
Verhalen	  vertellen	  

Kinderen	  zitten	  op	  het	  puntje	  van	  hun	  stoel,	  het	  is	  muisstil,	  gezichten	  die	  je	  vragend	  aankijken	  
en	  meer	  willen,	  ogen	  gericht	  op	  jou…	  dat	  is	  zo	  mooi	  aan	  het	  vertellen	  van	  een	  
verhaal	  en	  dat	  kan	  iedereen	  leren!	  Juist	  omdat	  het	  Bijbelverhaal	  het	  uitgangspunt	  is	  van	  iedere	  
kinderdienst	  willen	  wij	  met	  deze	  training	  kinderwerkers	  daarin	  toerusten.	  

De	  doelen	  van	  deze	  training	  omschrijven	  wij	  als	  volgt:	  
-‐	  Een	  Bijbels	  fundament	  leggen	  onder	  het	  vertellen	  van	  Bijbelverhalen	  
-‐	  Handvaten	  aanreiken	  om	  kinderen	  te	  kunnen	  boeien	  met	  je	  Bijbelverhaal	  
-‐	  Je	  vaardigheden	  en	  plezier	  in	  het	  vertellen	  van	  verhalen	  vergroten,	  het	  gaat	  
daarbij	  om	  de	  volgende	  vaardigheden:	  verschillende	  vertelvormen	  kunnen	  
inzetten,	  doelen	  kunnen	  stellen	  voor	  je	  vertelling,	  je	  vertelling	  kunnen	  
afstemmen	  op	  de	  leeftijd	  van	  de	  kinderen,	  een	  goede	  opbouw	  kunnen	  maken	  
in	  het	  verhaal,	  een	  pakkende	  insteek	  kunnen	  bedenken,	  stemgebruik,	  etc.	  
etc.....	  De	  accenten	  kunnen	  we	  afstemmen	  met	  de	  aanvrager.	  

We	  beginnen	  de	  training	  met	  het	  leggen	  van	  een	  Bijbels	  fundament:	  wat	  wil	  
je	  de	  kinderen	  eigenlijk	  vertellen,	  welk	  voorbeeld	  gaf	  Jezus	  zelf?	  Vervolgens	  
staan	  we	  stil	  bij	  de	  voorbereidingen,	  welk	  doel	  heb	  je	  voor	  ogen	  met	  het	  
verhaal,	  hoe	  bouw	  je	  je	  verhaal	  op?	  Daarna	  krijgen	  allerlei	  elementen	  die	  
zorgen	  voor	  een	  goed	  verhaal	  de	  aandacht	  en	  komen	  diverse	  vertelvormen	  aan	  bod.	  

De	  training	  heeft	  een	  interactief	  karakter.	  Diverse	  opdrachten	  zorgen	  er	  voor	  dat	  de	  input	  die	  je	  
krijgt	  direct	  praktisch	  wordt.	  Tijdens	  de	  opdrachten	  is	  er	  ruimte	  voor	  uitwisseling	  en	  oefening.	  
Verhalen	  vertellen	  is	  een	  vaardigheid	  en	  het	  doel	  is	  dat	  je	  die	  vergroot.	  Samen	  en	  lerend	  van	  
elkaar	  kom	  je	  een	  stap	  verder.	  De	  oefeningen	  zijn	  divers	  van	  aard	  en	  hebben	  als	  doel	  je	  te	  
prikkelen	  om	  je	  Bijbelverhaal	  de	  volgende	  keer	  eens	  anders	  in	  te	  richten.	  	  

Voor	  wie?	  
Deze	  training	  is	  bedoeld	  voor	  kinderwerkers	  in	  kerken	  en	  gemeenten.	  

Praktisch	  
De	  bijeenkomst	  duurt	  minimaal	  2	  uur.	  Uit	  ervaring	  adviseren	  wij	  kerken	  en	  gemeenten	  echter	  
om	  2x	  2	  uur	  uit	  te	  trekken	  voor	  deze	  training.	  Een	  zaterdag	  kan	  hier	  heel	  geschikt	  voor	  zijn.	  
Neem	  vrijblijvend	  contact	  op	  om	  te	  overleggen.	  De	  training	  wordt	  verzorgd	  door	  een	  docent	  van	  
Timotheus.	  Het	  docententeam	  bestaat	  uit	  mensen	  die	  hart	  hebben	  voor	  God	  en	  voor	  kinderen.	  
Door	  hun	  professionele	  achtergrond	  en	  hun	  ervaringen,	  zijn	  onze	  trainers	  bekwaam	  in	  het	  werk	  
dat	  zij	  doen.	  	  

Klik	  hier	  voor	  de	  tarieven	  

Klik	  hier	  voor	  direct	  aanmelden	  

Klik	  hier	  voor	  meer	  info	  

https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/325-trainingen/1497-tarieven
https://www.opwekking.nl/timotheus/contact
https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/1453-algemene-informatie



