen zoals:
- Wat betekent het om doelloos hier op aarde te leven?
- Wat betekent het als de kerk niet zichtbaar is en niet merkbaar is dat daar de Bron  
 van het Leven in het Woord te vinden is? 
- Wat betekent het als niemand je vertelt waar de Bron van het Leven te vinden is en  
 de tijd van ons leven voorbij gaat?
- Wat betekent het dat we blind zijn voor de ‘bron van het leven’? En wat vraagt dit van  
 de kerk?
- Wat betekent het voor de mensen om ons heen als er allemaal verschillende   
 stemmen te horen zijn en het niet duidelijk is wat, maar ook hoe je bij de ‘Bron van  
 het Leven kan komen’? 
- Wat betekent het dat de tijd van ons leven en van onze naaste voorbij gaat? 

Speldoos
In de speldoos zitten alle materialen die nodig zijn voor het goed kunnen uitvoeren van dit spel. 
Hieronder geven we kort weer wat deze materialen zijn:
1. Spelhandleiding 
2. Vijftien Blinddoeken (slaapmaskers?)
3. Afl eidend materiaal, zoals: nep-mobieltjes, jongeren tijdschriften, nep-snoepgoed, nep-geld e.d.
4. Eén Kerkgebouwtje met een holle binnenkant 
5. Vijftien hard plastic kaarten met daarop het woord: ‘de bron’
6. Wekker of grote zandloper   

12-16
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Symbolen:

Uitleg:
Doormiddel van creatieve opdrachten kunnen kinderen op praktische wijze bezig zijn met het 
thema Evangelisatie. De creatieve werkjes kunnen meegenomen worden naar huis, waardoor het 
onderwerp ook thuis besproken kan worden. 

Hieronder worden de verschillende opdrachten weergegeven. De uitwerking van deze opdrachten 
zijn te vinden in het boekje: ‘creatieve opdrachten’

Opdracht 1: Iedereen mag het zien! (opdracht met lichtje)

Opdracht 2: Iedereen mag het lezen! (evangelisatieboekje maken)

Opdracht 3: Iedereen mag het horen! (evangelisatiekraam maken)

HOOFDSTUK 9   .   Creatieve opdrachten

12-168-12
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HOOFDSTUK 10   .   Praktijkopdracht

Symbolen:
 

Uitleg:
Het mooiste van alles is als je samen met de kinderen/jongeren ook daadwerkelijk in de praktijk 
handen en voeten kan geven aan het thema. Dat je als school of vereniging ook daadwerkelijk 
zichtbaar aanwezig bent in de wijk. 

Hieronder worden hiervoor suggesties gegeven.

Suggestie 1:  Laat iedereen het lezen! 
Suggestie 2:  Laat iedereen komen!
Suggestie 3:  Laat iedereen het horen!
Suggestie 4:  Laat iedereen het proeven!
Suggestie 5:  Laat iedereen het weten!

12-168-12
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