Kinderwerk
“Laat de kinderen tot Mij komen”
Voor Jezus zijn kinderen belangrijk. Hij heeft tijd voor ze, en wil dat wij dat ook hebben.
Al in het Oude Testament worden we aangespoord om heel veel tijd en energie in kinderen te
steken: “de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw
hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij
zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij
onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.” (Deut. 6:4-7)
Niet de volwassenen, maar de kinderen van Israel gingen het Beloofde Land in, omdat zij van jongs af
aan God hadden leren kennen. Zij bleven hun hele leven aan God toegewijd.
Voortdurend spoort God ons aan om onze kinderen over Hem te vertellen, en ze alles te leren wat er
te leren valt. Om het goede voorbeeld te geven, zodat de kinderen dat zullen volgen.
Kinderen zijn een geschenk van God, een bijzonder grote verantwoordelijkheid.
“Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen
voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is” (Mattheus 18:10).
En: “Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het
Koninkrijk der hemelen? En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide:
Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der
hemelen voorzeker niet binnengaan…En een ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt
Mij. Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor
hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.”
(Mattheus 18:1-6).
Top prioriteit
Uit onderzoek is gebleken dat de keuze voor Jezus meestal gemaakt wordt voordat een persoon 12
jaar oud is, en dat de morele basis grotendeels vast ligt met 9 jaar, daarna wordt daarop verder
gebouwd. Verder is gebleken dat het geloof van een persoon tot stand komt vóór hij tiener wordt; hij
heeft dan een mening over God, de Bijbel, de duivel, het eeuwige leven, Jezus, redding, etcetera.
Wat je gelooft als je 13 bent, blijf je in de meeste gevallen je hele leven geloven.
Dit is in overeenstemming met wat God in de Bijbel over kinderen zegt, en de aansporing om
kinderen zoveel mogelijk over Hem te vertellen.
Ook is gebleken, dat de mensen die nu actief in de kerk zijn, of kerkleiders zijn, in de meeste gevallen
ook als kind al actief waren in de kerk.
De ouders hebben de grootste invloed op het geloof van het kind.
Als ouders en kerk beide samenwerken is het resultaat bij het kind het beste.
Dus: kinderen tot geloof helpen komen is een bijzonder hoge prioriteit; zowel in de kerk als thuis!!
Wat kunnen wij allemaal doen voor onze kinderen, voor de kinderen in onze kerk, en voor de
kinderen in onze omgeving?
Zegen kinderen met liefde
Liefde is het allerbelangrijkste in de omgang met kinderen. Hoe kun je die uiten?

Er zijn 5 “liefdestalen voor kinderen”:
- Lichamelijk contact (geschikt voor kinderen)
- Bevestiging met woorden (specifiek)
- Cadeautjes (kleine)
- Dienstbaar aan ze zijn, ze helpen
- Gericht tijd met ze doorbrengen
Kinderen hebben verschillende “liefdestalen”, dus in de kerk kun je ze het beste gewoon allemaal
gebruiken.
Geloofsontwikkeling
Belangrijk in de geloofsontwikkeling van kinderen is “doen”, laat ze dus actief meedoen in de kerk.
Mogelijkheden hiervoor zijn: in de muzikale aanbidding: zingen, dansen, muziekinstrument bespelen.
In het onderwijs: toneelstukje, voorlezen uit de Bijbel, getuigenis geven, bidden.
In de organisatie van de kerkdienst: mensen begroeten, de collecte ophalen, brood en wijn uitdelen,
mededelingen doen, meehelpen met audio-visuele zaken (geluid, sheets etc).
Ook kunnen kinderen ouderen en gehandicapten helpen, iets voor kleine kindjes doen, meehelpen
met het kinderwerk als ze wat ouder worden, en dergelijke. Wees creatief, er is vast nog veel meer te
bedenken. Neem kinderen ook serieus als mede gelovigen (in ontwikkeling), en laat ze ook dingen
doen waaruit hun geloof blijkt, als ze dat willen.
Onderwijs
Het gaat bij het onderwijs aan kinderen om de essentie van het evangelie: spijt van zonden,
vergeving door God, uit genade, Jezus’ offer aan het kruis voor jou, Zijn dood en opstanding, doop,
christelijk leven, en het eeuwige leven ontvangen. Denk niet dat kinderen daar nog te jong voor zijn;
het is heel goed mogelijk om op hun niveau dit duidelijk te maken.
Gebruik de Bijbelverhalen uit het OT en de verhalen van Jezus om deze kernonderwerpen over te
brengen, en sluit aan bij hun dagelijkse leventje.
Kinderen zijn in staat om tot een echte keuze voor Jezus te komen; sta daar voor open en moedig ze
aan.
Voorzichtig
Wees natuurlijk wel voorzichtig met kinderen. Oefen geen druk uit op ze om Jezus aan te nemen.
Zorg dat ouders/verzorgers volkomen op de hoogte zijn van jouw onderwijs aan de kinderen, en
ermee instemmen.
En kinderen kunnen alleen gedoopt worden als de ouder(s) toestemming geven en aanwezig zijn bij
de doop.
Kinderwerk
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk kerkleden meehelpen met het kinderwerk in de kerkdienst, en
dat alle kerkleden beseffen dat dit een van de belangrijkste taken is, die we hebben als gemeente.
Dit voorkomt ook, dat het voor een paar vrijwilligers te zwaar wordt, want werken met kinderen is
intensief en vraagt veel energie.
De vorm die je kiest voor het kinderwerk hangt af van de grootte van de gemeente, het aantal
kinderen, de mogelijkheden in het gebouw, de leeftijds groepen, en het aantal kinderwerkers.

Mogelijkheden zijn:
1. Tijdens de preek alle kinderen een werkje laten doen, passend bij hun leeftijd, over het
thema van de dienst/kinderbijbelverhaal, terwijl ze bij de kerkdienst blijven, daarbij iets te
eten en/of te drinken geven.
2. Tijdens de preek de kinderen in een ander lokaal een bijbelse les geven, met werkje erbij,
passend bij hun leeftijd, iets te eten en/of te drinken geven.
3. Aparte kinderdienst organiseren inclusief aanbidding (muziek), gebed, bijbelonderwijs,
werkje, iets eten/drinken, per leeftijdsgroep of met leeftijdsgroepen gecombineerd.
4. Aparte baby en peuter kamer inrichten, waar de kleintjes kunnen spelen en slapen onder
toezicht, met bijvoorbeeld leuke christelijke liedjes erbij of bijbelse spelletjes.
5. Af en toe een kinderdienst houden voor de hele gemeente ipv de gewone dienst
Welke vorm je ook kiest; elke heeft voor- en nadelen. Kinderen in de dienst houden vergroot de
betrokkenheid bij elkaar, maar kan erg druk worden, en je hebt geen kans om met de kinderen te
praten over God en hun geloof in Hem. Kinderen in aparte lokalen een eigen dienst geven biedt heel
veel mogelijkheden voor onderwijs, aanbidding, kinderen leren bidden etcetera, en geeft meer rust
in de dienst, maar vraagt meer van de kinderwerkers, en verkleint de betrokkenheid met de overige
gemeenteleden. Soms heb je weinig keus omdat het gebouw zich niet leent voor meerdere groepen,
of omdat de gemeenteleden nog groei en training nodig hebben om kinderwerk in aparte lokalen te
kunnen doen.
Je kunt ook vormen combineren of afwisselen, afhankelijk van hoe de gemeente en de kinderen zich
ontwikkelen, en wat dan op dat moment de beste keus is.
Belangrijkst is je focus op het doel: kinderen liefhebben, en tot Jezus helpen komen; tot geloof, tot
een keuze voor Hem, tot een volgen van Hem. Dit kun je uitvoeren, welke keus je ook maakt.
Zie voor materialen, boeken en websites voor kinderwerkprogramma’s de andere artikelen in deze
cursusmap
Vragen:
 Zijn kinderen al belangrijk voor jou? Hoe kun je daar in groeien?
 Welk soort kinderwerk zou kunnen passen in jouw gemeente? Waarom?
 Zou je als gemeente iets kunnen doen voor kinderen in jouw woonplaats?
 Hoe kunnen kinderen in jouw gemeente meedoen/meehelpen?
 Besteed je ook zelf tijd aan kinderen: voor en na de dienst, in activiteiten buiten de kerk,
thuis uitnodigen etcetera? Ga je een relatie met ze aan? Voel je je verantwoordelijk voor
hen?
 Wat zou jij kunnen doen om kinderen te helpen tot geloof in Jezus te komen?
 Hoe kun je ouders ondersteunen?
Praktijk:
 Ga de komende weken tijd besteden aan de kinderen in jouw gemeente (of aan kinderen in
jouw familie/buurt, als er –nog- geen kinderen in de kerk zijn)
 Bespreek met je voorganger mogelijkheden om kinderwerk te starten/te verbeteren.
 Kijk wat kinderen in jouw gemeente zouden kunnen gaan doen.
Verdere studie:

 In de cursusmap vind je artikelen voor verdieping, en verwijzingen naar boeken.
 Ook staan er christelijke kinderwerk organisaties vermeld. Zij geven gerichte cursussen en
workshops om je te trainen voor kinderwerk, en hebben allerlei materialen.

