
 
 
 
 
 
 
 

Uitgangspunten kinder(evangelisatie)werk Evangeliestek  
 

• De kindertijd is de beste tijd van het leven om tot geloof te komen: een kind 
dat de Heere leert kennen, heeft (menselijkerwijs) gesproken nog een heel 
leven voor zich om voor de Heere te leven. We doen ons werk met het 
verlangen dat kinderen en jongeren tot bekering en geloof in de Heere Jezus 
Christus komen en een persoonlijke relatie met Hem krijgen. Binnen de 
verbondsgemeente belijden we dat ook aan de jonge kinderen de verlossing 
van de zonden door het bloed van Christus en de Heilige Geest, Die het 
geloof werkt, zijn toegezegd (H.C. 27/74). Daarin weten we ons bemoedigd 
door het woord van Christus Zelf (Markus 10:14), maar niet minder vermaand 
om de Heere vroeg in ons leven te zoeken (Pred. 12:1).  

 
• Het is belangrijk dat in het kinder(evangelisatie)werk het Woord van God 

wordt verteld en centraal staat. We kunnen de kinderen uitnodigen met 
allerlei leuke en aantrekkelijke dingen, maar het is uiteindelijk Gods Woord dat 
centraal staat. Het materiaal van Evangeliestek is daar ook op gericht. De 
Bijbelles als belangrijkste element van een VBW- of clubbijeenkomst. We 
willen ons in de eerste plaats laten leiden door wat kinderen nodig hebben. 
Het Woord van God wil immers ook kinderen wegwijs maken tot zaligheid (2 
Tim. 3:15-17; vgl. N.G.B. art. 3).  

 
• In het kinderwerk willen we graag Bijbelgetrouw zijn. Zowel in wat er uit de 

Bijbel wordt verteld als wat er wordt gezongen, de verwerkingen die gedaan 
worden en het plaatmateriaal. We laten ons leiden door wat de Heere God in 
Zijn Woord, de Bijbel, tot ons te zeggen heeft. Het Woord is namelijk het zaad 
van de wedergeboorte (1 Petrus 2:23), wat we in kinderharten mogen zaaien, 
biddend dat het in door God toebereide aarde valt. Als het zaaizaad niet goed 
is, zal er geen verwachting zijn (Jes. 8:20). Datzelfde Woord wil ook voedsel 
zijn voor de ziel (D.L. III/IV, 17; vgl. N.G.B. art 7).  

 
• We vinden het belangrijk dat er een evenwichtig Bijbels Godsbeeld en 

mensbeeld wordt meegegeven. Zodat kinderen leren Wie God is, wie ze zelf 
zijn en Wie Christus is. Daarbij willen we een eerlijke boodschap van zonde én 
genade meegeven. Kinderen zijn van nature dood in  
overtredingen en zonden (Ef. 2:1-3), maar kunnen  
gered worden door de genade die er in Christus  
Jezus is (Ef. 2:4-10; vgl. D.L. I, 1-5).  

 
  



 
 
 
 
 
 
 

• We richten ons in de boodschap op het gelovige en niet-gelovige kind, en op 
het kerkelijke en niet-kerkelijke kind. In de toepassing van de boodschap 
vinden we het belangrijk om de niet-gelovige kinderen aan te sporen tot 
bekering en geloof in de Heere Jezus Christus (Hand. 2:38, 39). Daarnaast 
willen we ook aandacht hebben voor gelovige kinderen en hen onderwijs 
geven om met de Heere te leven (Ef. 6:10-20; vgl. D.L. V, 14). 

 
• Het werk van de Heilige Geest in kinder(evangelisatie)werk is onmisbaar. Hij 

schenkt het geloof in het kinderhart en wil leiden op Gods weg (H.C. 25/65; 
D.L. III/IV, 6). Het evangelisatiewerk is Gods werk, gedragen door de 
voorbede van Christus (Joh. 17:20). We hebben de opdracht gekregen om in 
afhankelijkheid van de Heere het Evangelie aan alle mensen te vertellen 
(Matth. 28:19). Wij worden geroepen om te planten en nat te maken, God is 
het Die de wasdom geeft (1 Kor. 3:6,7). We mogen op hoop van zegen het 
Woord bij de kinderen brengen, in het vertrouwen dat het niet vruchteloos 
tot Hem terugkeert (Jes. 55:10,11), totdat alle uitverkorenen zijn toegebracht 
(N.G.B. art. 37)! 


