NLEG KinderKerk Handboek
voor
KINDERWERKERS

NLEG Kinderwerkers Handboek

pagina 1

!! Welkom !!
Beste kinderwerkers,
Het is een voorrecht om dit handboek aan u te presenteren! God gebruikt u in een
bediening van levensbelang in deze laatste dagen. Kinderbediening is erg belangrijk
voor het succes en welvaren van De Gemeente van nu.
U be
e
a
e e e
a
e
e a e ede , d
e ,
advocaten, onderwijzers, rechters, politieagenten, evangelisten, voorgangers en
misschien zelfs wel de toekomstige minister-presidenten!
Kinderen moeten God kennen, zijn kracht herkennen en Hem gehoorzamen. U kunt
zien hoe belangrijk het is om er zeker van te zijn dat wij ons best doen om Gods
Woord in de harten en gedachten van onze kinderen te brengen, zodat ze nooit
zullen afdwalen van Gods principes.
Sp e ken 22:6 (GNB): Lee een kind an jong af aan de j i e eg e olgen; ook
als hij ouder wordt, ZAL HIJ ER DAN NIET VAN AFWIJKEN.
Samen zullen we de kinderen bereiken,
Gods zegen in uw dienst namens de OudstenRaad van de NLEG
Bron: Edgar en Judi Crabb (Tree of Life Ministries)

INHOUD:
1. Wat de Bijbel zegt over het bedienen van kinderen.
2. Ingrediënten voor succesvolle kinderbediening.
3. Kinderen en de Heilige Geest.
4. Hoe de kinderen in lofprijs en aanbidding te leiden.
5. Onderwijzen met voorwerplessen.
6. Onderwijzen met drama en toneel.
7. Effectieve poppen bediening.
8. Verhalen vertellen.
9. Discipline.
10. Hoe voor de kinderen te bidden.
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1. WAT DE BIJBEL ZEGT OVER HET BEDIENEN VAN KINDEREN
INLEIDING
Kinderen zijn niet de kerk van morgen. Zij leven vandaag en maken ook nu deel uit
van de gemeente. Zij hebben een geest die opnieuw geboren kan worden en gevuld kan
worden met de Heilige Geest. Zij hebben een lichaam dat ziek kan worden, net als
volwassenen. De duivel probeert hun gedachten waarschijnlijk nog meer te beïnvloeden dan
die van volwassenen.
Het is zo belangrijk om te onthouden dat kinderen niet slechts een kleine Jezus of
een kleine Heilige Geest ontvangen. Zij ontvangen dezelfde Heilige Geest als de
volwassenen. Zij ontvangen dezelfde Heilige Geest die op de pinksterdag werd uitgestort.
Aan de kinderen kan worden geleerd om vrijmoedig te zijn in de Heer en de gaven van de
Heilige Geest te gebruiken.
Kinderen moeten tot discipelen worden gemaakt en onderwezen worden net zoals
dat met volwassenen het geval is. Echter, het moet op hun niveau gebracht worden. De
Bijbel zegt ons in Matteüs 13 vers 19 dat wanneer iemand het Woord hoort en het niet
begrijpt, dan komt de satan om weg te nemen wat in dat hart gezaaid was.
Dat is de reden waarom er een speciale bediening voor de kinderen moet zijn op hun
niveau, zodat het Woord ook in hen vrucht zal dragen.
JEZUS HAD EEN BEDIENING VOOR KINDEREN
Bij veel van de wonderen van genezing en verlossing in de evangeliën waren
kinderen betrokken. Ook praatte Jezus regelmatig over kinderen.
1. Je
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Markus 5:22-43

2. Jezus wekte de zoon van de weduwe uit Naïn op.

Lukas 7:11-15

3. Jezus dreef een demon uit de dochter van de Kananese vrouw.

Mattheus 15:22-28

4. Je

Mattheus 17:14-18
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5. Jezus genas de zoon van de hoveling.

Johannes 4:46-54

6. Jezus gebruikte de lunch van een jongetje om 5000 mensen te voeden.
Johannes 6:1-14
7. Jezus zei dat je als een kind moet worden om het koninkrijk van God
binnen te kunnen gaan.
Mattheus 18:1-4
8. Jezus zei ons dat wie een kind ontvangt in zijn Naam, ontvangt Hem.
Hij zei ons niet één van de kleinen te verachten.
Mattheus 18:5-10
9. Jezus zei dat wie een klein kind ook maar een beker koud water te
drinken geeft, zeker loon daarvoor zal ontvangen.

Mattheus 10:42

10. Jezus nam kinderen in zijn armen en zegende hen, nadat zijn eigen discipelen
probeerden ze weg te sturen.
Mattheus 19:13-15
11. Jezus werd omringd door kinderen die hem prezen in de tempel.

Mattheus 21:14-16

12. Jezus huilde over de kinderen van Jeruzalem. Hij wist dat ze hem waarschijnlijk zouden
afwijzen, net als hun ouders.
Mattheus 23:37
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JEZUS WIL DAT WIJ DE KINDERBEDIENING VOORTZETTEN
Toen Jezus de aarde ging verlaten gaf hij de grote opdracht aan zijn discipelen. Hij
zei in Mattheus 28:18-20 dat ze alle volken tot zijn discipelen moesten maken. Daar horen
de kinderen ook bij. Als Jezus de kinderen niet uitsloot van zijn eigen bediening en
persoonlijk hen bediende, dan wil Hij zeker dat wij dezelfde bediening uitdragen. Het is een
hoge roeping om de kleinen te onderwijzen en te trainen.
KINDEREN ZIJN BELANGRIJK IN HET PLAN VAN GOD
1. De Israëlieten werd geboden hun kinderen de wetten van God bij te brengen elk moment
van de dag (wanneer ze thuis zijn, wanneer ze onderweg zijn, wanneer ze nederliggen
en wanneer ze opstaan). God beloofde hen een lang en voorspoedig leven te geven. Zij
zouden zeer talrijk worden wanneer ze deden wat God hun gebood.
Deuteronomium 6:1-7
2. God koos Abraham om zijn verbond mee te sluiten omdat Hij wist dat Abraham zijn
kinderen zou leren Gods geboden te houden. Genesis 18:19
3. God gebruikte kinderen in het Oude Testament.
A. Samuël, een kleine jongen, werd door God geroepen en hem werd verteld welk
oordeel God over de hogepriester Eli zou brengen, omdat Eli zijn zonen niet trainde
in Gods weg. De Bijbel zegt dat een woord van God schaars was in die dagen.
1 Samuel 3:1-21
B. David was een tiener toen hij Goliath doodde. 1 Samuel 17:1-58
C. Een jong meisje die de slaaf van de vrouw van de melaatse Naäman was, vertelde
haar over de profeet van God. Dit leidde tot de genezing van Naäman.
2 Koningen 5:1-4
D. Jozef was een tiener toen hij een droom van God kreeg. Genesis 37:2-11
KINDEREN MOETEN ONDERWEZEN WORDEN ALS KINDEREN
ZE ZIJN GEEN VOLWASSENEN
1. Kinderen moeten onderwezen worden op hun eigen niveau. 1 Korintiërs 13:11 Toen ik
een kind a , p ak ik al een kind, oelde ik al een kind, o e legde ik al een kind.
2. Kinderen moeten worden onderwezen door middel van herhaling. Jesaja 28:9-10 9 ¶
Wie il hij kenni le en en ie il hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de
melk gespeend, aan de borst ontwend zijn? 10 Want het is wet op wet, wet op wet, eis
op ei , ei op ei , hie a , daa a .
3. Wanneer zij het Woord niet begrijpen, zal satan komen en het wegroven. Matteüs 13:19
Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze
en oof a in ijn ha ge aaid i .
4. Leer om je te identificeren met de kinderen en hun problemen zodat je een goede leraar
zult zijn.
Korintiërs 9:19-23 Ik ben oo de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen;
( ) Ik ben oo de akken ak ge o den, om de akken e innen; oo allen ben ik
alle ge ee , om in elk ge al enigen e edden.
KINDERBEDIENING IS HET WOORD ONDERWIJZEN
1. Spreuken 22:6 Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud
geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. D e d e c e e
de Heb ee
e
taal en de Joodse traditie. De Joden vierden een Barmitzvah wanneer een jongen 13 jaar
oud werd. Ze vierden dan dat hij een man werd. Daarom geloof ik dat kinderen opnieuw
geboren en vervuld met de Geest moeten zijn op 6-jarige leeftijd. Ze moeten getraind en
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onderwezen worden in de wegen en de kracht van God wanneer ze jong zijn, zodat ze
op de leeftijd van 13 jaar vrijmoedige getuigen voor Jezus zijn en in de bediening staan.
2. Kinderbediening is absoluut geen niet baby-sitten. Het is niet de kinderen bezig houden
tijdens de volwassendienst! Zelfs de zuigelingen kunnen door jou gezegend worden!
3. Het doel is om het Woord te onderwijzen zodat de kinderen luisteren, het begrijpen en
het gaan doen.
4. De onderwijzer moet de kinderen in de aanwezigheid van God brengen en verwachten
dat de Heilige Geest onder hen werkt.
KINDERLEIDERS MOETEN VOORBEREID ZIJN
1. Jij bent een herder over een kudde kinderen die jij moet onderwijzen net zoals jouw
voorganger de herder is over de kudde mensen in zijn kerk. Handelingen 20:28 Z e
dan toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u als opzieners
gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij zich door het bloed van zijn
E e e e
e eef .
2. Je moet geestelijk voorbereid zijn door tijd door te brengen met Gods Woord, in gebed en
voorbereiding voor de lessen. 2 Timoteus 2:15 Maa e e
ede
e be efd
ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch
ec e
e e b e be e a e
d de aa e d.
3. Gebruik verschillende methoden om het Woord en de principes van God te onderwijzen.
Gebruik poppen, voorwerplessen, en creatieve ideeën die God je geeft.
4. Leid de kinderen in lofprijs en aanbidding. Gebruik betekenisvolle liederen.
5. Heb controle over de klas. Gebruik zoveel mogelijk positieve aansporingen.
6. Geef uitnodigingen voor redding, vervulling met de Heilige Geest, genezing, en geef de
kinderen ruimte om te reageren op wat God aan het doen is.
Zet de kinderen niet onder druk.
Vraag de kinderen waarom ze naar voren gekomen zijn voordat je met ze bidt.
Zorg dat je een andere nazorger achter de hand hebt om verder met ze te bidden en
meer uitleg te geven.
Zorg dat je folders hebt om mee naar huis te geven, om uitleg te geven over wat ze
hebben gedaan.
JIJ BENT GEROEPEN DOOR GOD
Wij zijn geroepen in de bediening. 2 Korintiërs 5:18 zegt dat wij geroepen zijn om mensen
met God te verzoenen. Je gehoorzaamt God wanneer je de kinderen onderwijst. Je doet het
niet om mensen te behagen. Bedenk dat er ook een geestelijk oorlog om de kinderen
gaande is. Blijf daarom alert en ook enthousiast. Als je je opgebrand begint te voelen, bidt en
vraag God om je te verfrissen en een frisse zalving te geven. Bemoedig elkaar regelmatig en
wees open in de evaluaties van het kinderwerk.
Bezoek zelf ook de doordeweekse samenkomsten en Bijbelstudies om opgebouwd te
worden. Als je geeft, dien je ook opgebouwd te worden. Vergeet dat niet!
S e

e 11:30
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SAMENVATTING KINDERBEDIENING:
JEZUS HAD EEN BEDIENING VOOR KINDEREN
JEZUS WIL DAT WIJ DIE VOORTZETTEN
KINDEREN ZIJN BELANGRIJK IN HET PLAN VAN GOD
KINDEREN MOETEN WORDEN ONDERWEZEN ALS KINDEREN
KINDERBEDIENING IS HET WOORD ONDERWIJZEN
KINDERLEIDERS MOETEN VOORBEREID ZIJN
JE BENT DOOR GOD GEROEPEN
KINDEREN ZIJN NET ZO GOED DE KERK VAN VANDAAG ALS DE VOLWASSENEN
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2. INGREDIENTEN VOOR SUCCESVOLLE KINDERBEDIENING
1. VERWACHT DAT GOD JE ZAL GEBRUIKEN.
2. BOVENNATUURLIJKE KRACHT:
Geef elke week een eenvoudige oproep voor bekering.
Zorg dat de kinderen de doop in de Heilige Geest ontvangen.
Laat hen zien dat Gods kracht groter en machtiger is dan alles wat ze op TV en in
films zien.
Een voorwaarde voor kracht is te GELOVEN. Geloof Gods Woord en leer de
kinderen te geloven.
3. ENERGIE:
Wees enthousiast over je lessen en het Woord wat je de kinderen brengt. Wees
opgetogen! De menigten verdrongen zich om Jezus.
4. BEELD JE LESSEN UIT:
Doe voorwerplessen.
Gebruik een flanelbord.
Breng verkleedkleren mee en laat de kinderen het Bijbelverhaal uitbeelden.
5. HERHALING:
Kinderen leren door herhaling. Je moet hetzelfde op allerlei verschillende manieren
steeds opnieuw aan de orde stellen. Herhaling is een goede zaak. Wees niet bang
om dingen vaak te herhalen. Romeinen 10:17 Z
da e e f
e
e e
e
e d
e
d a C
6. VERHALEN VERTELLEN:
Je eb
ee d e
ee
e e c e e e . Ve ander de omgeving. Je zou
bijv. het licht uit kunnen doen en een spotlight gebruiken.
7. POPPEN:
Gebruik ze om Bijbelverhalen te vertellen.
Gebruik ze in de poppenkast.
Laat de pop een zegen vragen over het offer wordt opgehaald wordt.
Laat hem helpen het zingen te leiden.
Laat hem de regels vertellen.
8. STREEF NAAR GOEDE VAARDIGHEDEN IN HET POPPENSPEL:
Kom met een goede persoonlijkheid van de pop.
Laat de poppen praten als kinderen.
Laat de pop bewegingen maken die passen bij het karakter.
Ontwikkel je armspieren.
Ontwikkel synchronische mondbewegingen van de pop.
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3. KINDEREN EN DE HEILIGE GEEST
We moeten in het oog houden waarom de kinderbediening zo belangrijk is. Satan is
erop uit om deze generatie te pakken te krijgen net als elke andere generatie. Hij was erop
uit om Mozes te vernietigen en Jezus. Hun ouders verborgen hen voor de autoriteiten om te
voorkomen dat ze gedood zouden worden. Satan heeft ook nu een plan om onze kinderen
kapot te maken door hun hang naar macht, drugs, seks, bendes, en zelfmoord. Kinderen
worden bedolven onder de lust van het vlees, de lust van de ogen, en de trots van het leven.
Wij moeten hen de kracht van de Heilige Geest laten zien waardoor ze deze dingen
overwinnen.
Richteren 2:10 zegt dat er een generatie in Israël kwam d e de Here niet kende,
noch zijn werken . Psalm 78:1-6 vertelt ons wat we daaraan moeten doen. Hier worden we
opgedragen om de volgende generatie (onze kinderen) de machtige daden van de Heer te
e e e
ac ,
ac e
e ed e
deren.
Met andere woorden, we moeten opscheppen over God tegenover de volgende
generatie. We moeten dankliederen voor Hem zingen en Hem groter maken dan wat dan
ook voor onze kinderen. Zij moeten weten wie Hij is en dat Hij de grootste kracht in het
heelal is. Hij wil op geweldige wijze in hen wonen door de kracht van de Heilige Geest.
In Johannes 16:7-11 zegt Jezus dat Hij weg moet gaan en de Trooster zal zenden.
He
d da e T
e e aa d
d , paraclete, betekent: iemand die naast je staat
om je te helpen en te steunen; je advocaat om je te troosten en te bemoedigen. De duivel
gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, maar Jesaja
59:19 zegt dat de Heer een banier tegen hem zal opheffen. (In de Engelse vertali : When
the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the LORD shall lift up a standard against
. Wa ee de a d a
e a ee
ed, a de Gee de He e ee ba e e e
e
effe . ) We moeten aggressiever gaan denken zodat het een tweede natuur voor de
kinderen wordt om het kwaad te herkennen en manifestaties van de Heilige Geest te
verwachten in de kerk en in hun leven.
Vul hun hongerige geesten met de kracht van God. God sprak tot Samuël, toen hij
nog een jongen was, over de toekomst van Israël, omdat hij de enige was die toegewijd was
aan God. We leven in een gevaarlijke tijd. Kinderen moeten weten hoe ze de stem van de
He e Gee
e e aa , a ee H e e : Ga e aa e a
f Ga e b
die vriend loge e . D a e edde a
d, e aa , e ac
e c.
Onthoud, kinderen ontvangen dezelfde Heilige Geest als volwassenen en zullen Hem
kennen, ervaren en in Hem bewegen. Heimelijk verlangen kinderen naar macht, belangrijk te
zijn, identiteit, en veiligheid. Ze zullen het allemaal vinden in de Heilige Geest. De wereld
probeert hen te leren dat ze het zullen krijgen door bij de groep te horen, door geld, drugs,
doen waar je zelf zin in hebt, etc.
Als we hen de kracht van de Heilige Geest die in hen woont laten zien en hen
stimuleren een relatie met God te hebben, dan zullen ze Hem gehoorzamen en dienen.
Kinderen kunnen op zeer jonge leeftijd vervuld worden van de Heilige Geest. Joël 2:28
Daa a a e e c ede , da I
Gee
a
e op AL wat leeft, en uw zonen en
uw dochters zullen profeteren. Ec e ,
de e
e de He e Gee
ebbe e He
toch niet kennen, en ook niet weten hoe ze zijn kracht kunnen gebruiken in hun dagelijks
leven. Het is alsof je een computer hebt en niet weet hoe je die moet gebruiken.
Deze generatie is gefascineerd door het spirituele. In de zeventiger jaren draaide
alles om het verstand en de technologie; in de tachtiger jaren ging het om het lichaam,
training en gezondheid enz. Tegenwoordig worden de mensen in beslag genomen door de
ee e e e e d
TV, f
e b e e , e a e, Harry Potter, enz. Alles wat God
doet, presenteert de duivel in vervalste vorm. Wij moeten de kinderen leren wat echt is.
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ALS JE DE HEILIGE GEEST ER NIET BIJ BETREKT IS HET OPPERVLAKKIGE
BEDIENING. De Heilige Geest is altijd aanwezig, maar Hij moet uitgenodigd worden om deel
te gaan nemen en te spreken. Er zou een geweldige leraar achter in de klas kunnen zitten.
Hij zou de hele dienst aanwezig kunnen zijn. Maar als we hem niet opmerken en uitnodigen
om naar voren te komen en met ons te delen, zou hij niet betrokken zijn bij het lesgeven.
HOE KAN DE HEILIGE GEEST BEWEGEN IN MIJN KLAS?
1. HEB EEN DOEL. Als je geen geestelijk doel hebt voor de kinderen, dan zul je ook niets
bereiken. Verlang naar de dingen van de Heilige Geest. Maak er ruimte voor. Laat plaats
voor lofprijs en aanbidding die hen in de aanwezigheid van God brengt. Sta de kinderen
toe om in tongen te bidden en in de Geest voor anderen te bidden. Ze moeten het
gebruiken. Wat voor nut heeft het om een kind een fiets te geven, maar hem er niet op te
laten rijden? Johannes 7:37 I d e iemand d
eef ,
e
e d
e!
2. WEES EEN VOORBEELD. Je moet niet zeggen: doe zoals ik zeg, maar: doe zoals ik
doe. Neem je voor in je hart om op de juiste manier overvloedig te zijn in de gaven van
de Geest. De Heilige Geest wordt in de Bijbel vergeleken met water. Johannes 7:37-39.
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen,
a e
de ; De Heilige Geest zal zuiveren, verfrissen en kracht geven. Er is een
verschil tussen een bron en een stroom. Je wilt stromen in de Heilige Geest zodat je dat
ook aan de kinderen kan onderwijzen.
3. LEER HANDELINGEN 1:8 AAN DE KINDEREN. Maa
ac
a e
a ee de He e Gee
e
e
e
e
.. Ve e e
e e
een goede getuige kunnen zijn en hoe ze de Heilige Geest door hen heen kunnen laten
werken. Geef Bijbelse voorbeelden van de kracht van God in werking. Bijvoorbeeld de
weduwe en haar twee zonen. Zij hielpen hun moeder vaten te verzamelen om olie in te
doen.
4. LEER DE KINDEREN DE STEM VAN DE HEILIGE GEEST TE HERKENNEN.

Samuël kon Gods stem verstaan. Hij leerde het als kind, en als hij dat niet geleerd had,
zou hij zijn bediening als volwassene niet hebben kunnen uitoefenen. Veel volwassenen
vandaag zijn niet in hun bediening omdat ze nooit geleerd hebben om Gods stem te
verstaan. We moeten gewoon eens stil zijn tijdens de les en de Heilige Geest toestaan
de
de e e
e e . Ze
: La e
e
e aa de Hee
e e . We
e e e e de He e Gee a e be e e
laats van doorgaan met
de les. De Heilige Geest kan meer doen in 10 minuten dan wij in een heel jaar voor
elkaar zouden krijgen. We moeten gevoelig zijn voor de beweging van de Heilige Geest.
5.

HOE SPREEKT DE HEILIGE GEEST TOT ONS?
Je geest herinnert je aan dingen die je moet zeggen en doen. Je leert iets te doen door te
oefenen. Dan leer je het verschil tussen je vlees en je geest. Als de kinderen niet de
echte beweging van God ervaren zullen ze nep dingen of dingen van de duivel gaan
ervaren. Als ze leren luisteren naar de Geest, zullen ze neppe of kwade dingen meteen
herkennen.
Je geest heeft een stem het geweten.
Het lichaam heeft een stem redeneringen van het verstand.
De Heilige Geest is een veilige gids.
VOORBEELD: Een FBI-agent moest leren hoe hij valse biljetten kon herkennen. Toen
men hem vroeg of hij de vervalste biljetten goed bestudeerde, zei hij nee. Hij is juist bezig
met het echte geld en bestudeert de echte biljetten de hele tijd. Als hij dan een vervalst
biljet in handen krijgt merkt hij het meteen, omdat het anders voelt.
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SAMENVATTING, JE MOET:
VERLANGEN NAAR DE BEWEGING VAN DE HEILIGE GEEST IN JE KLAS
RUIMTE VOOR HEM MAKEN
HEM UITNODIGEN
HEM VERWACHTEN
GEWOON DOEN
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4. HOE DE KINDEREN IN LOFPRIJS EN AANBIDDING TE LEIDEN
DOEL:
Muziek is een vervoermiddel net als een auto. Het brengt je waar je wezen moet.
Muziek is het beste voertuig om kinderen in de aanwezigheid van God te brengen. Ze
moeten leren de Heer lief te hebben, en Hem te prijzen en te danken voor zijn
machtige werken en voor wie Hij is.
De twee belangrijkste redenen voor lofprijs en aanbidding zijn:
EER AAN GOD BRENGEN
IN DE AANWEZIGHEID VAN GOD KOMEN
Openbaring 5:9-10 e : E
e ee
e
e a , e e de: e G eb
hen voor onze God gemaakt tot ee
e
e e . Ee
e e
a
de
aanwezigheid van God namens het volk. Door Jezus kunnen we nu zelf in de aanwezigheid
van God komen.
Psalm 22:4 vertelt ons dat God troont op de lofzangen van zijn volk.
PRAKTISCHE TIPS VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN MUZIEK:
1. Luister naar de woorden. Zijn ze zuiver en niet ijdel? Stemmen ze overeen met
Gods Woord?
2. Een lied moet een makkelijk aan te leren melodie hebben.
3. Muziek moet in de eerst plaats de aandacht trekken.
4. Muziek moet vreugde en plezier overbrengen.
5. Laat de kinderen eerst hun energie gebruiken met vlotte liedjes en bewegingen.
6. Gebruik aanbiddingsliederen later. (Na de snelle liedjes of na het belangrijkste
onderwijs.)
Psalm 100:1-2 Juicht de Here, gij ganse aarde, dient de Here met vreugde. Komt
aa e c
e e be . Be e e e
e e ed e
e
ee
e de e
bezigheid. Dien de Here met vreugde in de lofprijs liederen en breng de kinderen in de
aanwezigheid van God.
GOD HEEFT LOFPRIJS EN AANBIDDING VOOR KINDEREN BEDOELD:
Psalm 8:3 U de
d a
de e e
e
e eb
e e e
d e ,
e e a de e
,
a de
aa e e e d e e
e . A
de e de
Here prijzen, stoppen zij de vijand in hun leven. Dus dit is een machtige bescherming voor
hen.
Als we geen lofprijs en aanbidding in de lessen toelaten, zullen de kinderen de
aanwezigheid van de levende God waarschijnlijk niet ervaren.
ENKELE TIPS VOOR EEN SPRANKELENDE AANBIDDING
1. WORDT ZELF EEN AANBIDDER. Be
de d c e, ed ende je gebedstijd,
in de auto als je naar je werk rijdt, gedurende de dag, etc. Je kunt kinderen niet leiden in
iets wat je zelf niet doet.
2. WEES NIET BEWOGEN DOOR WAT JE ZIET. De kinderen ervaren meer dan je kunt
zien of beoordelen. Vertrouw op het werk van de Heilige Geest.
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3. GEEF DE KINDEREN EEN GEESTELIJKE TEST. Laat ze allemaal meedoen. Vertel ze
dat je een geestelijke test doet voor de volgende paar liederen. Als ze hun handen
omhoog doen hebben ze het gehaald.
Iedereen die van Jezus houdt, doe je rechter hand omhoog. Iedereen die een hekel heeft
aan de duivel, doe je linker hand omhoog.
4. DOE HET NIET TE LANG. De kinderen kunnen het in het begin misschien niet zo lang
volhouden. Hoe vaker je het doet en de kinderen goed laat meedoen, hoe langer je door
kan gaan. Begin met een korte tijd, en maak het langer als de Heilige Geest je daartoe
leidt.
5. HOU DE LIEDJES EN DE TEKST EENVOUDIG.
6. ZORG DAT JE DE LIEDJES ZELF OEFENT EN GOED KENT. Wanneer je een nieuw
liedje introduceert, moet jij of een pop het eerst voorzingen. Doe het een paar keer
voordat je ze mee laat zingen, zodat het al een beetje bekend is.
7. GEBRUIK MUZIEKINSTRUMENTEN OF EEN CASSETTE / CD. Als je niks hebt,
gebruik dan wat je altijd hebt je stem. God zal zegenen wat je hebt. Gebruik je geloof
voor meer.
8. LAAT JE LEIDEN DOOR DE HEILIGE GEEST. D c
a ee H
, de Gee
aa e d, a H
de e
e
de
e aa e d. Johannes 16:13
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5. ONDERWIJZEN MET VOORWERPLESSEN
INTRODUCTIE
Onderwijzen met voorwerplessen is het volgen a Je
bee d. Matthëus
13:34.35 D a e e de Je
e e
e
de c a e e
de e e
e de H
niets tot hen, opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet, toen hij zeide:
Ik zal mijn mond opendoen met gelij e
e . Ee e e
ee ee
d
e aa da
verteld wordt om een morele waarheid te illustreren. Jezus vertelde de gelijkenis van de
zaaier die het Woord zaaide in Markus 4. Ik stel me zo voor dat er een zaaier bezig was op
een veld vlakbij en Jezus wees naar die man en vertelde zijn verhaal. Dat is een
voorwerples; het gebruik maken van zichtbare dingen om het verhaal te verduidelijken.
DOEL
Kinderen leren meer als je de lessen zichtbaar maakt. Studies laten zien dat kinderen
het volgende onthouden:
10% van wat ze horen
20% van wat ze zien
30% van wat ze zien en horen
50% van wat ze zien, horen en zeggen
90 % van wat ze zien, horen, zeggen en doen
De kinderen leren niet vanzelfsprekend omdat hun iets onderwezen wordt. Ze moeten
een beeld in hun binnenste krijgen van wat er bedoeld wordt.
VOORBEREIDING
Stel jezelf de volgende vragen voordat je een voorwerples gaat doen of op een
andere manier gaat onderwijzen:
Waarom doe ik dit?
Welke vrucht zal dit brengen in het leven van de kinderen?
Wat wil ik dat de kinderen weten en voelen na deze les?
Wat wil ik dat ze onthouden?
PRESENTATIE
De boodschap moet meer benadrukt worden dan de methode. In je
voorbereidingstijd bedenk je de manier waarop je het gaat presenteren. Daarna moet je
meer tijd besteden aan het overdenken van het Woord en de principes die je wilt
onderwijzen. Besteed minder tijd aan hoe je het gaat doen. Presenteer het niet vanuit je
geheugen, maar vanuit je geest.
HOE JE VOORWERPLESSEN ONTWIKKELT
1. Er zijn boeken beschikbaar in de evangelische boekhandel. Zij geven je
basis ideeën. Die kun je aanpassen aan de kinderen die jij onderwijst.
2. Vraag de Heilige Geest je ideeën te geven. Verwacht te ontvangen. Je kan
ook ideeën krijgen terwijl je naar bandjes of preken luistert, of wanneer je
een artikel leest.
VOORBEELD
Ik was een artikel van Kenneth Copeland aan het lezen. Het ging over het
verstaan van Gods stem. Hij maakte een opmerking dat we een luisterend hart
moeten hebben. Onmiddellijk zag ik een hart met oren aan beide kanten. Ik nam een
Valentijns snoepdoos en plakte oren aan beide kanten. Ik droeg dit hart om mijn nek
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en leerde de kinderen dat ze vier oren hebben; twee aan hun hoofd en twee speciale
oren aan hun geestelijke hart om God te horen.
3. Ga je huis rond en bekijk de dingen die je hebt. Vraag de Heilige Geest je
te laten zien hoe je ze zou kunnen gebruiken. Je kan bijna alles gebruiken
om waarheden vanuit de bijbel te onderwijzen.
VOORBEELD
Je vindt een schoen in de kast. Wat is het nut van een schoen? Hij wordt
gebruikt om je voeten te beschermen. Hij beschermt je voeten tegen de hete
straatstenen in de zomer, en tegen scherpe stenen die je voeten zouden kunnen
verwonden wanneer je op rotsige grond loopt. Hij beschermt je voeten tegen de
koude sneeuw in de winter. Naar aanleiding hiervan kun je praten over Gods
bescherming.
WAT WEL TE DOEN EN WAT NIET TE DOEN
1. Gebruik eenvoudige voorwerpen waarmee de kinderen vertrouwd zijn. Je
moet jezelf in de wereld van het kind verplaatsen.
VOORBEELD: Je wilt de kinderen iets leren over hongeren en dorsten naar de
dingen van God. Laat zien hoe ons lichaam soms verlangt naar snoep of patat.
Gebruik geen spruiten of bruine bonen in dit voorbeeld. Verbindt daaraan hoe onze
geestelijke mens verlangt naar het Woord van God, de aanwezigheid van God, gebed
tot God, etc.
2. Gebruik geen woorden in je lessen die de kinderen niet begrijpen. We
moeten geen religieuze woorden en zinnen gebruiken, zoals verlossing,
bekering, gewassen in het bloed e.d. Veel van deze woorden gaan verder
dan het begrip van het kind. Gebruik eenvoudige termen die ze kunnen
begrijpen. (Als je geen andere term weet, probeer dan het woord zo goed
mogelijk uit te leggen en herhaal dit meerdere keren zodat de kinderen
toch een goed begrip kunnen krijgen van de betekenis van het woord.)
ONTHOUD
DAT DE VOORWERPLESSEN
DE KINDEREN HELPEN VAST TE HOUDEN
WAT ZE HOREN
HET IS EEN BELANGRIJK HULPMIDDEL
OM HET WOORD VAN GOD TE ONDERWIJZEN.
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6. ONDERWIJZEN MET DRAMA EN TONEEL
DOEL
Drama en toneel zal je boodschap kracht bijzetten en de aandacht van de kinderen
vasthouden. Ze zorgen voor het volgende:
Ze maken de les spannend. Kinderen vinden het geweldig.
Ze bieden de mogelijkheid om principes van Gods Woord te onderwijzen.
Een goddelijk avontuurlijk personage geeft de kinderen een goddelijk voorbeeld.
Wanneer je hun aandacht weet te pakken weet je ook hun geest te pakken.
HOE JE EEN PERSONAGE ONTWIKKELT
1. Vertrouw op de creativiteit van de Heilige Geest. God is de schepper en jij hebt
zijn Geest in je. Je bent gemaakt met de mogelijkheid om te scheppen, te
creëren. Vraag God om dit vrij te zetten in je.
2. Geef je personage een naam die hun identiteit aangeeft.
Bijvoorbeeld:
Bettie de Bakker.
Professor Genade van de Bijbelland Universiteit.
Sergeant Spreek-Het-Woord.
3. Gebruik personages uit de Bijbel. Laat een discipel vertellen over een wonder dat
Jezus gedaan heeft waar hij bij was. Laat Maria, de moeder van Jezus, iets over
Hem vertellen.
4. Pas alle verteltechnieken toe. Speel het voor ze uit. Bouw je verhaal op tot een
climax, zodat ze niet weten wat er als volgende gaat gebeuren. Maak het
spannend.
NUTTIGE TIPS VOOR HET SPELEN VAN EEN PERSONAGE
1. Kleding en accessoires voegen heel wat toe aan de toneelstukjes. Doorzoek je
kasten voor spullen die je kan gebruiken. De Heer zal je heel wat laten zien.
2. Dramatiseer alles. Overdrijf het.
3. Spreek woorden uit je hart niet je hoofd. Wees niet bang om dingen toe te
voegen, en te improviseren. Wees bekend met het toneelstuk, maar leer het niet
letterlijk uit je hoofd.
4. Verplaats jezelf in het leven van de persoon die je speelt. Bijvoorbeeld: Hoe zou
de blinde Bartimeus doen?
5. Voeg muziek toe aan je dramastuk. Je kunt ook een lied uitbeelden (pantomime).
6. Wees standvastig met je personage. Als hij dom is moet je altijd dom spelen.
7. Hou je hart open. Sluit je religieuze verstand af.
SOORTEN DRAMASTUKKEN
1. GRAPPIG
Humor is een geweldige manier om kinderen iets te leren.
2. PLAYBACK
Gebruik mensen of poppen om een lied te playbacken.
3. BIJBEL DRAMA
Je kunt bijna elk bijbelverhaal wel uitspelen. Je kunt kleding meenemen om de kinderen
aan te kleden als ze het verhaal naspelen. Jij vertelt het en laat hen de zinnen herhalen.
Ze houden ervan om op deze manier deel te nemen.
Bijvoorbeeld: Koningin Esther: Laat iemand haar spelen, een ander de koning, een
derde Haman, en de vierde is Mordechai. De rest van de kinderen zijn biddende Joden
die bij hun stoel neerknielen.
4. PANTOMIME
Geen woorden. De enige communicatie is actie. Dramatiseer en overdrijf.
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Bijvoorbeeld: Een meisje met een rode tas in haar hand, waar op staat: GEZONDHEID.
De duivel komt langs met een zwarte tas, waar op staat: ZIEKTE. Hij steelt haar rode tas
en stopt de zwarte in haar hand. (Dit laat zien dat ziekte niet van God is, maar van de
duivel.)
5. IDENTIFICATIE DRAMA
Verkleed je als een klein kind en speel een probleem uit hun leven. Laat hen zien hoe ze
dit kunnen overwinnen door gebed, het Woord spreken, gehoorzamen, etc.
Bijvoorbeeld: Moeder en kind. Zij gaat de kamer uit om de zieke buurvrouw te bezoeken
en vertelt het kind dat het van de koekjes af moet blijven die ze zojuist gebakken heeft.
Ze zijn namelijk voor na het eten. Het kind wordt verleid om de koekjes op te eten. Hij wil
dat gaan doen, maar zijn hart vertelt hem dat hij moet gehoorzamen.
ONTHOUD
DAT HET PERSONAGE
EEN PRINCIPE UIT GODS WOORD MOET OVERBRENGEN
EVALUEER ELK DRAMASTUK
OM ER ZEKER VAN TE ZIJN
DAT DE KINDEREN HET BEGREPEN HEBBEN
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7. EFFECTIEVE POPPENBEDIENING
MAAK JE POPPEN ECHT
1. WIE IS HIJ? Schrijf een biografie over de pop. Hoe oud is hij? Hoe gedraagt hij
zich? Geef hem een vaste persoonlijkheid en een goede poppenstem.
2. STEM. Er zijn minstens vier soorten stemmen die je kan gebruiken:
Zwaar, grof als een schurkenstem die de duivel speelt of Johannes de
Doper die oproept tot bekering.
Hoge kopstem zoals Mickey Mouse of een dier.
Jammerende, nasale, en hoog gespannen stem zoals misschien een oud
persoon met een bibberende stem, of een klein kind.
Dom klinkend.
3. MOND SYNCHRONISATIE.
Beweeg de mond van de pop bij medeklinkers. Doe alleen de onderkaak naar
beneden.
Laat het hoofd niet zakken. Doe de mond niet elke keer wijd open. Doe hem
alleen wijd open voor luide en overdreven woorden.
Speel geen dode pop. Blijf hun hoofd bewegen, ook als ze stil zijn.
Laat de pop overdreven ja knikken als hij het er mee eens is, en nee
schudden als hij het maar niks vindt.
Houdt de mond dicht wanneer de pop niet praat.
HET GEBRUIK VAN POPPEN
1. Doe de mededelingen met behulp van de poppen. Op die manier zullen de kinderen je
echt de aandacht geven en horen wat je te zeggen hebt.
2. Gebruik de poppen om hun nieuwsgierigheid op te wekken voor de volgende week.
3. Gebruik ze om teksten te leren. Als de pop het ongeveer 12 keer zegt en de kinderen
herhalen het, zouden ze het uit hun hoofd moeten kennen.
4. Laat de pop een nieuw lied aan de kinderen leren.
FORMULES VOOR BIJBELSE POPPENKAST
1. Het poppenkaststuk moet een alledaags probleem behandelen, waar kinderen mee
geconfronteerd worden. Maak het een geweldig groot probleem en laat een andere pop
het Woord van God over dit probleem geven. Hij kan bidden voor het probleem. Laat
altijd zien hoe het kind heeft overwonnen.
2. Gebruik de poppenkast om Bijbelverhalen te vertellen. Laat de goddelijke principes in het
verhaal altijd duidelijk naar voren komen, zodat de kinderen ze kunnen toepassen in hun
leven.
3. Gebruik humor in de poppenkast opvoeringen. Kinderen houden ervan om te lachen.
Humor houdt hun aandacht vast en is een effectief gereedschap voor de bediening.
4. Volg geschreven stukken alleen in het begin woord voor woord. Het is het beste om een
algemeen idee te hebben van het probleem, de oplossing, en de ideeën die tussendoor
naar voren komen. Voer dan het stuk op met als enige hulp een basis-outline.
POPPEN
ZIJN EEN MIDDEL VOOR DE BEDIENING
ZE ZIJN ZEER VERMAKELIJK
MAAR ONTHOUD
DAT HET DOEL IS OM HET WOORD VAN GOD TE ONDERWIJZEN
EN PRINCIPES UIT HET WOORD
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8. VERHALEN VERTELLEN
1. IEDEREEN KAN EEN GOEDE VERTELLER ZIJN
Iedereen heeft de twee dingen die nodig zijn om een goede verhalenverteller te zijn: een
GEZICHT en een STEM. Het geheim waardoor de aandacht van de kinderen bij het
verhaal blijft is dat je verschillende stemmen gebruikt voor verschillende mensen in het
verhaal. Laat je gezichtsuitdrukkingen weergeven wat de mensen in het verhaal voelen.
2. WEES DRAMATISCH
Overdrijf al je bewegingen, je stem, en je gezichtsuitdrukkingen. Beweeg van de ene kant
van de ruimte naar de andere kant om de bewegingen van de mensen in het verhaal uit
te beelden. Houdt de aandacht van de kinderen vast, zodat ze in spanning zitten voor
wat er verder gaat gebeuren.
3. GEBRUIK SPANNING
Dit is vooral belangrijk voor oudere kinderen. Laat je verhaal naar een climax gaan, zodat
de kinderen op het puntje van hun stoel zitten om te horen wat je als volgende gaat
zeggen. Wees voorzichtig met kleintjes, zodat ze niet bang worden.
4. GEBRUIK VERHALEN DIE BIJ DE LEEFTIJDSGROEP PASSEN
Vertel verhalen waarin de leeftijdsgroep zich kan inleven en maak het begrijpelijk.
5. VOORLEZEN VOOR KLEINE KINDEREN
Als je het verhaal voorleest, zorg er dan voor dat de kinderen de plaatjes kunnen zien.
Zorg dat je altijd plaatjes hebt. Lezen is niet effectief boven de leeftijd van 5 jaar.
6. BETREK DE KINDEREN BIJ HET VERHAAL
A. Neem de kinderen mee op een gefantaseerde reis.
VOORBEELD: Laat ze hun ogen dicht doen en doe alsof je met de bus naar een
kampeerterrein gaat. Maak alle geluiden van het dichtdoen van de deur van de bus,
starten van de motor, het rijden over bobbels, etc. Wanneer je aankomt op de
voorgestelde plaats, laat de kinderen dan in een kring gaan zitten. Doe alsof er een
kampvuur in het midden is en vertel een verhaal. Doe de lichten uit en gebruik een
zaklamp als kampvuur.
B. Als je gebruik maakt van een flannelbord, laat dan een kind naar voren komen en de
figuren op het bord plakken.
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9. DISCIPLINE
D c
e
ee G e
d da be e e
e e a d be a e . He
ee
waarschuwing aan kinderen dat ze zichzelf in de hand moeten houden. 2 Timotëus 1:6
G d eef
e e e e ee ee
a af a
e d, aa ee ee
a
acht, liefde
e be
e e d.
HIER VOLGEN EEN AANTAL DINGEN DIE JE MOET DOEN
OM DE DISCIPLINE IN DE KLAS TE HANDHAVEN
1. KENNIS
Waar geen discipline is in de klas, kunnen de kinderen niet leren. Zonder de kennis van
het Woord zullen ze te gronde gaan. Daarom
e ee
da e a e
de c
e
hebt zodat de kinderen kunnen leren. Hosea 2:6 M
aa e
de d
eb e
aa e
. V aa G d
de e
e de
ed
e e e
a ede
kunnen optreden om te gaan. Bidt dagelijks dat de kinderen gehoorzaam, vredig en
tevreden zullen zijn in de klas.
2. WEET WAT JE GAAT DOEN AAN ELKE SITUATIE
Bedenk de oplossing voordat je actie gaat ondernemen. Besluit van tevoren wat je gaat
doen als twee kinderen gaan vechten; wat je gaat doen als de kinderen een grote mond
tegen je opzetten; wat je gaat doen als een kind zonder toestemming het lokaal wil
verlaten. Zorg dat je assistentie hebt. Stem met elkaar overeen hoe je de verschillende
situaties wilt aanpakken. Degene die niet bezig is met lesgeven, moet rustig het
probleem aanpakken en de discipline uitoefenen.
3. STEL DE GRENZEN VAST
Kinderen verwachten dat er grenzen gesteld worden. Denk aan sporten zoals voetbal of
basketbal. Wat zou er gebeuren als er geen regels waren om op te volgen? Dan zou je
ook geen sport hebben. Wij suggereren drie basisregels:
Wees stil.
Hou je handen thuis.
Gehoorzaam de leider.
Communiceer deze regels elke week naar de kinderen. Maak hen duidelijk wat van hen
verwacht wordt en wat de consequenties van slecht gedrag zijn. Spreuken 13:15 G ed
c
e c af
. VOORBEELD: Geef ee
d ee
aa c
. B de eede
keer moet het op een stoel achterin de klas gaan zitten en mag niet deelnemen. Als het
meerdere weken achter elkaar gebeurt, ga dan met de ouders praten.
4. BLIJF KALM
Rebellie is een geest, dus pak het aan in de geestelijke wereld. Vraag God om
onderscheiding van geesten. Onthoud dat je verder moet kijken dan het probleem aan de
oppervlakte zodat je het kind kunt helpen. Jezus gaf ons autoriteit. Sommige problemen
met discipline hebben niets te maken met rebellie, maar gewoon ongehoorzaamheid of
misschien onrijpheid van het kind. Maar, ze moeten leren te gehoorzamen.
Als er een heleboel discipline problemen zijn en gebrek aan aandacht, check jezelf:
Ben ik moe of onvoorbereid?
Heb ik gebrek aan enthousiasme?
Is de les saai?
Heb ik de tijd genomen om extra dingen voor te bereiden zodat de les interessant
blijft?
5. ONTHOUD DAT JIJ IN CONTROLE BENT OVER DE KLAS
Markus 1:27 E a e
e de ee e baasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende:
Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij
e
a e He ! Je
ad a e
de c
e, e da
. H eef e
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dezelfde autoriteit gegeven. Verlies nooit je kalmte. Als je dat doet ben je in het vlees en
niet in de geest.
6. REBELLIE IS BESMETTELIJK
Rebellen groepen samen. Soms vormen ze een hele rij en zijn erg storend. Haal ze
daarom uit elkaar en houdt ze gescheiden. Behandel rebellie als een ziekte. Roep het
snel een halt toe.
7. WEES STANDVASTIG
In de hele christelijk levenswandel brengt standvastigheid de kracht. Je kunt standvastig
zijn wanneer je het volgende doet:
Bidt.
Besluit vooraf hoe je situaties gaat aanpakken.
Maak de verwachtingen en de consequenties aan de kinderen duidelijk.
Wees standvastig in zowel je discipline als je liefde.
Be
ef e ebbe
e de efde a Je
e d e a e e f. He
a e e
de e e d e e
e d
ef e ebbe , aa e
e Je
efde
ook aan de rebellen tonen.
8. HOUD JE AAN JE WOORD
Doe altijd, altijd wat je zegt. Dit is van toepassing op zowel het positieve als het
negatieve. Als je een kind vertelt dat het na de eerste waarschuwing achterin moet gaan
zitten, moet je dit ook waarmaken. Geef niet toe wanneer het kind smeekt. De andere
kinderen zullen dit zien en je gaan manipuleren.
9. HOU HET TOTAALBEELD VAN DE KLAS VOOR OGEN
Als je dit doet zul je niet ontmoedigd raken. Satan zal proberen je te richten op de
incidenten en de storende kinderen. Maar dat is meestal een minderheid. Concentreer je
op de positieve dingen die gebeuren. Laat de keren dat je discipline moet uitoefenen je
niet afleiden van het doel. Je bent er om Gods Woord te onderwijzen, Gods kracht en
Gods liefde aan de kinderen te laten zien. Je moet ze discipelen maken in de wegen van
God zodat ze een hart krijgen om Hem te volgen. Blijf hierop gericht en je zult het goed
doen. Je klas zal gezalfd zijn en je zult weinig problemen hebben met discipline.
SAMENVATTING DISCIPLINE
1. KENNIS – ER MOET DISCIPLINE ZIJN ZODAT DE KINDEREN KUNNEN
LEREN
2. WEET WAT JE GAAT DOEN IN ELKE SITUATIE
3. STEL GRENZEN VAST
4. BLIJF KALM
5. ONTHOUD DAT JIJ DE BAAS BENT
6. REBBELLIE IS BESMETTELIJK
7. WEES STANDVASTIG
8. HOUD JE AAN JE WOORD
9. HOUD HET TOTAALBEELD VAN DE KLAS VOOR OGEN
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10. HOE VOOR DE KINDEREN TE BIDDEN
VOORBEDE IS EEN MUST
Pak dingen aan in de geest, en je zult minder problemen hebben in het natuurlijke.
Bid voor de kinderen en hun relatie met God. Bid voor de zalving op het onderwijs en dat de
kinderen de aanwezigheid van God zullen ervaren. Bid het Woord over hen.
Hieronder staat een lijst met bijbelteksten die je over de kinderen en over jezelf kunt
bidden. Dit is slechts een selectie. Gods Woord bevat er nog veel meer. God zei dat zijn
W d ed c
. Spreuken 4:22 Want zij geven leven aan wie hen vinden en zijn een
ed c
e e e c aa . (He B e )
Net zoals een dokter de juiste pil voorschrijft om een ziekte te behandelen of een chirurg een
röntgenfoto maakt om de juiste diagnose te kunnen stellen, moet je de Heilige Geest vragen
om het juiste Woord uit de Bijbel om over jezelf en de kinderen te bidden.
Wanneer je zelf bijbelteksten in je eigen gebedsboek opschrijft is er meer vertrouwen
en geloof. Maak ze persoonlijk voor jou en je klas.

GEBEDEN VOOR DE KINDEREN
Psalm 1 vers 1-3:
Onze kinderen zullen niet wandelen in de raad van de goddelozen, niet staan op de weg van
de zondaars, ze zullen niet zitten in de kring van spotters, maar ze hebben welgevallen aan
Uw wet, Heer, en ze overpeinzen die dag en nacht. Daarom zijn zij als bomen geplant aan
waterstromen, die vrucht geven op hun tijd, hun loof verwelkt niet en al wat zij ondernemen
gelukt.
Efeze 3 vers17-19:
Deze kinderen zijn geworteld en gegrond in de liefde, en zullen samen met alle heiligen in
staat zijn te begrijpen, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en zij zullen de
liefde van Jezus kennen. Zij zullen vervuld zijn met alle volheid van God.
Markus 4 vers 20:
De harten van deze kinderen zijn goede grond; zij horen het Woord, nemen het in zich op en
dragen honderdvoudig vrucht!
Psalm 119 vers 10-11:
Onze kinderen zoeken U met hun hele hart, zij dwalen niet van uw geboden af. Zij bergen uw
Woord in hun hart, zodat zij tegen u niet zondigen.
Jesaja 54 vers 13,17:
Al deze kinderen zijn leerlingen des Heren en groot is hun heil, hun gezondheid, hun
veiligheid, hun bescherming en hun voorspoed. Door gerechtigheid zullen zij bevestigd
worden. Zij weten zich verre van onderdrukking, want zij hebben niet te vrezen, en
verschrikking zal tot hen niet naderen. Elk wapen dat tegen hen gesmeed wordt zal niets
uitrichten!
Psalm 119 vers 18:
Open hun ogen zodat zij de wonderen van uw wet aanschouwen.
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Psalm 129 vers 4:
Dank u Vader dat u de touwen van de goddelozen hebt doorgehouwen in het leven van deze
kinderen. Wij danken u dat elk koord van rebellie, afwijzing, seksueel misbruik, perversie en
armoede is doorgehakt. Zij zijn vrijgemaakt van de werken van de duivel.
2 Timoteus 2 vers 22:
Deze kinderen schuwen de begeerten der jeugd en jagen naar gerechtigheid, naar trouw,
naar liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart.
Johannes 2 vers 15 en 2 vers 5:
Deze kinderen hebben de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is, want uw liefde is in
hen. Zij bewaren uw woord in hun hart en de liefde van God wordt volmaakt in hen.
1 Timoteus 4 vers 12:
Niemand zal onze kinderen gering schatten om hun jeugdige leeftijd, maar zij zijn een
voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.
Psalm 103 vers 3-5:
Dank u Heer dat u ook onze kinderen weldaden bewijst. U vergeeft al hun ongerechtigheden,
u geneest al hun ziekten, u verlost hun leven van de groeve, u kroont hen met
goedertierenheid en barmhartigheid, u verzadigt hun ziel met het goede, zodat hun jeugd
zich vernieuwt als die van een arend.
Jeremia 30 vers 17a:
U zult onze kinderen genezing schenken en hen van hun wonden genezen. Dank U Heer.
Psalm 91 vers 10-16:
Deze kinderen hebben de Allerhoogste tot hun schutse gesteld; geen onheil zal hen treffen,
en geen plaag zal hun tent naderen: want U zal aangaande hen uw engelen gebieden dat zij
hen behoeden op al hun wegen; op de handen zullen de kinderen gedragen worden, opdat
zij hun voet niet aan een steen stoten. Op leeuw en adder zullen zij treden, jonge leeuw en
slang zullen zij vertrappen.
Omdat onze kinderen u zeer beminnen, zult U hen bevrijden; u zult hen beschutten, omdat
zij uw naam kennen. Roepen zij u aan, U zult hen antwoorden; u zult in de benauwdheid bij
hen zijn, u zult hen uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zult u hen verzadigen
en u zult hen uw heil doen zien.
Handelingen 2 vers 38, 1 vers 8:
Onze kinderen zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen. Zij zullen kracht ontvangen
wanneer de Heilige Geest over hen komt.
Marcus 16 vers 15,17:
Deze kinderen zullen uw opdracht gehoorzamen; zij zullen heengaan in de gehele wereld en
het evangelie aan de ganse schepping verkondigen. Als tekenen zullen deze dingen onze
kinderen volgen, omdat zij in U geloven: In uw naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in
nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets
dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en
zij zullen genezen worden.
Mat. 3:11; Joh. 7:38; Hand. 4:31; Hand. 19:6; Ef. 5:18; Hand. 10:46; Rom. 5:5:
U zult hen dopen met de Heilige Geest en met vuur; stromen van levend water zullen uit hun
binnenste vloeien; zij zullen uw Woord met vrijmoedigheid spreken; zij zullen spreken in
andere talen en profeteren; zij worden niet dronken van wijn, maar worden vervuld met de
Heilige Geest; zij zullen U grootmaken; zij zullen wandelen in de liefde die door de Heilige
Geest in hun hart is uitgestort.
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Efeze 6 vers 1 en 2:
Onze kinderen zullen hun ouders gehoorzamen in de Here. Zij zullen hun vader en hun
moeder eren, zodat het hun goed gaat en zij lang leven op aarde.
Efeze 5 vers 1, 21:
Onze kinderen zullen navolgers van God zijn en in de liefde wandelen; zij zullen elkaar
onderdanig zijn in de vreze van Christus.
Efeze 1 vers 17-19:
Heer, geef onze kinderen de Geest van wijsheid en van openbaring om U recht te kennen:
verlicht de ogen van hun hart, zodat zij weten welke hoop uw roeping wekt, hoe rijk de
heerlijkheid is van uw erfenis bij de heiligen en hoe overweldigend groot uw kracht is aan ons
die geloven.

NOG ENKELE TIPS
-

-

Activeer de kinderen ook mee te doen in de aanbidding en vraag hen naar hun
beweegredenen.
Bereid de zaken op tijd voor.
Denk daarbij ook aan de speciale samenkomsten als Kerst, Pasen, Pinksteren, etc. en
werk samen met de leiding van De Gemeente om ook in de speciale samenkomsten te
participeren.
Denk aan de dagen als Vaderdag en Moederdag om hen op die dag duidelijk te maken
dat ze dankbaar mogen zijn voor hun ouders en maak een Bijbels werkje of studeer een
act of lied in wat ze in de samenkomst kunnen opvoeren om dat te laten blijken aan hun
ouders.
Bezoek - indien mogelijk - de kinderen van tijd tot tijd ook thuis en maak kennis met hun
omgeving en ouders.
Bid voor de kinderen en hun noden en toekomst, mogelijk met behulp van een
gebedslijst.
Leer ze al vroeg offers voor Gods werk te brengen, ook financieel.
Maak gebruik van exte e
a
a ,f
,
dde e e be ek daarom
Christelijke winkels, websites en conferenties.
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