Evangeliestek

Kijk en luister
met kleine
kinderen
Nieuw materiaal voor kerkelijke gemeenten
om samen met jonge kinderen de boodschap
van de Bijbel te ontdekken en meer te leren
over de grootheid van God.
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Crèche als kennismaking
Voor de kleinste kinderen van de gemeente is de crèche de
eerste kennismaking met de kerk. Het is daarom belangrijk
om zorgvuldig aandacht te besteden aan de organisatie van
de crèche. De tijd met kinderen op de crèche biedt ook
kansen om aan peuters en kleuters het Woord van God door
te geven.
Vanuit verschillende kerkelijke gemeenten kwam de
vraag naar materiaal om daar inhoud aan te geven. Na
een behoeftepeiling heeft Evangeliestek gewerkt aan
een crèchemethode bij de ‘Kijk en Luister’-serie van
Laura Zwoferink (uitgeverij Den Hertog). Deel 1 van de
crèchemethode verschijnt binnenkort. In dit artikel een
kennismaking met de inhoud ervan.

DE CRÈCHEMETHODE KIJK EN
LUISTER HEEFT ALS DOELSTELLING
OM KINDEREN VAN 3 TOT EN MET
6 JAAR MEER TE LEREN OVER DE
GROOTHEID EN GOEDHEID VAN GOD.

bijbelverhaal, roept herkenning op en zorgt ervoor dat de
inhoud van het verhaal beter binnenkomt. Bij iedere les wordt
ook een tweede mogelijkheid aangeboden om aan te sluiten
bij de belevingswereld van kinderen. Bij het verhaal over de
roeping van Abraham is dat een gesprekje over het thema ‘op
reis gaan’, waarvoor vragen worden aangereikt.

START DE LES
Eef: (met een (rug)tas, ‘loopt’ weg)
Leiding: Waar ga jij naartoe?
Eef: (stoer) Naar een ander land! Heel ver weg!
Leiding: Maar weet je de weg dan?
Eef: Ehm, nee, maar ik kan toch op de borden
kijken?
Leiding: En je vader en moeder dan? Gaan die
niet mee?
Eef: (twijfelend) Nee, die gaan niet mee…
Leiding: Is het dan wel een goed idee om alleen
weg te gaan?
Eef: Het leek me wel stoer, maar ik denk dat ik
het toch nog een beetje te spannend vind…

Opbouw crèchemethode
‘Mam, mag ik alleen op reis?’
Mama: ‘Waar wil je heen dan, lieverd?’
Lisa: ‘Nou gewoon heel ver weg, maar ik denk eigenlijk dat ik,
net als Eef, niet durf…’
Mama: ‘Dat snap ik wel, want alleen op reis gaan is ook best
spannend.’
Lisa: ‘Maar Abraham durfde het toch wel, mam? Maar hij was
eigenlijk ook niet echt alleen, omdat hij de Heere God had.
Dan zou ik het ook wel durven hoor!’
Lisa is op de crèche geweest. De crècheleiding heeft het
verhaal gelezen over de roeping van Abraham. Als introductie
op dit verhaal werd een handpop – Eef – gebruikt, die op reis
ging (zie kader).
Omdat sfeer, veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn, sluit
de introductie met Eef aan bij de belevingswereld van
kinderen van 3-6 jaar. De introductie, voorafgaand aan het

Na de dialoog met Eef wordt de brug naar het bijbelverhaal
gelegd. De crècheleiding leest voor uit ‘Kijk en Luister’.
Omdat peuters en kleuters een verhaal beter verwerken als
meerdere zintuigen worden aangesproken, krijgt de leiding
ideeën aangereikt om gebaren en geluiden te maken die
passen bij het verhaal.
Aan de hand van eenvoudige vragen wordt met kinderen
nagepraat over het verhaal. Aansluitend wordt in een korte
tekst de kernboodschap verwoord voor peuters en kleuters,
waardoor ze ontdekken dat de boodschap van de Bijbel raakt
aan hun leven nu.
De lessen in de methode hebben steeds dezelfde,
herkenbare opbouw, waarin ook zingen en gebed een vaste
plek hebben. Bij iedere les hoort een verwerking, waarin
één of meer afbeeldingen van de bijbelse geschiedenis
terugkomen. De verwerkingen zijn speciaal voor deze
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methode ontwikkeld en geïllustreerd, zodat kinderen
dezelfde stijl steeds zullen herkennen. Na afloop van
de crèche kan aan de kinderen een kopieerblad
meegegeven worden, met daarop de kernboodschap
en een samenvatting van de les. Daarmee willen we een
handreiking bieden voor de nabespreking in het gezin.

Verlangen
Het kinderwerk van de gemeente begint niet met de
zondagsschool of kinderclub, maar bij de kinderoppas.
Door middel van de kinderoppasdienst krijgen kinderen
een indruk van de kerk. In de kerk gaat het over God
en vormen we een gemeenschap. Daar lezen we uit de
Bijbel, daar bidden en zingen we samen. Ook op de
crèche mogen deze onderdelen een plek hebben. Met
de crèchemethode ‘Kijk en Luister’ biedt Evangeliestek
een compleet pakket om daar inhoud aan te geven. Met
het verlangen dat ook onze kleinste kinderen de Heiland
leren kennen, liefhebben, vertrouwen en volgen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Deze maand is deel 1 van de crèchemethode
verschenen. De lessen in deze eerste map
gaan over verhalen uit alle delen van ‘Kijk en
Luister’. De map bevat voldoende lessen om
een volledig kalenderjaar te vullen, waarbij
aangesloten wordt bij de christelijke feestdagen,
biddag en dankdag. Deel 2 van de methode
is in ontwikkeling. Dit deel, waarin de overige
verhalen uit de drie delen ‘Kijk en Luister’ een
plek krijgen, zal in een aparte map uitgegeven
worden. De crèchemethode kan via de webshop
van Evangeliestek besteld worden. Via de
(plaatselijke) boekhandel kunnen aanvullend
de drie delen van ‘Kijk en Luister’ aangeschaft
worden.

ERVARINGEN VAN OUDERS
In de zomerperiode 2020 hebben diverse ouders het
materiaal van de crèchemethode gebruikt en hun
ervaringen met ons gedeeld:
“Ik heb dit gedaan met onze kinderen van 2,5, 5 en
6 jaar en ze waren alle keren op hun eigen manier
heel aandachtig en intensief betrokken. Bij andere
gezinsmomenten is die betrokkenheid weleens
lastig. Dit sprak hen overduidelijk aan, prachtig om
te zien!”
“Het materiaal is duidelijk, eenvoudig en heeft
een goede kern! Eef vinden de kinderen helemaal
geweldig. Na de eerste keer vroegen ze de volgende
dag: ‘Wanneer gaan we weer met Eef doen?’”

www.evangeliestek.nl/crechemethode
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