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Zij willen Jezus zien. 
 

“Heer, wij willen Jezus graag zien.”  
(Johannes 12:21b)

Bij enkele Grieken in Jezus’ tijd leefde de wens om 
Jezus te zien. Ze hadden over Hem gehoord en 
nu wensten ze Hem te ontmoeten en met Hem 
te spreken. 
Het was de Engelse prediker C.H. Spurgeon die in 
één van zijn preken vertelde dat gemeenteleden 
op een zeker moment in hun kerkgebouw 
tegen de voorkant van de preekstoel, onder 
de kanselbijbel, een groot papier hadden 
opgehangen met daarop de woorden: Heer, wij 
willen Jezus wel zien (Joh.12:21). Elke voorganger 
op weg naar de preekstoel wist dus wat hij te 
doen had.  
Deze herinnering hebben niet alleen voorgangers 
en dominees nodig. Ook kinderwerkers of 
zondagsschool- en clubleiders mogen deze 
herinnering ter harte nemen als ze een groep 
met kinderen voor zich hebben. Zij hebben, 
naast de sticker met hun naam, als het ware ook 
een sticker op hun voorhoofd: ‘Wij willen Jezus 
graag zien’. Kinderen hebben vandaag de dag 
veel te zien en te verlangen. Maar alles buiten 
de Heere Jezus geeft hun geen ware vrede en 
verzadiging. Ze hebben niet iets nodig, maar 
Iemand! En wij mogen kinderen bekend maken 
met die Persoon. Christus is de centrale Persoon 
in de hele Schrift, Hij is enige Hoop in deze wereld 
en Hij is de Heere van Zijn kerk. Wat is het heerlijk 
om over deze Persoon en Zijn werk te mogen 
vertellen. We willen kinderen niet zomaar iets 
‘moreel goeds’ meegeven, maar het allerbeste 
en het allermooiste! Het allerbeste is: kinderen te 
wijzen op Christus, de Gekruisigde en Opgestane. 
Dat vraagt wel goede doordenking en biddende 
voorbereiding. 
Wanneer u IKEG-materiaal gebruikt, zult u 
hopelijk zien dat in iedere les het werk van 
Christus centraal staat. Het is voor ons dan 
ook een grote bemoediging als we horen dat 
kinderwerkers de IKEG-handleidingen daarom zo 
waardevol vinden.    

Show them Jesus 
Kinderevangelisatie is ten diepste Jezus Christus 
laten zien aan de kinderen. God heeft eenvoudige 
mensen zoals u en mij uitgekozen om kinderen te 
wijzen op Zijn Zoon. 

Wij zijn geroepen als ambassadeurs van de 
grote Koning. Als wij Hem groot maken in ons 
onderwijs, dan is de Heilige Geest aan het werk. 
`Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het 
Mijne nemen en het u verkondigen. `(Joh. 16:14). 

De driehoek die nog niet compleet was...
Gods roeping geschiedt heel vaak in een 
zogenaamde “driehoek”. God ziet een nood of 
een situatie. Vervolgens gaat Hij tot iemand 
spreken om iets aan die nood te doen. Tenslotte 
zendt Hij mensen naar die situatie en dan is de 
driehoek compleet. 

Dit zie je bij de mensen in Ninevé. De zonden van 
de Ninevieten waren bij God bekend. Hij roept 
Jona om iets aan deze nood te doen. ‘Sta op, ga 
naar de grote stad Ninevé….’ Hij zendt Jona met 
een duidelijke opdracht. Via allerlei omwegen 
komt Jona er aan en wordt Gods werk gedaan. 

Dit was één van de voorbeelden van roepingen 
in de Bijbel die we hebben bekeken tijdens een 
bidstond voor het project CityKids in Bergen 
op Zoom. Verschillende broeders en zusters uit 
Bergen op Zoom en omgeving waren aanwezig. 
We hebben met en voor elkaar gebeden. Eén van 
de aanwezigen vertelde het volgende:  “Bergse 
Plaat is een stadswijk met zo’n 10.000 inwoners. Er 
is geen enkele kerk in dit deel van de stad. We zijn 
begonnen met kinderevangelisatie en houden nu 
1x per 2 weken kinderbijbelclub. God zegent het 

werk. We horen van kinderen die thuis vertellen 
over de Bijbelverhalen die ze hebben gehoord. Of 
van kinderen die een Bijbel mee naar huis krijgen 
en dan aan hun ouders vragen of ze er in willen 
lezen. Zo gaat via de kinderen de boodschap 
naar de gezinnen. Nu hebben we het plan om de 
komende zomer daar een Vakantie Bijbel Club in 
de openlucht te houden. ‘De tijd is er rijp voor’, zei 
hij.” 

De overige aanwezigen werden erg bemoedigd 
door dit getuigenis. De komende weken zullen 
we hiervoor een toerusting kinderevangelisatie 
geven. Deze toerusting is op 11 maart, 1 april 
en 15 april. De overige avonden vinden plaats 
na de zomer. En in het jaar daarna nog een 
aantal avonden (de gehele cursus wordt dus 
min of meer opgedeeld in een aantal modules).

God ziet ook de nood in deze stad. Wie wil gaan 
om de driehoek compleet te maken? Zie, hier 
ben ik, zend mij! (Jesaja 6:8)
 
                                                                  Marco Baan

City Kids
Bergen op Zoom

Binnenkort hopen we met verschillende IKEG-
collega’s naar de Europese IKEG-conferentie 
in Duitsland te gaan. Het thema voor deze 
conferentie is: Show them Jesus (Laat ze Jezus zien). 
Want deze herinnering hebben ook de collega’s 
over de grenzen nodig.  Tot verheerlijking van Zijn 
Naam.  

Veel vreugde en kracht gewenst bij het 
verkondigen van Zijn Naam.

Marco Baan



Internationaal Kinder-
Evangelisatie Genootschap 
 
Postbus 20029, 7302 HA  Apeldoorn
Telefoon:  (055) 542 37 31
E-mail: info@ikeg.nl
Internet: www.ikeg.nl
NL09 ABNA 0531 1203 09 of   
NL21 INGB 0003 1071 34 t.n.v. Stg. Kinderevan-
gelisatie te Apeldoorn

Comité van aanbeveling:
De volgende mensen bevelen het werk van het 
IKEG van harte bij u aan:
Ds. P. van Duijvenboden (PKN)
Ds. H.G. Ezinga, Amerongen (Refo Baptisten)
J.J. (Hans) Frinsel
Ds. G.D. Kamphuis, Ridderkerk (PKN) 
Dr. R. van Kooten, Apeldoorn (HHK)
Mr. H.P. Medema, Apeldoorn (Vergadering)
Ds. A.W. Mol, Zwijndrecht (PKN)
Ds. J.R. Visser, Zwolle (Geref. kerk)
Ds. C.G. Vreugdenhil (Ger. Gem.)

De Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie 
Genootschap is de Nederlandse tak van het 
“Child Evangelism Fellowship”, dat wereldwijd 
samen met de kerken inzet om kinderen met het 
Evangelie van Jezus Christus te bereiken.
 
Het IKEG verzorgt trainingen, geeft materiaal uit 
en organiseert kinderclubs. De stichting wil de 
plaatselijke kerken en gemeenteleden stimuleren 
tot kinderevangelisatie en hen daarin bemoedigen 
en dienen. Het IKEG bestaat in Nederland sinds 
1949.
 
De giften aan IKEG zijn aftrekbaar. Onze ANBI 
status is bij de belasting bekend als: Stichting 
Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap

IKEG
V o o r j a a r  2 0 1 9

Al 70 jaar actief in Nederland !

Survival??
Ooit meegedaan aan een survival? Ik wel. Mijn herinneringen 
gaan terug naar de opwindende dingen die we deden, zoals 
abseilen, mountainbiken en grottenstelsels verkennen, het 
geweldig goede en lekkere eten in die week, en hoe goed 
we toegerust waren met de juiste spullen! Ik zou dit zó nóg 
een week gedaan hebben! Spannende en mooie momenten, 
maar ook afzien, en elkaar heel hard nodig hebben!  

Ik zie parallellen met kinderevangelisatie … en hoe mooi 
is het dan, als je goede spullen in handen hebt waarmee je 
vooruit kunt! Dan houd je het langer vol! Dan kun je er zélfs 
van genieten! Belangrijk, als je geen/weinig ervaring hebt. Oók belangrijk, als je al wél ervaring hebt! 
Die ‘spullen’ willen we je graag aanreiken tijdens de VerdiepingsCursus Kinderevangelisatie-1.  
Na de zomer hopen we hiermee te starten in in Rotterdam en Apeldoorn. Ook in Bergen op Zoom, 
maar dat is wel een hoofdstuk apart.

Een aantal onderwerpen van deze cursus is: Bijbels onderwijs over het kind, het belang van het 
bereiken van kinderen in de buurt, het programma van een Goed Nieuws Club, een overzicht van de 
boodschap van verlossing, hoe geef ik een Bijbelles, hoe leer ik een Bijbeltekst aan, zingen, hoe voer 
je een gesprek met een kind dat zijn vertrouwen op de Heere Jezus wil stellen, het bemoedigen van 
een pasbekeerd kind, quiz, visuele hulpmiddelen, het belang van de kinderwerker en orde.
 
Geïnteresseerd? Laat het weten! Je kunt mailen naar info@ikeg.nl of bellen naar het IKEG (055 
5423731). Liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Op D.V. 16 september is er een introductieavond in 
Rotterdam en op 23 september in Apeldoorn. De cursus duurt 13 avonden en gaat door tot eind juni 
2020. Voor alle exacte data: zie IKEG-website.

Anneke Breet

Agenda

Kom aan boord! Leiding gevraagd!
Voor het Goed Nieuws Kamp dat we dit jaar willen houden van DV 21 – 23 juni, zoeken we nog 
leiding. Het Goed nieuws kamp® wordt in de eerste plaats georganiseerd voor die kinderen die 
naar een Goed Nieuws Club® of Bijbelclub gaan. Als leiding krijg je –samen met een ander- de 
verantwoording over een groepje jongens of meisjes Je houdt samen met dit groepje stille tijd en 
begeleidt de kinderen in de activiteiten. 

Wat vragen wij van je?
- Dat je de Heere Jezus Christus als Heiland kent.
- Dat je bereid bent je in te zetten om er een goed kamp van te maken.
 
Als je je voor het eerst opgeeft, krijg je van ons een vragenlijst, zodat we je alvast een beetje leren 
kennen. Er is meer informatie beschikbaar voor de leiding die we je graag zullen opsturen. Met de 
kinderen uit de groepen van 4 tot en met 8 jaar en de leiding zijn we te gast op het prachtige Oase-
terrein bij Doetinchem. Het thema van het kamp staat in het teken van de visser en discipel Petrus. 
Wil je er biddend over nadenken of je ook mee aan boord komt van het Goed Nieuws kamp 2019? 
Stuur dan een berichtje naar info@ikeg.nl

Gerda Bastiaans

Wederom gratis beschikbaar!
Wat is het belang van kinderevangelisatie en is het ook mogelijk dat 
kinderen tot geloof in Christus kunnen komen? Wat leert de Bijbel 
ons over dit onderwerp? Het eerste boekje (Kinderevangelisatie: 
waarom eigenlijk?) gaat in op de vraag waarom het noodzakelijk 
is om écht Bijbels kinderevangelisatiewerk te doen.
 
Wanneer iemand een roeping voelt om kinderen te bereiken, komt 
de vraag: Hoe doe ik dat? Op deze vraag wil het tweede boek 
(Kinderevangelisatie? Ja! Hoe dan?) antwoorden geven.
 

Jaren lang waren deze boeken een zegen voor veel kinderwerkers, maar de boeken waren al een 
tijd niet meer leverbaar. Via een drukker in Noord Ierland (Revival Movement) hebben we ze weer 
mogen ontvangen om ze gratis te verspreiden aan kinderwerkers.
 
Van elk boek zijn meerdere exemplaren gratis beschikbaar; u betaalt hiervoor alleen de 
verzendkosten. Bestellen kan via de webshop (max. 2 stuks per boek) of via een  
mail met uw gegevens naar info@ikeg.nl 

11 maart        19.45 uur CityKids training 
1 april        9.30 uur bidstond op het IKEG kantoor 
1 april        19.45 uur CityKids training 
15 april        19.45 uur CityKids training 
6 mei        9.30 uur bidstond op het IKEG kantoor 
15-21 mei       Europese conferentie IKEG 
3 juni        9.30 uur bidstond op het IKEG kantoor 
1 juli        9.30 uur bidstond op het IKEG kantoor 
september     info avonden en start VCK in  
        Rotterdam en Apeldoorn
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Algemene giften

We zijn de Heere dankbaar voor uw 
betrokkenheid en ondersteuning. Niet alleen 
in gebed, maar ook in giften. Hartelijk dank 
daarvoor! Toch hebben we uw hulp nog 
steeds nodig en nemen we de vrijmoedigheid 
u te vragen om ons werk regelmatig te 
ondersteunen. Zoals u weet is het IKEG een 
geloofszending. De werkers, maar ook het 
algemeen IKEG werk zijn afhankelijk van giften. 


