Vertel en speel verhalen uit van Jezus
Iedereen luistert graag naar verhalen. Jezus kon geweldig goed verhalen vertellen en gebruikte
ze om waarheid te brengen en om provocatief, prikkelend en intrigerend te onderwijzen. We
willen mensen die naar ons luisteren dat ze ook geraakt worden en diep nadenken over Jezus en
onderkennen dat Hij de Waarheid is.
Door het vertellen van verhalen en het stellen van vragen over het verhaal, kom je niet in een
“wij” “zij” discussie, maar vertel je de waarheid en laat je mensen ontdekken wat het betekent.
Become a master in listening, asking questions and telling of stories!
Je kunt verhalen op de volgende manieren gebruiken:
1. Lees een verhaal voor uit de bijbel
2. Een verhaal vertellen
3. Een verhaal vertellen aan de hand van afbeeldingen/platen
4. Een verhaal uitspelen
Leer verhalen vertellen aan de hand van afbeeldingen/platen
• Lees een verhaal uit de bijbel voor jezelf door.
• Pak een A4tje en vouw het in 4 vierkanten.
• Teken het verhaal uit in 4 plaatjes met eenvoudige figuurtjes. Je hoeft NIET goed te kunnen
tekenen. Hoe eenvoudiger, hoe beter, IEDEREEN KAN HET DOEN.
• Maak tweetallen en vertel het verhaal aan de ander. Wissel om. Doe dit 3 keer. Veel oefenen
zorgt ervoor dat je het verhaal makkelijk aan iemand die Jezus nog niet kent kunt vertellen.
Leer een verhaal uit te spelen
• Door verhalen uit te spelen ben je betrokken met je geest, ziel en je LICHAAM. Hierdoor
onthoud je het beter.
• Verhalen uitspelen is FUN. Vaak lig je in een deuk.
• Betrek de kinderen erbij door ze ook rollen te geven in het stuk (bv schapen, bomen).
• Houd het eenvoudig, simpel en niet te lang.
• Zorg voor één verteller die het verhaal leidt.
• Verdeel rollen en laat mensen het uitspelen op een dramatische manier.
• Laat anderen die de bijbel voor zich hebben, checken of het overeenkomt met de bijbel en of
we iets missen.
Verhalen vertellen
1) Zeg: Ik las laatst iets in the Injiel, of ik las laatst de woorden van Jezus… En je begint te
vertellen.
2) Vertel het verhaal met de platen erbij.
3) Vertel het verhaal nog een keer, maar laat elementen weg en laat degenen die luisteren dit
aanvullen.
4) Laat iemand anders het verhaal vertellen (hoofd van het gezin).
Vragen voor verwerking
o Wat vond je leuk aan dit verhaal?
o Wat vond je moeilijk aan dit verhaal?
o Hoe kun je Jezus gehoorzamen?
o Aan wie ga je dit verhaal doorvertellen?
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Opmerkingen/tips
• Houd het verhaal kort en krachtig.
• Gebruik je handen en voeten bij het vertellen. En gebruik je stem voor een goede intonatie.
• Blijf zo dichtmogelijk bij de tekst uit de bijbel. Gebruik normale Nederlandse woorden en
geen “oud” Nederlands. Laat geen details weg.
• Bedank de mensen die het verhaal hebben naverteld.
• Als mensen elementen uit het verhaal missen, stel hier concrete vragen over. Bijvoorbeeld:
wat deed de jongste zoon voordat hij terug naar z’n vader ging? Hij bekeerde zich.
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