Gefeliciteerd, u heeft goud in handen!
Met dit unieke materiaal kunt u kinderen helpen hun geloof onder woorden
te brengen en toe te passen in het leven van iedere dag.
Vanuit onze visie en expertise zijn wij al jaren bezig met kinderwerk en de
plaats van het kind in de kerk. Daarom zijn wij bijzonder blij u nu dit lesmateriaal
van Promiseland te kunnen aanbieden.
De visie, opzet en mogelijkheden van dit materiaal – dat ontwikkeld is door
Willow Creek in Amerika en bewerkt is naar de Nederlandse samenleving –
heeft ons zo enthousiast gemaakt, dat we het graag beschikbaar willen maken
voor kerken en gemeenten in Nederland.

Waarom?
1. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen Jezus Christus persoonlijk leren kennen.
2. Omdat het materiaal aansluit bij hun belevingswereld en emotionele ontwikkeling.
3. En – zeker niet onbelangrijk – dat het een dosis humor en creativiteit bevat!
Promiseland is geschikt voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Het complete pakket
bestaat uit meerdere kwartaalpakketten voor drie verschillende leeftijdsgroepen.
Deze leeftijdsgroepen kennen wij in Nederland onder de volgende termen:
•

Onderbouw (4-6 jaar)

•

Middenbouw (7-9 jaar)

•

Bovenbouw (10-12 jaar)

Als samenwerkende organisaties geven wij uiting aan een gedeeld verlangen het
christelijk kinderwerk in Nederland te ondersteunen met materiaal dat Jezus Christus
centraal stelt.
Het is ons gebed dat het materiaal van Promiseland tot grote zegen voor onze kinderen
zal zijn.
In Hem verbonden,
Janneke Vonkeman 		 Willow Creek/De Pijler
Ria de Baat			 IBB
Marian Geeve		 Stichting Opwekking/Kinderwerk Timotheüs
Stefan van der Veer		 Willow Creek Nederland



Begrippenlijst
In het Promiseland concept is de voorbereiding en de werkwijze van dit pakket
beschreven. Het uitgebreide voorwoord is niet bedoeld om te ontmoedigen
maar om alle facetten van dit concept helder uitéén te zetten.
Een belangrijke tip in het gebruik is dat de kinderwerker met dit pakket gaat ‘spelen’.
Bij iedere les staat achter de onderdelen vermeld hoeveel tijd dat onderdeel kost.
De kinderwerker kan de les zo samenstellen dat hij uitkomt met de tijd die hij voor
het kinderwerk nodig heeft.
Bij een kleine gemeente kan men bijvoorbeeld het verhaal en de verwerking in de kleine
groep gebruiken. Men kan ook alleen het verhaal uitwerken als de tijd dit aspect toelaat.
De begrippen die in de les gebruikt worden zijn hieronder in het kort uitgewerkt:
• Thema loopt als een rode draad door de hele les.
• Sleutelvers leren de kinderen.
• Doelstelling wordt gerealiseerd in drie aspecten. In de grote groep (GG) ligt
het accent op weten en leren. In de kleine groep (KG) ligt het accent op ervaren.
• Opzet maakt duidelijk welke lessen onder één titel zijn gebracht.
• Samenvatting geeft overzicht van de inhoud van de lessen die onder één titel
bij elkaar gevoegd zijn.
• Kern van de les geeft het thema uitvoerig weer.
• Voorbereiding voor de groepsleiders spreekt voor zich.
• Benodigdheden is een opsomming van alle materialen en personen die nodig zijn
voor de grote en de kleine groep.
• Contact kleine groep en de uitwerking in de kleine groep zijn onderdelen die
bij elkaar horen. Door middel van een code zijn deze materialen te downloaden van
de internetsite: www.promiseland.nl
• Programma grote groep en nabespreking horen bij elkaar.
• Brief ouders is het vervolg van de les. Ouders kunnen met deze lesbrief terugkomen
op de aangeboden stof en dit betrekken in hun dagelijkse opvoeding.
• Samenwerken is belangrijk! De lessen vormen samen één onlosmakelijk geheel.



Registratie en internetsite
Belangrijk
Op de map is een sticker geplakt waarop een uniek nummer staat.
Iedere koper kan met dat nummer de registratie verzorgen op
de internetsite: www.promiseland.nl
Het nummer wordt ingetoetst op het scherm.

Gebruiker registreert

Gebruiker voert code in

Extra materialen zijn beschikbaar

Het voordeel van deze registratie is dat dit de mogelijkheid geeft om extra materiaal te
downloaden. Iedere gebruiker krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee
ingelogd kan worden en waaronder alle aangemelde lespakketten zullen vallen.
Een gebruiker hoeft zich dus maar één keer te registreren.
Deze registratie zorgt ervoor dat:
•

Het lesmateriaal voor de kleine groep gedownload kan worden.

•

De brief voor de ouders op eigen briefpapier meegegeven kan worden.

•

De geluiden gedownload kunnen worden.

•

Het themalied en de muziek beschikbaar gemaakt zijn.

Daarnaast komt de mogelijkheid om vragen en opmerkingen te mailen via het
beschikbare mailadres: info@promiseland.nl
Goed bewaren!
Het spreekt vanzelf dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord goed moet bewaren.
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1. Visie en Missie van Promiseland
Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn om kinderwerk te creëren waar kinderen
eindeloos door geboeid worden? Kan een kinderwerkprogramma echt het beste uur
van de week zijn voor kinderen en voor hun begeleiders?
Denk aan een plek waar ze zo veel ‘fun’ beleven in het ontdekken van hoe machtig God
is dat ze echt geen week willen missen… waar de muziek zo hip en eigentijds is dat de
kinderen met die melodietjes in hun hoofd weer naar huis gaan en waarvan de teksten
met bijbelse waarheden de hele week door in hun herinnering blijven terugkomen…
waar creatieve lesmethodes, video en drama effectief gebruikt worden om deze ‘digigeneratie’ te leren hoe ze een christelijke levensstijl kunnen toepassen in hun leven thuis,
op school en in hun buurten… waar leiders in kleine groepen liefde en bemoediging
geven en ze Jezus weerspiegelen. Denk aan kinderwerk waar de medewerkers met
vreugde en passie dienen, wetende dat ze van invloed mogen zijn op de volgende
generatie volgelingen van Christus. Dat is wat de Willow Creek voor ogen had toen
de leiding visie ontwikkelde voor het kinderwerk.
Om de doelen te bepalen luisterde de leiding naar:
• De kinderen die vertelden dat de lessen saai waren (de methodes waren hopeloos
achterhaald en de relevantie voor hun dagelijks leven was ver te zoeken!);
• De volwassenen die het dienen geweldig vonden maar uitgeblust raakten vanwege
de hoeveelheid voorbereiding die nodig was om een les te kunnen geven.

Promiseland is het resultaat
De eerste stap was om een duidelijke, compacte missie te ontwikkelen om de basis te
vormen van wat Promiseland wil brengen. De missie is om gezinnen te ondersteunen
in hun geloofsopvoeding zodat ouders het kind kunnen begeleiden in hun relatie met
God door Jezus Christus.
Vanuit die basis zijn waarden bepaald die omschrijven hoe deze missie bereikt kan
worden. Deze waarden fungeren ook als richtlijn voor alle beslissingen en
gedragsnormen binnen het kinderwerk. De Promiselandwaarden zijn gebaseerd op
de waarden die de basis vormen van Willow Creek.

Promiselandwaarden en normen
Omdat Promiseland voor kinderen is, heeft de leiding waarden bepaald die de specifieke
doelgroep en missie reflecteert.
De normen zijn tweeërlei:
1. Bijbelse waarheden onderwijzen op een relevante, creatieve en kindgeoriënteerde
manier, in de samenstelling van een grote groep;
2. Liefdevolle, bijbelse gemeenschap voor te leven in de samenstelling van een kleine
groep waarin levens tot verandering kunnen komen.
Vanuit deze kaders hebben we zes waarden bepaald die specifiek zijn voor Promiseland.

Promiseland is een kindgeoriënteerde bediening
Het is verbazingwekkend hoe snel dit omgedraaid kan worden. Omdat we met
volwassen medewerkers werken, kunnen we in de valkuil stappen van het doen wat



voor volwassenen het beste is, in plaats van ons te focussen op onze doelgroep.
We willen heel duidelijk stellen dat we kinderen moeten bereiken!
Net zoals zendelingen zich verdiepen in de cultuur van een bevolkingsgroep die ze
willen bereiken, willen ook wij de cultuur van de kinderen van nu ontdekken.
We zullen doen wat nodig is om deze generatie voor Christus te bereiken.
We plannen activiteiten die overeenkomen met de leeftijd van de kinderen en die
hen weten te boeien. Het decor van de ruimtes moet communiceren dat kinderen hier
gewaardeerd worden. Liederen en bijbelteksten worden op een manier onderwezen die
hen aanspreekt. We zullen alles wat we doen door de ogen van een kind leren bekijken
om een bediening te ontwikkelen die een kind onderwijst, bereikt en liefheeft! Over onze
toewijding aan deze kindgeoriënteerde bediening kan niet onderhandeld worden!

Promiseland wil lessen die relevant zijn voor kinderen van nu
Elke les, voorbeeld en activiteit moet relevant zijn voor kinderen NU! We stellen de
vragen: ‘Hoe is deze les relevant in onze cultuur en wereld van vandaag?’ en ‘Hoe kan
een bijbelse waarheid relevant zijn voor een kind vandaag?’ Voor kinderen uit christelijke
gezinnen en voor kinderen die zoeken, blijft relevantie een belangrijke sleutel in het proces van het begeleiden van geloof in Jezus Christus tot toegewijde volgelingen van Hem.
De lessen zijn ontworpen om kinderen de relevantie van de Bijbel te laten ontdekken.

Het eerste doel focust op: Weet je?
Het verwijst naar de bijbelse waarheid die we willen onderwijzen. Die waarheid moet
glashelder zijn zodat de kinderen haar door de rest van de week kunnen onthouden.

Het tweede doel is: Nou en?
Het antwoord op die vraag is de belangrijkste sleutel tot relevantie. We moeten een
brug slaan om te laten zien dat de waarheid uit de Bijbel van toepassing is op specifieke
omstandigheden waar kinderen mee te maken hebben.

Het laatste doel is: Wat nu?
Deze vraag heeft betrekking op wat we kinderen vragen te doen. Hoe kunnen zij deze
les in hun eigen leven toepassen?
Tijdens elke les zullen de kinderen gestimuleerd worden om de laatste twee vragen te
beantwoorden: ‘Nou en?’ en ‘Wat nu?’
Denk aan het verhaal van David en Goliat. Een jongen zonder wapens of oorlogsstrategie
vertrouwde de Almachtige God om een kolossale, beledigende reus te verslaan terwijl
de volwassenen bang en actieloos aan de kant stonden. Als het verhaal verteld is, vragen
kinderen: ‘Weet je?’ Ze worden dan geholpen om te ontdekken dat David wist dat God
aan zijn kant stond en dat met God ALLE dingen mogelijk zijn. Dat is een bijbelse waarheid. Dan gaan we een stap verder.
De kinderen vragen zich af ‘Nou en?’ ‘Wat heeft dit verhaal met mij van doen? Hoe is
het voor mijn leven relevant? Wat moet ik nu doen?’
We kunnen hen helpen de vraag ‘Wat nu?’ te beantwoorden. Ze ontdekken dat zij geen
reus Goliat zien maar wel last kunnen hebben van reusachtige problemen. Het kan zijn
dat zij de snelheidstest op school voor hun rekentafels moeilijk kunnen halen.
Misschien hebben papa en mama reusachtige problemen thuis, of heeft het kind last
van een reusachtige pestkop op het schoolplein. In alle situaties mogen zij net als David



weten, dat God aan hun kant staat en met zijn hulp alles mogelijk is. ‘Relevant zijn’
betekent dat we kinderen helpen ontdekken dat Gods Woord voor hen geschreven is
en dat ze de waarheden kunnen toepassen in hun leven.

Promiseland wil de Bijbel op een creatieve manier onderwijzen
Om up-to-date te blijven met leermethodes van de kinderen van vandaag, moeten we
onze communicatie van de lessen elke week variëren. De boodschap van de Bijbel is zowel
krachtig als effectief - gisteren, vandaag en voor altijd. Onze methodes en presentatie van
de boodschap moeten wij aanpassen om onze doelgroep te bereiken. Ons doel is dat de
kinderen zo gefascineerd raken door de verhalen uit de Bijbel dat ze meer willen weten.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we een beter beeld van de wereld van onze
kinderen moeten krijgen. We hebben gekeken naar hun favoriete televisieprogramma’s,
de plekken die ze kiezen om te eten, spelen of leren. We hebben bestudeerd hoe kinderen het beste leren. Na het verzamelen van al deze informatie zijn we aan de slag gegaan
met het creëren van een les die creatief de Bijbel onderwijst door middel van realistische
dramasketches, videoclips, vertellingen en hippe muziek. We zijn verrassingen, spellen
en fun-activiteiten gaan gebruiken die iedere week veranderen. We willen de kinderen
stimuleren om steeds terug te komen! Waarom zouden wij onze lessen saai laten zijn,
terwijl wij de geweldigste boodschap over onze MACHTIGE GOD te vertellen hebben?
Deze boodschap moet op een creatieve wijze gebracht worden.

Promiseland wil kinderen in kleine groepen zorg bieden
en Jezus voorleven
Vrijwilligers streven ernaar om op een creatieve manier belangrijke bijbelse informatie
te geven aan kinderen die ze kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. Ze begrijpen
ook dat de relatie met een kind de belangrijkste methode is in het onderwijzen van deze
waarheden. We hebben het voorrecht, als volgelingen van Jezus Christus, Hem elke week
te weerspiegelen en te laten zien wat het betekent om zijn volgeling te zijn. Kinderen
worden beïnvloed door volwassenen die in hen geloven, hen bemoedigen en begeleiden.
Vrijwilligers: wees toegewijd om voor een groepje kinderen te zorgen, hen te kennen en
om hen te helpen meer op Jezus te gaan lijken.
Binnen deze context kunnen we onze kinderen helpen om te groeien op geestelijk vlak,
terwijl we een fundament leggen van bijbelse principes dat als een gids zal fungeren voor
de rest van hun leven. We hebben de kans om een blijvend erfgoed van geloof te bouwen
voor de levens van de kinderen, elk jaar dat wij in hen investeren.

Promiseland wil kinderen een veilige omgeving bieden
op geestelijk, emotioneel, en fysiek vlak
We willen dat Promiseland veilig is voor kinderen. Wij begrijpen dat veiligheid een van
de belangrijkste behoeftes is van een kind. Ze kunnen niet leren in een omgeving waarin
ze zich bang, emotioneel, fysiek of geestelijk onveilig voelen.
Als kinderen bij Promiseland binnenkomen, is het belangrijk dat ze met warmte en zorg
worden ontvangen door de volwassenen die voor hen verantwoordelijk zullen zijn.
We zullen de ouders en kinderen moeten overtuigen dat we te allen tijde de belangen
van het kind hoog in het vaandel zullen houden. Daarom is veiligheid van levensbelang.
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Wat betekent het om een geestelijk veilige omgeving te bieden?
Kinderen zijn geestelijk allemaal op andere niveaus. Kinderen die zoeken, zullen een
plek nodig hebben waar er niet van hen verwacht wordt, dat ze de Bijbel kennen of
bijbelse waarheden zomaar begrijpen. Ze moeten niet geforceerd worden om geestelijke
beslissingen te nemen waar ze nog niet aan toe zijn. Ze moeten stap voor stap begeleid
worden in hun geestelijke groei. Alle kinderen, zowel zoekers als kinderen die uit een
christelijk gezin komen, hebben een omgeving nodig waarin ze weten dat het prima is
om vragen te stellen over het geloof.
Emotionele veiligheid wordt gewaarborgd wanneer positieve, verwelkomende en echte
leiders de kinderen begeleiden. Kinderen worden geaccepteerd zoals ze zijn. Ze worden
door vriendelijke woorden en daden omgeven. Studies laten ons zien dat kinderen het
beste gedijen in een positieve omgeving.
Fysieke veiligheid wordt gewaarborgd door kamers en ruimtes met attributen en meubels
in te richten die op leeftijd zijn aangepast, door vooraf gesprekken te voeren naar de achtergrond van alle medewerkers, naambadges voor medewerkers en vrijwilligers, naambadges voor alle kinderen, registratieprocessen voorafgaand aan een ochtend en daarbij
ook een ‘check-out-procedure’.
Kinderen kunnen vaak spannende situaties meemaken in hun levens. We willen dat ze
weten dat ze bij Promiseland veilig zijn en dat ze veilig zijn in hun gemeente.

Promiseland wil ‘FUN’
Ons doel is dat kinderen week na week terug willen komen omdat ze het de vorige keer
zo leuk vonden! We willen FUN bij Promiseland. Als kinderen voor de FUN terug blijven
komen, kunnen wij onze doelen realiseren door ze geestelijk te voeden en te begeleiden.
Om het ene uur van kinderwerk van de week het beste uur van de week te maken,
moeten we het element FUN niet vergeten. En vergeet niet: FUN is ook leuk voor de
volwassenen en vrijwilligers!

Promiseland wil het hele gezin bij de geloofsoverdracht betrekken
Geloofsoverdracht vindt in christelijke gezinnen hoofdzakelijk thuis plaats. Promiseland
wil graag het programma van de zondag integreren in het dagelijkse onderwijs thuis.
Daarom worden bij elke les gezinsbrieven aangeboden met suggesties om de bijbelse
thema’s thuis verder uit te werken.
Het is de bedoeling om ouders in de gemeente te stimuleren om hiermee aan de slag
te gaan.
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2. Het doel van Promiseland
Het doel van Promiseland is om kinderen te helpen Jezus Christus te volgen en te dienen.
Dit betekent dat een kind Jezus Christus leert liefhebben, actief betrokken wordt om Hem
te dienen en in dat groeiproces God de eer leert geven in alle gebieden van het leven.
Een toegewijde volgeling is volgens Willow Creek iemand die: de genade van God op een
persoonlijke manier begrijpt, van harte geestelijk wil groeien, actief deelneemt aan een
groep medegelovigen tot opbouw van elkaar, de gaven van God gebruikt, en aan de
gemeente geeft door verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een deel van
Gods werk in de gemeente. Dit concept noemt men de vijf ‘G’s’.
Promiseland heeft deze vijf ‘G’s’ voor kinderen onder woorden gebracht en in
lesmateriaal op hun niveau uitgewerkt:

Genade
God geeft ons genade door Jezus Christus. Wanneer wij onze zonden belijden en God om
vergeving vragen, vergeeft Hij ons. In Romeinen 3:23 staat dat alle mensen zondigen en
daardoor Gods nabijheid missen. Het is genade die niemand kan verdienen of zich kan
toe-eigenen. We willen dat kinderen de genade van God aannemen en deze ook weer
doorgeven aan anderen.

Groei
De groei is gebaseerd op Kolossenzen 2:6 en 7. Het gaat hierbij niet om het simpel
gehoorzamen van regels maar om een verandering van binnenuit. We willen dat
kinderen groeien in hun kennis over God, dat ze begrijpen dat Hij in ieder kind
persoonlijk geïnteresseerd is en dat Hij hen door zijn Geest kan helpen in hun
karaktervorming.

Groep
De kinderen worden in Promiseland geplaatst in kleine groepen met het doel hen
intensief te begeleiden in een bijbelse gemeenschap. Hier ervaren ze acceptatie en
liefde, delen zij hun vreugde en verdriet en ontvangen zij bemoediging van hun leiding.
Kinderen kunnen vriendschappen opbouwen in deze kleine groepen, waar zij zich veilig
voelen en waar ze thuis zijn.

Gaven
We willen dat kinderen ontdekken met welke talenten God hen geschapen heeft en hoe
ze anderen kunnen dienen met de gaven die ze van Hem hebben ontvangen. De leiding
helpt de kinderen te beseffen dat ze uniek zijn. Zij bevestigen de talenten die ze van God
hebben ontvangen en zijn er enthousiast over. Om die reden worden kinderen aangemoedigd mee te doen in tal van verschillende onderdelen in de programma’s, waaronder
muziek, drama en techniek.

Geven
De kinderen leren dat alles van God is. Het gaat niet alleen om een weten maar ook
om het geloven en ervaren. We willen dat de harten van kinderen veranderen zodat
ze beseffen dat alles wat zij bezitten van God is en zij zich met liefde en zonder
materialisme zullen inzetten voor God en hun naaste.
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3. Het Promiseland model
De opzet van het programma draait om het sleutelwoord: Samen. Mensen die in hun kerk
of gemeente met Promiseland aan het werk gaan, zijn christenen met hun eigen unieke
gaven en talenten. De uitdaging binnen het programma is om iedereen die een hart voor
kinderen heeft op de juiste plek te zetten. Daar waar iemands passie ligt en waar die
persoon zijn gaven en vaardigheden kan gebruiken, is de meeste kans op welslagen
aanwezig. Als mensen op zo’n manier met elkaar aan de slag gaan, zijn zij effectief bezig
en kunnen zij een positieve houding bewaren. Wanneer mensen op de verkeerde plek
gezet zijn, wegen hun verantwoordelijkheden zwaar en verdwijnt het plezier in het werk.
Het wordt dan moeilijk om met enthousiasme het kinderwerk vol te houden.
Het Promiselandconcept is op zo’n manier ontwikkeld dat kinderen veel leren en beleven
en de kinderwerker op zijn eigen plek creatief aan de slag kan gaan.
Promiseland gaat dus uit van teamwerk. Het is geen ‘one-(wo)manshow’. Iedereen draagt
z’n steentje bij en samen zetten ze een programma neer waarin kinderen ervaren dat God
degene is die ze in hun dagelijks leven het meest nodig hebben.

Uitwerking in de praktijk
In het onderstaande lijst zie je welke mensen er eventueel nodig zijn:
- Coördinator Promiseland
- Lesmateriaalcoördinator
- Inloopcoördinator
- Registratiecoördinator
- Coördinator kleine groep
- Coördinator grote groep

De coördinator van Promiseland
Hij heeft de eindverantwoordelijkheid over kinderwerk. In de praktijk betekent dit het
volgende:
• Hij bespreekt met de gemeenteleiding en de kinderwerkers de visie van Promiseland
en vraagt toestemming om hier mee aan het werk te gaan. Het is belangrijk dat de
visie van de gemeente aansluit bij de visie van Promiseland.
• Hij zoekt vrijwilligers en geeft ze taken die aansluiten bij hun gaven en talenten.
• Hij bespreekt de visie en basisprincipes met de vrijwilligers.
• Hij vertelt aan ouders en kinderen wat er staat te gebeuren zodat ze er enthousiast
voor worden.
• Hij maakt/heeft controle over het budget.
• Hij maakt de planning voor de training van de kinderwerkers en coördineert het
geheel.
• Hij motiveert en bemoedigt de coördinatoren.
• Hij motiveert de kinderwerkers om Gods reddingsplan door te geven.

De coördinator voor de lesmaterialen
Bij een grote gemeente kan het belangrijk zijn om een coördinator voor de lesmaterialen aan te stellen. Die persoon let op alle details die te maken hebben met de benodigde
materialen. Hij ondersteunt de voorbereiding van de programma’s.
• Hij houdt het overzicht over de PR voor het programma.
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•
•

•

•

Hij zorgt voor beschikbare ruimte voor de verschillende programmaonderdelen.
Hij zorgt ervoor dat de lesmaterialen voor de grote groepen aanwezig zijn.
(Dit ‘verzamelwerk’ valt niet onder de verantwoordelijkheid van de leiders van de
grote groep. Op deze manier hebben zij meer tijd om zich goed voor te bereiden
op het communiceren van de bijbelse boodschap).
Hij zorgt ervoor dat de les- en spelmaterialen voor de kleine groepen aanwezig zijn.
(Dit ‘verzamelwerk’ valt niet onder de verantwoordelijkheid van de leiders van
de kleine groepen. Op deze manier hebben zij meer tijd om zich goed voor te
bereiden op het onderwijs en herderschap in hun groepen).
Hij maakt alle nodige fotokopieën.

De coördinator inloopactiviteiten
Wanneer een gemeente kiest om de inloopactiviteiten tot een onderdeel van het
programma te maken is een coördinator voor dit onderdeel onmisbaar. Deze persoon
coördineert het ontwerpen en samenstellen van de inloopactiviteiten.
• Hij zoekt vrijwilligers die borden of spandoeken voor de ruimte maken en ophangen.
• Hij kiest passende muziek uit.
• Hij beslist welke activiteiten er iedere week plaatsvinden.
• Hij verzamelt de benodigde materialen.
• Hij zoekt vrijwilligers die de opdrachten voor de kinderen klaarmaken en op hun
plaats zetten.
• Hij zoekt vrijwilligers die, zo nodig, de spullen na afloop van het programma komen
opruimen.
• Hij roostert speciale activiteiten in die niet iedere week plaatsvinden.

De registratieleiders
Dit zijn mensen die de gaven van gastvrijheid, administratie en/of hulpvaardigheid
hebben ontvangen. De nodige administratie wordt door hen zorgvuldig bijgehouden.
Ze kunnen goed organiseren en houden ervan de kinderen te verwelkomen.
Ook werken ze mee aan een veilige omgeving voor de kinderen. Zij:
• houden bij wie er aan het programma deelnemen en hebben een systeem bedacht
voor de naamkaartjes van de kinderen.
• verwijzen zowel ouders als kinderen naar de juiste plekken en houden schriftelijk bij
wie zich op welke plek bevindt.
• verwelkomen nieuwelingen in Promiseland.
• hebben een systeem ontwikkeld om de veiligheid van de kinderen bij hun
binnenkomst, bij het vertrek en tijdens het programma te garanderen.

De leiders van de grote groep
Deze kinderwerkers hebben de gaven van onderwijs en creatieve communicatie
ontvangen. Ze voelen zich prettig als ze voor een grote groep staan. Ze geven
enthousiast leiding en krijgen de kinderen mee bij het zingen en het meedoen aan
allerlei activiteiten. Zij:
• vertellen de bijbelse boodschap op een creatieve manier.
• maken gebruik van toneelspel of DVD’s.
• zijn zangleiders die alle liederen goed kennen en kunnen aanleren.
• herhalen met behulp van spelletjes of een quiz uit het programma de bijbelse
principes die zijn besproken.
• leren de kinderen bijbelteksten aan.
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De leiders van de kleine groepen
Deze kinderwerkers hebben de gaven van onderwijs en herderschap ontvangen. Het zijn
leiders die ervan genieten om interactief met de kinderen bezig te zijn. Ze helpen hen
ontdekken hoe ze de bijbelse waarheden in hun eigen leven kunnen toepassen:
• door middel van verschillende activiteiten werken ze samen met de kinderen aan
het lesdoel WAT DOEN WE ERMEE?
• door het stellen van vragen en het leiden van een gesprek helpen ze de kinderen na
te denken over het toepassen van de Bijbel in hun leven.
• ze herhalen en versterken de bijbelse waarheden die in het programma
gepresenteerd zijn.

15

4. Starten met Promiseland
Het programma is in de eerste plaats kindgericht en gemaakt voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. Ieder programmaonderdeel is erop gericht om kinderen aan te
spreken en hen te helpen hun geloofsleven te ontwikkelen in de hoop dat zij een
persoonlijke keuze voor Jezus Christus zullen maken.
In de tweede plaats is de indeling van het programma opgebouwd uit een deel voor
de grote groep en een deel voor de kleine groep.
In de derde plaats gaat de opzet van het programma uit van een teambediening.
Het team draagt samen de verantwoordelijkheid voor de groep. Ieder teamlid kan zijn
gaven en talenten op de juiste plek gebruiken. De verantwoordelijkheid ligt dus niet
langer op de schouders van één individu.
Omdat de opzet totaal anders is dan de meeste zondagsschoolprogramma’s is het
verstandig om voor de startdatum van Promiseland ruimschoots de tijd te nemen alles
goed voor te bereiden. Het gaat in de eerste plaats om visieontwikkeling. Staat iedereen
in het team achter het plan en willen wij met elkaar als team werken?

6-12 maanden voor de start van Promiseland
De coördinator kinderwerk bestudeert de visie, missie en basisprincipes van Promiseland
met zijn opzet van kindgericht werken, het grote groep- en kleine groepprogramma en
het gavengericht werken. Het is belangrijk dat de visie van het kinderwerk gelijk is aan
de visie van de gemeente of hieraan gelijk gemaakt wordt. Om een goede communicatie
te bevorderen vraagt de coördinator kinderwerk om een contactpersoon in de kerkenraad of de oudstenraad van de gemeente. Deze wordt voortdurend van het veranderingsproces op de hoogte gehouden.
• De coördinator kinderwerk vormt zich een beeld van de leiders die hij nodig heeft:
coördinatoren voor de inloopactiviteiten, de grote en kleine groepen, de lesmaterialen en de registratie.
• De coördinator kinderwerk voert gesprekken met kandidaten voor de betreffende
functies. Hij legt uit wat de visie op dit werk is en vraagt hun een leiderschapsfunctie
op zich te willen nemen.
• Het leiderschapsteam is gevormd en stelt in overleg met de contactpersoon de visie,
missie en basisprincipes voor het kinderwerk op. Dit concept wordt ter controle weer
voorgelegd aan de kerkenraad of oudstenraad van de gemeente.
• De coördinatoren vormen zich een beeld van de medewerkers die ze nodig hebben
voor de registratie, de inloopactiviteiten, het klaarmaken en verzamelen van lesmaterialen, het uitvoeren van de grote groep en het begeleiden van de kleine
groepen.
• Iedere coördinator voert gesprekken met medewerkers waarbij de visie voor het werk
wordt uitgelegd en gevraagd wordt naar hun inzet.
• De coördinator kinderwerk houdt contact met de contactpersoon in de kerkenraad of
oudstenraad en stelt die persoon op de hoogte van de stand van zaken en de beoogde
doelen.
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4-6 maanden voor de start
1. Promiseland moet zo worden opgezet en aangepast dat het aansluit bij de identiteit
en het karakter van de eigen gemeente. Hierbij is overeenstemming nodig tussen
kinderwerk en kerkenraad/oudstenraad.
2. Het budget wordt opgesteld.
3. Welke faciliteiten zijn beschikbaar voor de inloopactiviteiten en de programma’s voor
de grote groep en de kleine groepen?
4. Wat moet er aangeschaft worden? (Tafels, stoelen/krukken, schermen om de ruimte
te verdelen, technische zaken, etc.)
5. Er wordt een rooster gemaakt voor het trainen van de medewerkers, de PR voor het
programma en de startdatum van verschillende activiteiten.

3-4 maanden voor de start
1. Het team kiest een methode voor het registreren van de kinderen.
2. Samen stellen zij regels op om de veiligheid van de kinderen te garanderen.
3. Het team maakt afspraken over procedures voor het aanschaffen en/of verzamelen
van benodigdheden.
4. Het team maakt plannen voor het inrichten van de ruimte voor de inloopactiviteiten.
5. Tevens maakt men afspraken om de materialen voor de kleine groepen te
distribueren.
6. Het leiderschapsteam maakt plannen voor de introductiedag of startdag.

1-2 maanden voor de start
•
•

De startmiddag/avond wordt gehouden. Leg uit wat de visie voor het kinderwerk is
en hoe Promiseland in de praktijk werkt.
Train de kinderwerkers.

Startmiddag
Maak reclame voor de startmiddag/avond en gebruik die tevens als hulpmiddel voor het
vinden van extra medewerkers.
Begin de campagne in de kerkdienst met het uitvoeren van een deel van een programma
voor de grote groep. Betrek ook de predikant/voorganger bij de vernieuwingen in het
kinderwerk van de gemeente. Geef de predikant positieve voorbeelden van veranderingen in kinderlevens die hij met de gemeente kan delen. Gebruik deze voorbeelden
om volwassen te motiveren hun bijdrage te leveren aan het veranderen van kinderlevens.
Het betekent werken aan de toekomst van de kerk!
1. Organiseer een startmiddag/-avond voor alle medewerkers en ouders om hen
enthousiast te maken voor het programma. Schets een duidelijk beeld van hoe leuk,
opbouwend en creatief het programma voor hun eigen kinderen maar ook voor
nieuwelingen en gasten is.
2. Laat voorbeelden zien van enkele inloopactiviteiten. Presenteer op een creatieve
manier een bijbelverhaal zoals dat in Promiseland wordt gedaan. Laat mensen
deelnemen aan een activiteit die met de kinderen in de kleine groepen gedaan wordt.
Ze zullen ontdekken dat de Bijbel helder uitgelegd wordt aan de kinderen.
3. Wanneer zowel medewerkers als ouders enthousiast over het programma zijn,
laat hen dan weten welke bijdrage zij kunnen leveren om een optimaal effect te
bereiken. Zorg ervoor dat men begrijpt dat het bij dit programma om teamwerk
draait!
4. Neem de tijd om samen voor dit plan te bidden zodat de kinderen werkelijk met
het Evangelie bereikt worden.
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Start training
Tref voorbereidingen voor het trainen van medewerkers. De training kan direct na de
startmiddag beginnen.

1 maand voor de start
•

•
•
•

•
•

De leider voor de grote groep begint met de voorbereidingen voor de eerste les.
Sommige dingen kunnen in de week voorafgaand aan de les gedaan worden, maar
met andere zaken moet de leiding eerder beginnen, zoals het uit het hoofd leren van
teksten of het maken van visuele hulpmiddelen.
Probeer altijd ongeveer een maand vooruit te werken. Check op tijd de dingen die
andere personen voorbereiden, zoals het decor en het inrichten van de zaal.
De coördinator van de inloopactiviteit bepaalt welke spelen de komende vier
weken klaargezet worden. In het hoofdstuk inloopactiviteiten staan extra suggesties.
De coördinator registratie maakt aanwijsborden of spandoeken die de locaties van
de registratie, de inloop, het grote groepsprogramma en het kleine groepsprogramma
duidelijk maken.
De coördinator kleine groepen maakt alle lesmaterialen voor de eerste maand klaar.
De coördinator lesmateriaal schrijft een brief aan de ouders met de volgende
informatie: Het thema van de eerste les, een uitleg van de programmaonderdelen
(inloopactiviteiten, grote groep, kleine groep), het doel van het programma en de
verwachtingen hiervan. In de brief wordt ook aandacht gegeven aan de informatie
die ouders iedere week vanuit het kinderwerk krijgen en waarin aan hen gevraagd
wordt om met het thema thuis door te gaan.Tevens is het goed om een oproep te
plaatsen voor mensen en materialen die nodig zijn.

1 week voor de start
•
•
•

De coördinator lesmateriaal verstuurt de brieven aan de ouders.
De coördinator van de inloopactiviteiten controleert of alles klaar staat om de ruimte
in te richten.
De coördinatoren van de grote groepen controleren of het decor en de hulpmiddelen
klaar zijn om de ruimte in te richten en de les te kunnen geven.

De start van het programma
•
•

Bid voor de dag: voor de kinderwerkers en andere vrijwilligers, voor de faciliteiten
en bovenal voor de kinderen.
Direct na afloop van het programma wordt er onder leiding van de coördinator
kinderwerk geëvalueerd.

Dagelijks of wekelijks terugkerende zaken
•

•
•
•
•

De spullen voor de inloopactiviteiten moeten schoongemaakt en opgeruimd worden.
Lees de lijst van inloopactiviteiten door om te zien wat er wekelijks moet worden
klaargezet en welke activiteiten eenmalig zijn.
Controleer of alle attributen voor de activiteiten aanwezig zijn. Controleer of de
kinderen voldoende ruimte voor de activiteiten hebben.
Controleer of alle technische- en onderwijsmiddelen in de grote groepen aanwezig
zijn en of ze goed werken.
Bespreek met de coördinatoren van de kleine groepen of er nog knelpunten zijn of
dat er nog bepaalde dingen nodig zijn.
Bespreek met de medewerkers waar en wanneer ze nodig zijn. Toon waardering voor
hun werk!
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5. Het programma in onderdelen
Onderdeel

				

waarde van het onderdeel

Registratie:
				
• Inschrijven					
• Naamsticker					

De leiding weet wie er wel en niet is
Het kind kan bij de naam genoemd worden

Inloop
• Onderdeel van de ochtend			
• Activiteit					

Plezier
Relaties en contact tijdens het spel

Kleine groep					
								
								

Bijpraten en terugvragen
Relatie
Ruimte voor Godsbeleving

Grote groep					
								

Zingen met zangleiders
Vertellen

Kleine groep					
								

Verdieping van het thema
Verwerking

De registratie
De registratie moet soepel, plezierig en efficiënt verlopen zodat de kinderen merken dat
ze welkom zijn. Het moet er visueel aantrekkelijk uitzien. Het is immers de eerste indruk
die ouders en kinderen opdoen als ze binnenkomen.
De ‘incheckbalie’ staat op een duidelijk zichtbare en goed toegankelijke plaats.
Het kan zijn dat kinderen in een rij moeten wachten tot ze aan de beurt zijn, maar dat
moet geen obstakel worden voor anderen. Hang een bord of spandoek of iets dergelijks
boven de tafel(s) waarop met grote letters iets staat (bv: ‘Welkom! Laat HIER weten dat
je er bent’ of laat de tekst aansluiten bij het kwartaalprogramma).
Hoe meer kinderen er zijn, hoe meer tafels en ‘personeel’ er nodig is.
Voor de duidelijkheid kunnen de tafels per leeftijdscategorie een kleurcode krijgen.
Het is ook mogelijk om met namenlijsten in verschillende kleuren te werken (bv. A t/m D
groen, E t/m H geel, etc.).
Geef ieder kind een duidelijk naamkaartje of -sticker. Ook deze kun je weer coderen
volgens bovenstaande aanwijzingen. Wanneer je ieder week dezelfde kaartjes gebruikt,
zorg er dan voor dat ze geplastificeerd zijn of in een plastic houdertje geschoven kunnen
worden en dat de kinderen ze elke week weer inleveren.

19

Kies een inschrijfmethode die het best bij de gemeente past. De namen van de kinderen
kunnen op een lijst geplaatst worden, een inschrijfboek of in mappen? (Dit laatste werkt
beter voor grote groepen.)
Wanneer bepaalde kinderen een paar weken niet gezien zijn, kan de leiding hen een
‘we-hebben-je-gemist-kaartje’ sturen. Zo merken ze dat er op hen gelet wordt en dat
ze meetellen. De kans is dan groter dat ze terugkomen.
Het ‘baliepersoneel’ is warm en vriendelijk, zowel ouders als kinderen moeten zich bij
hen op hun gemak kunnen voelen. Ze moeten nieuwelingen kunnen uitleggen hoe het
Promiselandprogramma werkt en waar de kinderen terecht kunnen.
Checklist registratie
• Bepaal of er gescheiden locaties nodig zijn voor nieuwe kinderen en voor degenen
die wekelijks aanwezig zijn.
• Bekijk hoeveel inschrijftafels nodig zijn zodat er geen opstoppingen ontstaan. Zorg
ervoor dat iedereen weet welke personen wekelijks de spullen klaar zetten en achter
de tafels plaats nemen.
• Maak een Promiselandspandoek of uithangbord met informatie over de inschrijving
en het ophalen van een naamkaartje.
• Maak naamkaartjes met kleurcodes voor elke leeftijdscategorie.
• Wanneer er per leeftijdscategorie meerdere groepen zijn, geef dan de (gekleurde)
naamkaartjes per kleine groep ook een bepaald symbool (een zonnetje, sterretje,
vlinder, visje etc.).
• Zorg altijd voor extra naamkaartjes voor nieuwe kinderen of bezoekers.
• Zet in de map of lijst wie er wel en niet aanwezig is. Stuur een kaart naar de kinderen
die al een paar weken afwezig zijn. (Bespreek met elkaar na hoeveel tijd de leiding
een berichtje wil sturen.)
• Na afloop worden de spullen verzameld en steeds op dezelfde plek opgeborgen zodat
elke medewerker ze gemakkelijk kan vinden.
• Zorg ervoor dat de naamkaartjes worden ingeleverd.

De inloopactiviteiten
Zodra de kinderen ingeschreven staan, gaan ze naar de ruimte met inloopactiviteiten.
Hier kunnen de kinderen lekker rondlopen, spelen en praten met andere kinderen en
leiding en bezig zijn met activiteiten die met het kwartaalthema te maken hebben.
Het is een ontspannen begin van het zondagsschooluur!
De coördinator van dit onderdeel en zijn/haar medewerkers kiezen samen uit
welke activiteiten worden aangereikt. De kinderen beslissen zelf wat ze willen doen.
Sommige dingen komen wekelijks terug, maar andere zijn eenmalig. De activiteiten
sluiten aan bij verschillende leeftijdsgroepen en interesses en betrekken de kinderen bij
het programma. Natuurlijk kan iedere gemeente zelf ook met voorstellen en materialen
komen. Suggesties staan in de handleiding voor inloopactiviteiten.
De inloop geeft het kind het gevoel dat het welkom is, lol mag maken en het is een
warming-up voor de rest van het programma. De kinderwerkers zijn informeel met
hen bezig. Zet vrolijke achtergrondmuziek op die op kinderen gericht is.
Hang vlaggen of borden op die met het thema te maken hebben en geef duidelijk
aan wat de bedoeling van iedere activiteit is. Een leider of een kind uit de bovenbouw
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kan hierbij zo nodig uitleg geven.
Dit onderdeel is zo opgezet dat de kinderen er tijdens de eerste vijftien minuten van het
kinderprogramma mee bezig zijn, maar waar het kind al eerder terecht kan wanneer het
vroeg aanwezig is.
Checklist inloop
• Bepaal welke activiteiten van week tot week aangereikt worden. Denk hierbij aan:
a) Wat zouden de kinderen het leukst vinden?
b) Hoeveel ruimte is voor iedere activiteit nodig?
c) Welke activiteiten vallen binnen het budget?
d) Welke ruimte is er om spullen klaar te zetten en op te bergen?
• Bedenk wat gemeenteleden aan extra activiteiten zouden kunnen meebrengen.
• Bepaal waar en hoe alles opgezet moet worden. Gebruik gedeeltelijk afgeschermde
ruimtes, tafels, of tenten, etc. Wie zorgt voor de aankleding van de ruimte en hoe
gaat dat gebeuren? Wie zorgt voor de uitleg bij de activiteiten?
• Maak voor iedere activiteit een lijstje van de dingen die daarvoor nodig zijn.
Wijs iemand aan die alle benodigdheden verzamelt. Let erop dat de uitgaven binnen
het budget blijven.
• Bekijk of alle activiteiten wekelijks opgeruimd moeten worden of dat er spullen
kunnen blijven staan. Zorg voor goede kratten of dozen en voldoende bergruimte.
Op de kratten en dozen worden stickers geplakt waarop de inhoud geschreven staat,
zodat het klaarzetten en opruimen soepel kan verlopen.
• Zoek een vrijwilliger die nieuwkomers wegwijs maakt. Hij of zij kan kinderen ook
helpen met het kiezen van een activiteit als ze daar zelf moeite mee hebben.
Zo voorkomt de leiding dat kinderen gaan rondhangen zonder iets te doen.
• Bepaal hoe het opruimen na afloop moet gebeuren. Geef kinderen een paar minuten
de tijd om mee te helpen opruimen of kies voor vrijwilligers die aan het eind van de
ochtend alles schoonmaken en opruimen.

Contact kleine groepen
Als de kinderen de inloopactiviteiten verlaten, komen ze samen in de kleine groepen
waar ze vijf tot tien minuten groepscontact hebben. Er staat muziek op terwijl de
kinderen op zoek gaan naar hun groepsleiders. Zij verzamelen de kinderen om zich
heen en groeten degenen die ze tijdens de inloopactiviteiten nog niet gesproken hebben.
Ze laten hen merken dat ze blij zijn hen weer te zien.
Vanaf het groepscontact blijven de kinderen voor de rest van het programma als groep bij
elkaar. Eerst wordt er een paar minuten met elkaar gesproken, daarna zitten ze bij elkaar
voor het programma in de grote groep en ten slotte werken ze samen tijdens de tijd voor
de kleine groepen.
De groepsleider is de herder van zijn/haar kleine groep. Het groepscontact heeft twee
doelen. Ten eerste ontstaat er interactie tussen de groepsleider/herder en de kinderen
op een persoonlijk niveau. Ten tweede wordt er een opstapje gegeven voor wat ze in
de grote groep zullen zien en ervaren.
Tijdens het groepscontact stelt de leider een aantal open en niet bedreigende vragen
om de kinderen de gelegenheid te geven met elkaar om te gaan en de kern van de les
te introduceren. Hier volgt een voorbeeld. De kern van de les is: ‘God houdt van mij en
ik kan ervoor kiezen om Zijn vriend te worden.’ De leiding kan dan de vraag stellen: ‘Van
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welke mensen houd jij het meest? Hoe laat je dat aan hen zien?’ Ze beantwoorden de
vragen en luisteren naar elkaar en zo leren de kinderen elkaar beter kennen en beginnen
zij zich te richten op het onderwerp van de les.
Om het groepscontact af te ronden maken de groepsleiders een paar opmerkingen die
gericht zijn op het programma in de grote groep. Ze dagen de kinderen vaak uit om
ergens speciaal op te letten, bijvoorbeeld: ‘Probeer in de grote groep te ontdekken
hoe God op een geweldige manier liet zien dat Hij van ons houdt.’ De antwoorden op
de vragen worden over het algemeen besproken tijdens de samenvatting in de tijd voor
de kleine groepen die volgt op het programma in de grote groep.
Suggesties voor de openingsvragen staan altijd in de les.
Checklist kleine groepscontact
• Bepaal het sein dat je gebruikt om de kinderen te laten weten dat de inloopactiviteiten voorbij zijn en ze hun kleine groep moeten opzoeken. Dit kan een bel of
gong zijn, een muziekje of iemand met een duidelijke stem die vertelt dat de kinderen
naar hun groepsleiders moeten gaan. Als de kinderen aan het eind van de inloopactiviteiten gedurende twee à drie minuten helpen met opruimen, kun je het best
muziek opzetten want dat is prettig om bij te werken.
• Bepaal hoe de groepsleiders weten dat de tijd voor het groepscontact voorbij is en
het programma voor de grote groep begint. Vlotte muziek is een goed hulpmiddel,
want je gaat vanzelf wat sneller lopen en een zitplaats zoeken.
• Bepaal waar de kleine groepen hun groepscontact hebben. Zoeken ze een plekje in
grote groepsruimte of gaan ze naar dezelfde plaats waar ze voor de kleine groepen
bij elkaar komen?

Het programma in de grote groep
Na het groepscontact zijn de kinderen klaar om aan het programma in de grote groep te
beginnen. Terwijl de kinderen en hun groepsleiders een plekje in de zaal zoeken wordt er
muziek gespeeld. Achtergrond en decor geven alvast een hint van wat er gaat gebeuren.
In de grote groep zingen de kinderen met elkaar, krijgen toneelspel en DVD-afleveringen
te zien en kunnen met de presentator op het podium in gesprek gaan. In de opbouw van
het programma voor de grote groep wordt gekeken naar de volgende drie aspecten:
1. Creatief bijbels onderwijs
Dit is hét moment om te vertellen hoe bijzonder het Woord van God is en daarvoor wordt
elke vorm van communicatie gebruikt. Kies de meest begaafde mensen uit om te onderwijzen, muziek te maken, te acteren, visuele hulpmiddelen te maken en de apparatuur te
bedienen. Wees creatief in het bedenken van hulpmiddelen, kostuums, speciale effecten
of wat dan ook om te laten zien hoe belangrijk het is dat Gods Woord de harten van de
kinderen bereikt. Maak bewuste beslissingen over wat je de kinderen wilt leren en hoe je
dat wilt doen. Het lesmateriaal van Promiseland heeft een groot ontzag voor de inhoud
van de Bijbel en doet z’n best om niet creatief te zijn ten koste van de inhoud.
2. Relevant voor kinderen van deze tijd
Creatief onderwijs heeft weinig zin als de kinderen niet leren hoe ze de waarheid in hun
eigen leven kunnen toepassen. Tegen het einde van het programma in de grote groep
geeft de programmaleider een eerste aanzet om de kinderen te laten nadenken over
wat ze met de bijbelse waarheden in hun leven kunnen doen. Tijdens de kleine groepen
wordt hier verder en dieper op ingegaan.
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3. Kindgericht onderwijs
Aan een aantal dingen is duidelijk te merken dat het lesmateriaal kindgericht is.
Ten eerste is het materiaal voor de grote groep ontwikkeld rond drie leerwijzen waarop
de meeste kinderen leren. Sommige kinderen zijn visueel ingesteld, anderen auditief en
de derde groep leert door te doen. Het doel van Promiseland is om in elke les de verschillende leerwijzen aan te bieden zodat ieder kind de kern van de les kan begrijpen.
Ten tweede komt het kindgericht zijn tot uiting in de woorden die de leiding gebruikt.
Neem de tijd om woorden en uitdrukkingen die ‘in’ zijn te leren en gebruik die tijdens
de les. Ten slotte: zorg ervoor dat de boodschap de kinderen werkelijk bereikt. Wees niet
afhankelijk van aantekeningen, maar loop rond, gebruik je handen, maak stembuigingen,
doe alles met het doel om de kinderen te bereiken. Iemand met de geestelijke gave van
onderwijs kan in deze rol groeien en zich steeds verder ontwikkelen.
Het kiezen van programmaleiders voor het programma in de grote groep is essentieel
omdat zij de geweldige verantwoordelijkheid hebben om het verhaal van God door te
geven aan kinderen die nog maar net begonnen zijn zich een beeld van Hem te vormen.
De programmaleiders moeten begaafde sprekers zijn die effectief onderwijs geven en
kinderen op een creatieve manier bij de les kunnen betrekken. Het programma in de
grote groep is sterk afhankelijk van de manier waarop het gepresenteerd wordt en zelfs
van de persoonlijkheid van de programmaleider. Bovenal moeten programmaleiders
oprechte gelovigen zijn die doen wat ze anderen leren.
Checklist grote groep:
• Bedenk hoe de ruimte moet worden ingedeeld en welke decorstukken nodig zijn.
Zorg ervoor dat iedereen weet wie de decorstukken maakt en wie de nodige spullen
verzamelt.
• Bepaal hoe de kinderen weten waar ze moeten zitten. Zitten ze in een halve cirkel
op stoelen of op de grond? Zitten ze in hun vaste kleine groepen bij elkaar? De leiding
kan hiervoor met plakband symbolen of nummers op de vloer plakken of boven ieder
plek een vlag aan het plafond hangen of aanwijsborden langs de muren bevestigen.
• Besluit welke muziek er bij binnenkomst wordt gespeeld. Wanneer het lespakket een
themalied heeft kan daarmee begonnen worden.
• Ga oefenen! We willen het beste dat we in huis hebben voor God beschikbaar stellen.
Zorg ervoor dat iedere kinderwerker goed voorbereid is op zijn taak. Moedig de
acteurs aan om geloofwaardige karakters neer te zetten. Het kan best grappig zijn als
iemand zijn tekst kwijt is en niet meer weet wat hij moet doen, maar het risico is
aanwezig dat kinderen dan de boodschap van het verhaal kwijt zijn. Dan wordt er op
een gegeven moment alleen nog maar gelachen. Maak dus duidelijke afspraken over
het oefenen.
• Beslis wie voor welk onderdeel van het grote groepsprogramma verantwoordelijk is:
wie verwelkomt de kinderen, wie doet de inleiding en nabespreking, wie leidt de
zang, wie leert de bijbeltekst aan en wie sluit af met gebed? Door een draaiboek te
maken waarbij achter ieder onderdel de naam van de verantwoordelijke persoon
staat, wordt veel onduidelijkheid voorkomen.

De kleine groepen
Na het programma voor de grote groep komen de kinderen bij elkaar in hun vaste kleine
groepen. Het is een interactief gebeuren waarbij een bekwame herder/groepsleider een
relatie ontwikkelt met acht tot tien kinderen. Deze leiders leggen de link tussen de les en
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de toepassing ervan. De gespreksvragen en activiteiten zijn bedoeld om de kinderen te
helpen de les te evalueren en een toepassing ervan te vinden voor het dagelijkse leven.
Tijdens de activiteiten in de kleine groepen zijn de volgende belangrijke waarden terug te
vinden: doelbewust herderschap, echtheid en veiligheid. De kinderen zien in hun herder/
leider een voorbeeld van iemand die werkelijk Christus wil volgen. De groepsleider doet
mee aan de activiteiten en de gesprekken om de bijbelse waarheden duidelijk en echt te
maken voor de kinderen. Zij behandelen kinderen met respect, bemoedigen hen, beantwoorden hun vragen en luisteren goed. Ze weten wat de waarde is van goed oogcontact
en juiste aanraking. Ze zijn op tijd om de kinderen te begroeten en hebben zich goed
voorbereid. Ze ontwikkelen een relatie met de ouders door hun te vertellen hoe het met
hun kind gaat en te informeren naar de rest van de familie. De kinderen weten dat ze
geestelijk, emotioneel en fysiek veilig zijn bij de leider van hun kleine groep.
Mensen die als herder dienen hebben een hart voor zo’n kleine groep kinderen. Ze willen
de kinderen geestelijk zien groeien naar het beeld van Christus. Hun gave komt tot uiting
doordat ze zich inzetten om persoonlijk bij de kinderen betrokken te zijn, zowel binnen
als buiten het kinderwerk en de kerk.
De tijd met de kleine groepen vindt plaats aan het eind van het programma.
Elke week komen de kinderen dan ongeveer twintig minuten in hun kleine groep bij
elkaar. Het ontwikkelen van relaties en doelbewust herderschap zijn de belangrijkste
doelen van de kleine groepen.
De volgende tips kunnen helpen om voor deze taak de juiste mensen te zoeken:
• Kies mensen die hart voor kinderen hebben en die de geestelijke gave van
herderschap bezitten om de kleine groepen te begeleiden.
• Vraag de groepsleiders om zich voor een heel jaar in te zetten.
• Zorg dat elke groep van acht tot tien kinderen een groepsleider heeft.
• Plaats kinderen die bij elkaar in de buurt wonen in dezelfde groep.
Hopelijk krijgen ze een band met kinderen die ze op school, op de sportclub of in de
winkel tegenkomen.
• Voorzie de groepsleiders van hulpmiddelen voor het ontwikkelen van een relatie met
kinderen en hun ouders.
Checklist kleine groep
• Ontwikkel een systeem om informatie over ieder kind in de kleine groep bij te
houden, bijvoorbeeld het bijhouden van een weekboek.
• Lees in de week het lesmateriaal goed door en kom goed voorbereid om het gesprek
of de activiteiten te leiden.
• Maak zonodig aanpassingen voor de activiteiten vanwege de grootte, de ruimte of
leeftijdsverschillen.
• Bekijk de lijst met benodigdheden en ga met de coördinator lesmaterialen aan de slag
om de materialen te verzamelen, fotokopieën te maken en alles in dozen bij elkaar te
leggen.
• Weet waar de kleine groep bij elkaar komt.
• Noem de kinderen bij hun naam en stel specifieke vragen over hun leven.
Pak gespreksonderwerpen van de vorige week weer op en vraag hoe de wedstrijd is
verlopen of de repetitie moeilijk was en of de hond al puppies heeft gekregen.
• Daag kinderen uit om na te denken over wat de bijbelse waarheden voor hen
betekenen. Laat ze zelf met antwoorden en oplossingen komen in plaats van hun
jouw antwoorden te vertellen.
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Neem hun antwoorden serieus. Een kind geeft misschien een ander antwoord dan
verwacht wordt. Vraag verder zodat het kan uitleggen wat het bedoelt.
Weet hoe een spel of activiteit gespeeld moet worden. Ook dit heeft te maken met
goede voorbereiding.
Houd rekening met kinderen uit gezinnen die nog zoekende zijn en niet weten wat
er van hen verwacht wordt. Ga er niet van uit dat kinderen weten hoe en wat ze
moeten bidden en waar de bijbelteksten staan.
Geef kinderen rustig de tijd om na te denken wanneer de leiding vragen stelt uit het
lesmateriaal. Een antwoord wordt vaak te snel door de leiding gegeven.
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6. Promiseland in de kleine gemeente
Is Promiseland alleen geschikt voor een grote gemeente? Het antwoord is kort en
krachtig: nee! De visie, basisprincipes en strategieën van Promiseland zijn niet voortgekomen uit de filosofieën voor een grote kerk, maar uit mensen met een hart voor
kinderen. Dit heeft dus niets te maken met de grootte van een kerk.

Het team
De ideale teambezetting bestaat uit de coördinator van het kinderwerk, drie personen
die eindverantwoordelijkheid dragen voor de zaal- en materiaalverzorging, de grote
groep en de kleine groepen en daarnaast een aantal vrijwilligers/kinderwerkers die hen
ondersteunen. De onderstaande punten helpen het team bij het vinden van voldoende
medewerkers:
• Bespreek met het team wat realistisch haalbaar is. Door in teams te werken en
roosters goed door te spreken, wordt er niet gewisseld en kunnen de teams een
eenheid gaan vormen. Het is aan te bevelen om in het begin met twee of drie teams
te werken. De kinderen en de leiding leren elkaar goed kennen.
• Beperk het aantal inloopactiviteiten en houd het programma in de grote groep
eenvoudig met dat wat voor het team mogelijk is.
• Organiseer een werkdag. Nodig gemeenteleden uit om voor het komende kwartaal
het materiaal klaar te maken. Dit kan variëren van het maken van het decor voor de
grote groep tot fotokopieën die in de kleine groep nodig zijn. Verzamel hierbij ook
materiaal dat nodig is voor de inloopactiviteiten.
• Investeer in de ontwikkeling van de kleine groepen en het herderschap zodat
ieder kind weet dat er een herder/groepsleider is die van hem houdt en voor hem
klaarstaat.
• Verdubbel sommige taken (maar blijf rekening houden met ieders gaven en talenten).
Gastheren/-vrouwen kunnen bijvoorbeeld ook de inloopactiviteiten opruimen. Leden
van het muziekteam kunnen ook groepsleiders zijn, en de groepsleiders kunnen
helpen met het klaarmaken of opruimen van de zaal.
• Vorm verschillende teams voor het opbouwen en opbergen, zodat men óf voor, óf na
de dienst aan het werk is. Dit is een goede gelegenheid voor families om hun handen
uit de mouwen te steken. Bespreek met de teams waar en hoe de materialen worden
neergezet en opgeruimd zodat het werk soepel en zonder irritaties kan verlopen.
• Vraag een groepje vrijwilligers om van tijd tot tijd bij een bepaald project te helpen.
Ze zouden bijvoorbeeld een of twee grote decorstukken voor het programma in de
grote groep kunnen maken of een paar keer per kwartaal kunnen helpen met de
knutselwerkjes voor de inloopactiviteiten.
• Vraag een of twee personen die gemakkelijk contacten leggen en mensen helpen hun
plekje te vinden om hun ogen open te houden voor potentiële medewerkers.

Indeling van de beschikbare ruimte
Doordat het programma zich in meerdere ruimtes kan afspelen, is het goed om na te
denken over een juist gebruik van die ruimtes.
Bij gebruik van veel lokalen of zalen moet de leiding weten hoe de veiligheid van de
kinderen is gegarandeerd. Als ze van de ene ruimte naar de andere gaan, weet de leiding
dan wel wie zich waar bevindt? Verliest de groep door het heen en weer lopen veel tijd
die de leiding liever aan het programma zou willen besteden? Hoeveel extra decoratie-
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materiaal en aanwijsborden zijn nodig bij het gebruik van veel ruimtes? Hoeveel extra
medewerkers zijn nodig om de kinderen te begeleiden?
Wanneer het team over weinig ruimte beschikt, is met beetje creativiteit veel te bereiken.
Als het hele programma in één ruimte moet plaatsvinden, kan men het beste de inloopactiviteiten langs de wanden klaar zetten of één kant van de zaal gebruiken. Een ander
deel van de zaal kan ingericht worden voor het grote groepsprogramma waarbij de
inloopactiviteiten na gebruik zo ver mogelijk aan de kant worden geschoven. Voor de
kleine groepen vormt de leiding kringen die zich daarna weer verspreiden over de hele
zaal.
Wanneer het kinderwerk geen grote zaal heeft zijn er verschillende andere mogelijkheden. Verdeel de inloopactiviteiten over verschillende kleine ruimtes en gebruik een
andere ruimte voor de grote groep. Zorg ervoor dat elke ruimte gemakkelijk te vinden is
en dat duidelijk staat aangegeven wat er in elke ruimte te doen is. Zorg dat er voldoende
kinderwerkers in de lokalen aanwezig zijn. Gebruik daarna dezelfde ruimtes voor de
kleine groepen.

Indeling van de beschikbare tijd
Tijd is een bijzonder belangrijke factor in het kinderwerk. Het kan zijn dat het kinderwerk varieert van vijfenveertig minuten tot wel twee en een half uur. Het Promiseland
programma is aan te passen aan de tijd die in de gemeente beschikbaar is. De volgende
suggesties kunnen helpen om de tijd zo goed mogelijk in te delen.
Bij minder dan een uur:
• De tijd voor de inloopactiviteiten inkorten of er helemaal van afzien.
• De tijd in de kleine groepen met vijf minuten verminderen.
• Het grote groepsprogramma zo compact mogelijk aanbieden waarbij de presentatie
ervoor zorgt dat de lesdoelen bereikt worden.
Bij meer dan een uur, maar minder dan twee uur:
• De kinderen meer tijd geven voor de inloopactiviteiten.
• Meer tijd nemen om tijdens het grote groepsprogramma samen te zingen.
Het is goed voor kinderen om samen leuke liederen te zingen en God te loven.
• Neem extra tijd voor het programma in de kleine groepen. De activiteiten uitbreiden
door bijvoorbeeld: een wedstrijd twee keer te spelen. Kinderen vinden competitie
altijd weer leuk ( jongens tegen meisjes, etc.). Er kunnen extra vragen en opdrachten
toegevoegd worden.
• Bied de kinderen tussen twee programmaonderdelen (bv. tussen de grote en de kleine
groepstijd) drinken en iets lekkers aan.
Bij meer dan twee uur:
• De kinderen meer tijd geven voor de inloopactiviteiten en de mogelijkheden
uitbreiden.
• Neem meer tijd om tijdens het grote groepsprogramma samen te zingen. Er kan op
verschillende tijdstippen in het programma met elkaar gezongen worden. Kinderen
kunnen solo of in een groep zingen. Door dit element uit te bouwen wordt de tijd op
een goede manier ingedeeld.
• Bedenk een herhalingsspel voor het grote groepsprogramma waarin vragen worden
gesteld over de onderwerpen die in de voorgaande lessen besproken zijn. De leiding
kan ook een soort nieuwsblok maken met allerlei wetenswaardigheden over de actua
liteit en de gemeente (soort jeugdjournaal).
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•

•

Neem extra tijd voor het programma in de kleine groepen. De activiteiten kunnen
uitgebreid worden door bijvoorbeeld: een wedstrijd twee keer te spelen (denk hierbij
weer aan competitie).
Bied de kinderen tussen twee programmaonderdelen (bv. tussen de grote en de kleine
groepstijd) drinken en iets lekkers aan.
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7. Tips voor een succesvol programma
Vrijwilligers gevraagd!
Ga bij het zoeken naar vrijwilligers uit van de gaven en talenten die men heeft.
Het zoekproces verloopt dan op een gemakkelijker en natuurlijker manier.
De volgende tips kunnen hierbij helpen:
• Stel een lijst met ‘vacatures’ op. De coördinator kinderwerk heeft met zijn team duidelijk
voor ogen voor welke specifieke functies er mensen nodig zijn.
• Vertel de vrijwilligers wat de visie, missie en basisprincipes van Promiseland zijn. Het is
belangrijk dat mensen weten welke rol zij in het grote geheel van het programma spelen.
Ze beseffen dan dat ze een belangrijke schakel in het programma zijn en iedereen wordt
zich bewust van het doel van het kinderwerk. Dit is te realiseren door:
a) een startmiddag/-avond te organiseren;
b) het programma individueel of in kleine groepen te bespreken;
c) een uitleg en overzicht op papier te zetten en uit te delen.
• Geef de vrijwilligers het gevoel dat ze welkom zijn. Deel naamkaartjes uit die bij iedere
gelegenheid gebruikt worden. Zorg dat de vrijwilligers weten wie hun contactpersoon is
waar ze met al hun vragen, zorgen of problemen terecht kunnen.

Omgaan met het team
•

De kinderwerkcoördinator helpt de medewerkers om een hecht team te vormen.
Goede relaties binnen het team zijn niet alleen belangrijk voor de kinderen, maar ook
voor de volwassenen zelf.
• Kom bij elkaar om te brainstormen, problemen op te lossen of wekelijks samen te bidden.
• Neem elke week tien minuten de tijd om het zondagsschooluur te evalueren. Als team
beslis je of er dingen veranderd moeten worden. Bedank ieder voor wat hij die dag
gedaan heeft.
• Zorg dat je kinderwerkers de juiste toerusting krijgen. Tijd is kostbaar, dus verspil het niet
door iedereen aan lange vergaderingen te laten deelnemen waarin het hele gebeuren van
de registratie tot aan de kleine groepen wordt besproken. Zorg voor taakgerichte training:
zet alle leiders voor de kleine groepen bij elkaar, alle begeleiders bij de inloopactiviteiten,
alle registratieleiders, etc. Op deze manier wordt er tegelijkertijd gewerkt aan het ontwikkelen van sterke relaties in kleine groepen!
• Hoe kunnen we ooit zonder de hulp van vrijwilligers Gods boodschap blijven doorgeven?
Dat lukt ons niet! Daarom is het zo belangrijk dat je degenen die je voor het kinderwerk
hebt uitgekozen waardeert. Door de steun en bemoediging die van deze mensen uitgaat,
wordt het team opgebouwd en ontstaat er vertrouwen. We doen de volgende suggesties
om u te helpen zorg te dragen voor uw kinderwerkers:
o Geef kinderwerkers de gelegenheid om hun verhaal kwijt te kunnen en ideeën te
		 spuien, zodat er een goede communicatie met de verantwoordelijke leiders
		 ontstaat. Dat kan door vóór of na het programma bij elkaar te komen om hoogte		 punten, dieptepunten en vragen te bespreken en om voor de kinderen en elkaar te
		 bidden.
o Toon waardering voor goed geleverd werk. Ieder mens heeft waardering nodig en wil
		 weten dat hij een belangrijke rol speelt. Geef mensen het gevoel dat ze bijzonder zijn
		 door hen verbaal te bedanken, een kaartje te sturen, een klein cadeautje of iets lekkers
		 te geven, foto’s van bijzondere momenten uit te delen, een bedankje in het gemeente		 blad te plaatsen, etc.
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Als er medewerkers zijn die moeite hebben hun taken voor langere tijd vol te houden,
praat er dan met hen over. Voelen ze zich nog geroepen voor hun taak? Zo niet, help
hen dan een andere plek binnen het kinderwerk te vinden. Dat is beter dan maar door
te blijven ploeteren. Op die manier stoot je kinderen af of verlies je je medewerkers.

Evaluatie
Niets is meer frustrerend dan te merken dat je hele programma beter had uitgepakt als je
in het begin een paar simpele aanpassingen had gemaakt. Daarom is evaluatie een van de
sleutels voor succes. Maar evalueer niet alleen na afloop van het hele programma.
Goede evaluatie is een doorgaand proces dat tot maximaal succes leidt. Dit kun je doen door
• als team na iedere les te evalueren. Hoe is het gegaan? Waren er zaken die we beter
anders hadden kunnen aanpakken?
• als er problemen opduiken met het hele team samen naar een oplossing te zoeken.
• medewerkers regelmatig naar de stand van zaken te vragen.
• de kinderen te vragen wat zij wel of niet leuk vonden. Zij zullen je eerlijke antwoorden
geven!
• kleine problemen onmiddellijk aan te pakken voordat ze groot worden!
• bereid te zijn het programma aan te passen als dat beter blijkt te zijn voor de kinderen.
Sommige ideeën kunnen fantastisch lijken tijdens de voorbereidingen, maar komen tijdens
de uitvoering niet tot hun recht. Laat het dan los! Als je er hardnekkig aan vast blijft
houden, werkt het alleen maar nadelig voor de kinderen.
• bereid te zijn om bij het begin van het ontstaan van de problemen te beginnen. Wat is er
precies aan de hand en waardoor is het probleem veroorzaakt? Probeer je teveel dingen
in te weinig tijd te doen? Heb je de lat te hoog gelegd? Moet je wat sneller of juist
langzamer te werk gaan? Heb je genoeg kinderwerkers? Al deze dingen kunnen veel
spanning veroorzaken. Maar ga niet bij de pakken neerzitten. Ga ermee aan de slag,
maak de nodige aanpassingen en zet door!
• het bijgevoegde evaluatieformulier te gebruiken.
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8. Evaluatieformulier
Team Evaluatie van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
					

(vul de titel van het betreffende programma in)

Vul hieronder in hoe je dit programma ervaren hebt en lever het in
bij de eindcoördinator van Promiseland of bij de administratie van de gemeente.
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mijn taak in het programma was: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kruis hieronder aan wat je van het programma vond.

Was het kindgericht:
		

Nee		

Een beetje		

Ja		

Top!

Werd de boodschap op een creatieve manier gebracht:
		

Nee		

Een beetje		

Ja		

Top!

Was het een veilige plek voor de kinderen:
		

Nee		

Een beetje		

Ja		

Top!

Ja		

Top!

Ja		

Top!

Ja		

Top!

Was het leuk voor de kinderen:
		

Nee		

Een beetje		

Was het leuk voor volwassenen:
		

Nee		

Een beetje		

Was het relevant voor kinderen:
		

Nee		

Een beetje		

Gaven en talenten van medewerkers werden op de juiste manier ingezet:
		

Nee		

Een beetje		

ja		

Top!

Er waren voldoende goede kinderwerkers aanwezig:
		

Nee		

Een beetje		

ja		
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Top!		

Z.O.Z.

Welke dingen hadden voor de kinderen beter gekund?
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Had je het gevoel dat je ondersteuning kreeg voor jouw taak?
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Hoe hadden we je beter kunnen helpen?
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Hoe vond je het om aan dit programma mee te werken?
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Zou je dit vaker willen doen?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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9. Een bewuste stap
Daarop brachten de mensen kinderen bij Jezus…
Matteüs 19: 13a NBV
Deze methode is erop gericht om kinderen te helpen ontdekken wie Jezus is. De kinderen bij
Jezus brengen is een bewuste daad waarbij ze gaan begrijpen wie Hij is. De vraag die daaruit ontstaat, ligt voor de hand. Als zij gaan ontdekken wie Jezus is, willen zij dan voor Hem
kiezen en Hem volgen? Willen zij een eeuwige vriend van Jezus zijn?

Geloofsontwikkeling
In de eerste twaalf levensjaren van een kind onderscheiden wij een drietal gebieden.
• Basisgeloof - fase 0. Leeftijd 0-4 jaar.
Het eerste belangrijke aspect in een mensenleven is de ontwikkeling van het gevoelsleven.
In deze periode is het belangrijk dat het jonge kind verhalen hoort over liefde, zorg,
houden van. In de verhalen die aan het jonge kind verteld worden, staat duidelijk het
aspect centraal: Jezus is mijn Vriend.
• Ongeordend geloof - fase 1. Leeftijd 4-8 jaar.
De invloed van volwassenen is heel belangrijk. Wat de ouder, leerkracht of kinderwerker
zegt, is waar. Het geweten begint zich te ontwikkelen vandaar dat een kind kan begrijpen
dat hij/zij Jezus nodig heeft als Verlosser.
Ongeordend geloof zegt in deze fase dat het kind zich nog niet los kan maken van het
verhaal. Het verhaal kan zich voor het kind ook in het heden afspelen.
• Geordend geloof - fase 2. Leeftijd 9-12 jaar.
In tegenstelling tot ongeordend geloof kan het kind nu de verhalen ordenen en er afstand
van nemen. Het groepsproces is in deze fase belangrijk. De ontwikkeling van het geweten
is klaar en het kind is in staat om keuzes te maken. Kinderen kunnen heel duidelijk het
besluit nemen om Jezus te volgen als hun Heer.

Keuze maken
In de geloofsopvoeding neemt het voorlezen en vertellen van de verhalen uit de Bijbel een
belangrijke plaats in. Een kind wordt niet vanzelf christen omdat de ouders christen zijn.
Er kan een moment komen dat het kind zelf duidelijk aangeeft om bij Jezus te willen horen.
Een mooi voorbeeld hiervan heeft Corrie te Boom beschreven in haar boek ‘De Schuilplaats’.
Zij vertelt daarin dat zij op vijfjarige leeftijd een keus maakt om bij Jezus Christus te willen
horen. Al jong vertelt zij anderen over Hem en bidt voor mensen in haar omgeving dat die
tot dezelfde keus zullen komen. Zij bidt voor haar buren, kennissen en vrienden.
In de gesprekken die ouders en kinderwerkers met kinderen hebben over de verhalen en het
geloven in de Heer Jezus, zullen zij momenten ontdekken waarin zij op een heel natuurlijke
manier over het kiezen voor Hem kunnen spreken. Het is ook goed mogelijk om naar aanleiding van een verhaal of gebeurtenis het gesprek hier naar toe te leiden. Respecteer de manier
waarop het kind daar mee omgaat en pas op voor manipulatie. Kinderen kunnen op jonge
leeftijd een duidelijke beslissing nemen om Jezus Christus toe te laten in hun leven, maar
soms gebeurt het niet zo duidelijk of later in het leven. Het komt ook voor dat een kind er
verschillende malen voor kiest om bij Jezus te willen horen. In weer andere gevallen kan het
op jonge leeftijd een keuze gemaakt hebben, maar lijkt het effect van die keuze in de pubertijd weer helemaal weg te zijn. Voor ouders en kinderwerkers is het belangrijk dat het kind
begrijpt wat hij of zij doet.
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Geestelijke groei
In dit eerste lessenpakket wordt de keuze om Jezus Christus te volgen aangeboden.
De lessen zijn erop gericht dat kinderen geestelijk kunnen groeien. Het gaat niet alleen
om kennis van de bijbelverhalen maar vooral om dat wat de boodschap achter die verhalen
uitwerkt in het leven van het kind. Een keus maken om Jezus Christus te volgen is het fundament leggen in het leven van het kind. Daarna kan er worden gebouwd aan zijn geestelijk
huis. De reden waarom wij dat doen ligt opgesloten in de volgende woorden uit Psalm 78:
Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komende geslacht vertellen
Van de roemrijke, krachtige daden van de Heer,
van de wonderen die Hij heeft gedaan.
Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob
en kondigde in Israël een wet af.
Onze voorouders gaf Hij de opdracht
die aan hun kinderen te leren.
Zo zou het volgende geslacht ervan weten,
en zij die nog geboren moesten worden,
zouden het weer aan hun kinderen vertellen.
Dan zouden zij op God vertrouwen,
Gods grote daden niet vergeten
en zich richten naar Zijn geboden.
Vers: 4-7. NBV
Wij wensen u met deze opdracht Gods zegen toe.
Willow Creek Nederland
Stichting Opwekking/ Kinderwerk Timotheüs
Internationale Bijbelbond
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