Wat is de sabbatschool?
De sabbatschool is de belangrijkste bijeenkomst van de
1
kerkleden waar ze leren hoe Gods werk te doen . Het
2
doel van de sabbatschool is om de leden zo effectief
mogelijk, in theorie en praktijk, te onderwijzen in het
christen-zijn.
Sabbatschool is onderwijs

vorm en traditie niet de doelstelling mogen
4
overheersen .

hoe mensen die niet meer komen terug te brengen. Mits
9
het programma juist wordt uitgevoerd .

Sabbatschool in kleine groepen

Wat is de oorsprong van ‘Sabbatschool in Actie’?

Hoe meer deelname van en interactie tussen de leden
5
bestaat, hoe effectiever de sabbatschool zal zijn . De
lessen worden op deze manier beter onthouden en
toegepast. Dit werkt beter in kleine groepen.

‘Sabbatschool in Actie’ is een programma van het
departement sabbatschool van de wereldkerk van de
zevendedagsadventisten. Vanaf 1990 wordt er al mee
gewerkt en met succes. Br. Jonathan Kuntaraf van dit
departement heeft het programma gepromoot.

Het gaat in de sabbatschool niet alleen om de les te
bespreken uit het lesboekje of om Bijbelstudie. Het is
een ‘school’ die onderwijs geeft. De lesbespreking is
maar een van de methoden om de doelen van de
sabbatschool te behalen.

Sabbatschool en evangelisatie

Doelen van de sabbatschool

Sabbatschool en evangelisatie: gezamenlijk doel

De sabbatschool kent 4 doelen: 1. Bijbelstudie, 2.
Gemeenschap, 3. Evangelisatie, 4. Wereldmissie. Deze
worden bereikt door onderwijs in theorie (erover praten)
en praktijk (uitvoeren).

Volgens de Adventkerk is ‘Sabbatschool in Actie’ de
meest effectieve methode om de doelen van en de
sabbatschool en van het departement evangelisatie te
7
halen . Het handboek voor het departement
evangelisatie geeft ook de samenwerking aan met de
sabbatschool in het project ‘Sabbatschool in Actie’ om
8
haar doel te halen .

De vraag is: Wat is de beste manier om deze doelen te
bereiken? De Adventkerk geeft in haar handboeken het
antwoord: de‘Sabbatschool in Actie’.

Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat de effectiviteit van
de sabbatschool stijgt als evangelisatie (doel 3) een actief
6
onderdeel wordt .

Wat is ‘Sabbatschool in Actie’?
De traditionele sabbatschool versus ‘Sabbatschool in
Actie’
Het handboek voor de sabbatschool beschrijft dat de
meeste gemeenten de traditionele sabbatschool
hanteren die lijkt op de eredienst. Maar dit is niet de
beste methode aldus het handboek. Een school geeft
3
onderwijs aan actieve deelnemers . Ook Ellen White zegt
in haar boek Counsels on Sabbath School Work dat de

‘Sabbatschool in Actie’ is een vorm van sabbatschool in
kleine groepen. Er is tijd vrijgemaakt voor: het delen van
ervaringen, Bijbelstudie, plannen maken en
evangelisatie, zowel in theorie als in de praktijk.
‘Sabbatschool in Actie’ omvat alle doelen van het
departement sabbatschool en persoonlijke evangelisatie.

Sinds 2016 promoot de landelijke sabbatschool raad
onder leiding van Jurriën den Hollander, hoofd van het
departement vorming en toerusting, de ‘Sabbatschool in
Actie’ in Nederland. Ook nu vinden we in elk
sabbatschool boekje informatie over de Sabbatschool in
Actie.
Hoe werkt ‘Sabbatschool in Actie’?




Het ‘Sabbatschool in Actie-programma’ heeft als
resultaat dat er meer zorg en aandacht voor elkaar is
binnen een gemeente. En dat erover wordt nagedacht
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Zie Kerkelijk Handboek (2008), p. 130. Efeze 4:11-12
De leden van de Sabbatschool is niet hetzelfde als het lidmaatschap van de Adventkerk.
Iedereen, lid of bezoeker kan en mag lid worden van de sabbatschool. Sabbatschool Handboek
(SSH), p. 15
3
SSH, p. 93

In Nederland heeft br. Paulo Benini de ‘Sabbatschool in
Actie’ geïntroduceerd om de sabbatschool weer terug te
brengen naar het oorspronkelijke doel. Paulo Benini is
departementsleider van de sabbatschool, persoonlijke
evangelisatie en zending in de Inter-Europese Divisie van
10
de wereldkerk . Het programma wordt de Beninimethode genoemd, maar Benini had niet alles van de
‘Sabbatschool in Actie’ overgenomen.

Counsels on Sabbath School Work, p. 151,156,157 in SSH, p. 83
SSH, p. 94
SSH, p.94
7
SSH, p.2, Personal Ministries Handboek (PMH), p.2
8
PMH, p. 2




Kleine groepen van 6 tot 8 personen komen een
vol uur bij elkaar.
Er is voldoende tijd voor zowel lesbespreking als
evangelisatie.
Er is zorg voor elkaar en aandacht voor leden
die er niet zijn
Er is een bespreking van de les gericht op de
praktijk
Vaste groepsleiders begeleiden het gedeelte
evangelisatie en de lesbespreking.

6

9

SSHB, p.99
http://eud.adventist.org/en/about-us/team/
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Groepsleiders en evangelisatieleiders
overleggen wekelijks en maandelijks.
Maandelijks is er een gezamenlijke
terugkoppeling van de groepsplannen.
Maandelijks ontmoeten de sabbatschoolleden
elkaar buiten de sabbatschool.

‘Sabbatschool in Actie’ gebruikt een heel uur. De
groepsleider en evangelisatieleider begeleiden de
groepjes. Gemeenschap, evangelisatie, lesbespreking en
wereldmissie komen allemaal aan bod tijdens dat volle
uur.
Als de gemeente dat wenst kan er eerst gezamenlijk een
lied worden gezongen en een gebed worden
uitgesproken. En daarna splitst de gemeente zich op in
kleine groepjes. Maar let op dat hierdoor de
sabbatschooltijd meer dan een uur wordt. Dat kan
worden voorkomen door gelijk in kleine groepjes te
beginnen zonder een gemeenschappelijk lied of gebed.





5min. Missietijd (zendingsverhaal,
zendingscollecte, specifiek zendingsdoel
adopteren);
Afsluiting (gebed).

Tip: Neem bij de communicatie van de tijden van de
sabbatschool, de tijd van begroeten bij binnenkomst en
een eventuele zangdienst mee als onderdeel van de
sabbatschool.
Bijvoorbeeld:
09.30 Binnenkomst, elkaar begroeten
09.45 Zangdienst en gezamenlijke opening
10.00 Sabbatschool in Actie
10.55 Afsluiting in de groepjes
De sabbatschool is dus van 09.30-11.00 uur en niet van
10.00-11.00 uur.

Tijdschema van ‘Sabbatschool in Actie’

Waarom ‘Sabbatschool in Actie’?

Er is meer tijd nodig dan een uur bij een gezamenlijke
opening en/of sluiting, lezing van het zendingsbericht en
collecte-inzameling. Maar in een uur is er:
 Opening door gebed en/of lied;
 5 min. Gemeenschap (wie missen we, gaat het
goed met iedereen?);
 20 min. Evangelisatie (ervaringen, afspraken
vorige week, evangelisatieplan maken of
aanpassen, training, afspraken maken,
opdrachten geven, specifieke gebedsdoelen,
bidden);
 30 min. Lesbespreking (ijsbreker, belangrijkste
leerpunten uit de les, les praktisch toepassen op
het dagelijks leven, opdracht voor de week);
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