Voetstappen van Geloof
EEN PROGRAMMA OM KINDEREN VERTROUWD TE MAKEN MET DE HELE HEILSGESCHIEDENIS VAN GODS WOORD

Voetstappen van Geloof
Unieke chronologische methode voor bijbelonderwijs aan kinderen van 6-12 jaar

meer informatie

NIEUW
vanaf
april 2013

Meer informatie, zoals voorbeelden van lessen uit het Oude en het Nieuwe Testament kunt u bekijken/
downloaden op www.voetstappenvangeloof.nl.
Ook kunt u een mail sturen naar info@voetstappenvangeloof.nl of telefonisch contact opnemen met de
coördinator op telefoonnummer 0341-352836.

	BESTELLEN
Bestellen kan online op www.dehoopshop.nl (zoek op voetstappen).
• Losse delen kosten € 27,95.
• Set van 4 delen Oude of Nieuwe Testament kost € 99,95.
• Introductieprijs (april-juni 2013): set van 4 delen Nieuwe Testament € 89,95.

Website www.voetstappenvangeloof.nl
E-mail info@voetstappenvangeloof.nl

Oude Testament

Nieuwe Testament

deel 1. God roept ons (Genesis)

deel 1. Wie is Jezus Christus? (Mattheüs–Johannes)

deel 2. God zorgt voor ons (Exodus–Deuteronomium)

deel 2. Waarom kwam Jezus? (Mattheüs–Johannes)

deel 3. God geeft overwinning (Jozua–1 Koningen)

deel 3. Jij bent Gods bouwwerk (Handelingen 1–16)

deel 4. God leidt ons (2 Koningen–Maleachi)

deel 4. Varen op de levenszee (Handelingen 17–Openbaring)

in samenwerking met:

Voetstappen van Geloof

	WAT VERTEL JIJ DE VOLGENDE GENERATIE?
Er dreigt een generatie op te groeien zonder degelijke
kennis van Gods Woord, met alle gevolgen van dien.
Wat doen we daaraan? Volgens Psalm 78 ligt de verantwoordelijkheid
op onze schouders om de volgende generatie te bereiken met de waarheden
uit de Bijbel. Omdat dit geen geringe uitdaging is, kunnen goede hulpmiddelen ons daarbij helpen.
‘Voetstappen van Geloof’ gaat terug naar de basis en maakt kinderen op een eigentijdse manier
bekend met de verhalen van de Bijbel, met speciale aandacht voor het heilsplan van God voor
deze wereld. We reiken kinderen hiermee het gereedschap aan om de Here Jezus te leren
kennen en te volgen.

reactie van een zondagsschoolleider
“We constateerden dat kennis van de Bijbel bij de kinderen zeer beperkt aanwezig was, zeker van
de meer ‘onbekende’ verhalen. Na een proefperiode hebben wij als zondagsschoolleiding besloten
om deze methode in te voeren. Het voldoet ruimschoots aan onze verwachtingen, mede door de
meegeleverde dvd.”

wat zijn de unieke kenmerken?
•
•
•
•

Lesboek voor de leiding (± 16 lessen per deel).
Het is chronologisch.
Het heeft een ingebouwd herhalingssysteem.
De hulpmiddelen dvd bevat voor elke les praktische
ideeën, zoals spelletjes, werkjes en objectlessen, en
visuele hulpmiddelen, zoals een PowerPoint-presentatie
en direct uit te printen Bijbelteksten.
• Het lesboek is gebaseerd op de NBG51, maar de hulpmiddelen dvd
biedt de mogelijkheid om te kiezen uit NBG51, NBV of HSV.
Deze methode wordt al succesvol gebruikt in Bijbelclubs, kindernevendiensten, zondagsscholen en
vakantiebijbelscholen, alsook in gezinnen.

	REACTIE VAN EEN GEZIN
“Wij gebruiken deze methode als een wekelijks gezinsmoment rond de Bijbel.
Het is compleet, praktisch, creatief, prikkelend en biedt veel stof tot gesprek.”

