Persbericht
Nieuwe Testament Bijbelonderwijsmethode ‘Voetstappen van Geloof’ beschikbaar!
Op 2 april 2013 verschijnen de vier delen van het Nieuwe
Testament in de serie ‘Voetstappen van Geloof’, een complete
methode voor Bijbelonderwijs aan kinderen. De uitgave wordt
uitgebracht door De Herikon, Het Zoeklicht en De Hoop
Publishing. Deze organisaties vinden elkaar in het gezamenlijk
verlangen om komende generaties te bereiken met het gehele
woord van God.
Volgens Mark Brussel, directeur van De Herikon, dreigt er een
generatie op te groeien zonder degelijke kennis van Gods Woord,
met alle gevolgen van dien. Brussel: “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. Het reikt kinderen gereedschap aan om de Here Jezus te leren kennen en te volgen.
Kaan: “Voetstappen van Geloof helpt mensen om de geweldige boodschap van Gods liefde door te
geven op een kindvriendelijke manier die recht doet aan de gehele Bijbel. Bijzonder materiaal met
eeuwigheidswaarde!”
Met ‘Voetstappen van Geloof’ geeft u de Bijbelse boodschap door aan kinderen van 6 tot 12 jaar. Het
materiaal is geschikt voor gebruik in Bijbelclubs, kindernevendiensten, zondagsscholen,
vakantiebijbelscholen, alsook in gezinnen.
Het lesboek biedt meer dan de afzonderlijke Bijbelverhalen en leert kinderen de volledige boodschap
van de Bijbel door 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.
De complete methode bestaat uit vier delen Oude Testament en vier delen Nieuwe Testament met
gemiddeld zestien lessen per deel.
Meer informatie over de methode is te vinden op www.voetstappenvangeloof.nl

