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Als je niet meer 
kunt zwijgen!

“Wij doen hier niet goed aan. Deze dag is 
een dag met een goede boodschap en wij 

zwijgen erover.” (2 Koningen 7)

Zwijgen was geen optie… voor de herders 
die Jezus hadden gevonden in de stal van 
Bethlehem. Zij verheerlijkten en loofden God 
om alles wat zij gehoord en gezien hadden, 
zoals tot hen gesproken was. 
Zwijgen was geen optie… voor de vier 
melaatsen die de enorme hoeveelheid 
voedsel hadden ontdekt in het tentenkamp 
van de gevluchte Syriërs. Ze voelden dat 
zwijgen over deze ontdekking ten tijde van 
hongersnood verraad was aan hun eigen 
volksgenoten.   
Zwijgen was geen optie… voor Petrus en 
Johannes toen ze bedreigd werden en niet 
meer langer mochten spreken over de Naam 
van Jezus.
Zwijgen was geen optie voor de apostel 
Paulus…want hij zegt in 1 Korinthe 9:16 ‘Wee 
mij als ik het evangelie niet verkondig!’

Zwijgen is geen optie …voor stichting IKEG. 
We verlangen ernaar dat de goede boodschap 
wordt uitgedragen naar de jongens en 
meisjes in Nederland. Dat doen we met ons 
materiaal, maar ook de vele toerustingen die 
we in het land mogen geven.

Net als de herders, de melaatsen 
en de apostelen voelen we een 
verantwoordelijkheid, maar ook een vréugde 
om de goede boodschap door te geven. Deze 
dag is een dag met een goede boodschap, - 
heden – vandaag – nú, want wie zegt dat ons 
die kans morgen nog gegeven wordt?  
En wat hebben we een goede boodschap! 
God heeft in de mensen een welbehagen 
gehad en gaf Zijn Zoon uit liefde aan deze 
wereld. Die boodschap is goed voor ieder 
mens en voor iedere jongen of meisje die 
verlangt naar eeuwig leven. Hoe komt het 
toch dat we er zo makkelijk over zwijgen? 
Komt het niet doordat dat we ons dikwijls 
schamen voor het getuigenis van Jezus 
Christus? Dat we andere prioriteiten stellen? 

Laten we ons daarvan bekeren en de 
gelegenheden gebruiken om de goede 
boodschap van genade en waarheid door te 
geven.
                        (zie verder rechts)

VCK 1 in Abbenbroek, Apeldoorn 
en Bergen op Zoom

Het Woord gaat open, dat is het uitgangspunt en níets anders. De cursisten luisteren intens, 
soms diep nadenkend. Ik vraag me af: “Dromen ze of denken ze na?”. Maar spontaan komen 
de reacties en vragen. “Dit is confronterend en anders, maar zo waar!”, wordt er opgemerkt. Ze 
denken dus wel degelijk diep na over wat we zeggen en over de principes waarover we spreken. 
“Wat is het � jn dat ik antwoorden krijg op vragen waar ik jaren al mee loop”, zegt één van de 
cursisten. Het blijft bijzonder dat deze mensen bereid zijn en er 12 avonden voor over hebben 
om te groeien en  verdiept te worden in kinderevangelisatie! Iedere keer is het dít Evangelie, 
dat verwondering oproept. “Dit horen en lezen we het niet meer”, klinkt het. Het zal voor hen 
een uitdaging zijn om tijdens de Bijbelles duidelijk onderscheid te gaan maken in de toepassing 
richting het gelovige en niet- gelovige kind. We geloven dat de Heere hen hierbij gaat helpen. Dit 
zijn voor ons de uitdagingen en rijke momenten tijdens de Verdiepingscursus Kinderevangelisatie. 

Dan komen de momenten van oefenen. Het aanleren van een Bijbeltekst wordt door een cursist 
voorgedaan. Vooraf zei hij: “Ik kom met mijn vrouw mee, zij volgt eigenlijk de cursus.” Maar als ik dan 
zie hoe hij met kalme overgave de oefening doet, weet ik dat hij “om” is. Dit is niet meer “ik kom met 
mijn vrouw mee” maar “ik dóe vanaf nu met mijn vrouw mee!”. 

Zo is er weer een nieuw seizoen begonnen met toegewijde mensen in drie verschillende plaatsen! 
We zijn zo dankbaar dat na a� oop van de cursus er weer kinderwerkers op uit gaan, niet om kinderen 
te entertainen, maar om hun, uit liefde en met hun behoud voor ogen, het Evangelie te verkondigen!

Marius Storm

Eén van die gelegenheden is het Kerstfeest. Bij uitstek een periode om kinderen te vertellen van het 
wonder van Gods plan. Afgelopen tijd hebben we de Kerst Impact Tour gehad. In het land mochten 
we verschillende mensen toerusten om niet langer te zwijgen, maar te spreken.  

De Heilige Geest is onmisbaar in dit alles. Hij laat ons de verantwoordelijkheid zien die we als christenen 
hebben voor de kinderen in ons land. Maar het is ook de Geest die vreugde en vrijmoedigheid geeft in 
het getuigen. Er is een lied dat zegt: ‘Wie kan zwijgen van Zijn liefde, of vergeten wat Hij deed. Jezus’ 
naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid.’ 
Wij bidden u toe dat u in het nieuwe jaar veel gelegenheden krijgt om de goede boodschap met 
anderen te delen.  Kunt u nog zwijgen?

Marco Baan
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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
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Al 70 jaar actief in Nederland !

Het IKEG mag 70 jaar werkzaam zijn in 
Nederland. Daar hebben we de afgelopen 
weken bij stilgestaan met de jubileumviering 
in Lopikerkapel en de Kerst Impact Tour op 
diverse plaatsen in het land. Dankbaar zijn 
we voor de ontmoetingen met mensen 
die bezig zijn met of betrokken zijn bij het 
evangelisatiewerk onder kinderen. Het IKEG 

is al zeventig jaar en het werk gaat nog steeds door. Er zijn nog vele kinderen 
die het evangelie niet gehoord hebben, ook in Nederland. Eén van de beste tijden om het evangelie 
te brengen is de Kersttijd. Mensen en kinderen willen kerstfeest vieren en dat is voor ons een mooie 
gelegenheid om te vertellen wat de ware betekenis van Kerst is. 
Bij de presentatie van de Kerstlessen hield Marius een inleiding en dat deed hij aan de hand van het 
evangelie van Johannes. Johannes begint bij het begin van het Kerstfeest: niet bij de geboorte van 
Christus, maar nog veel eerder, namelijk bij de schepping. Heel kort samengevat staat er in Johannes 
1: “In het begin was het Woord ..... en het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.” 

In de kerstlespakketten die aangeboden zijn komt ook de tekst uit Johannes 1 voor over het Licht 
dat het leven is voor de mensen. Deze pakketten zijn kerstlessen met o.a. een handleiding met 
de Bijbelles, een kant-en-klare Bijbeltekst, de Centrale Waarheid en liedbladen op A3-formaat in 
kleur, een spel, een quiz in kleur, werkjes (20 stuks), een uitnodiging en mooie knutselideeën. Deze 
kerstlespakketten zijn nu ook verkrijgbaar via onze webshop.

Kerstlespakket: De boodschap van een ster  
Wijze mannen gaan op reis om de Koning te vinden. 
In deze les kunnen kinderen leren dat God wil dat ze 
Hem zoeken en vinden en Hem leren kennen. Dit 
pakket bevat behalve bovengenoemde onderdelen: 
als knutselidee een schatkist en een ster op een 
plankje en als werkje een sterrenstandaard. Bovendien 
treft u een kopieerbijlage aan met naamkaartjes, de 
Bijbeltekst, tekstkaartjes, uitnodigingen, werkjes, stille 
tijd kalender en sterren voor de quiz.
Betelnr. 3920 - prijs: € 17,50

Kerstlespakket: Het Licht dat leven geeft 
Dit is een Kerstvouwles:  je vouwt steeds een gedeelte 
open waarop een afbeelding van het Kerstevangelie 
staat. God heeft, nadat de duisternis van de zonde in de 
wereld kwam, de belofte gedaan dat Hij het Licht van 
de wereld zou zenden. Er waren tijdens de Kerstnacht 
verschillende lichtbronnen, die wel naar die komst 
verwezen, maar niet het Licht van de wereld waren. Als 
alle plaatjes opengevouwen zijn, komen we bij de kribbe: 
Christus is het Licht van de wereld. Opengevouwen 
vormen de plaatjes een kruis. Dit pakket bevat behalve 
bovengenoemde onderdelen: een grote A2 plaat, een 
memoryspel in kleur, als knutselidee een vuurtoren en 
een vlaggenlijn, 4 sterren voor een sterrenloop, de letters 

KERSTFEEST in kleur op A3 en als werkje een kruis  met plaatjes. Bovendien treft u een kopieerbijlage 
aan met naamkaartjes, de Bijbeltekst, tekstkaartjes, uitnodigingen, werkjes en het memoryspel.
Bestelnr. 3932 - prijs € 17,50 

Giften
We zijn dankbaar voor de giften die we mogen 
ontvangen. We willen de giftgevers graag 
persoonlijk bedanken; maar door de beperkte 
informatie op de bankafschriften is dit niet altijd 
mogelijk. 

Agenda

Het IKEG kantoor is gesloten vanaf 
21 december 2019 t/m 5 januari 2020Het vervullen van Gods grote opdracht

Bij deze nieuwsbrief is een nieuwe brochure gevoegd met de titel “Het vervullen van Gods 
grote opdracht”. Het boekje begint met de grote zendingsopdracht in Mattheüs 28 vers 19 
en daarna wordt uitgelegd hoe het IKEG daar invulling aan wil geven, met als doel de vele 
miljoenen kinderen in Europa met het Evangelie te bereiken. Veel mensen weten namelijk 
niet dat het IKEG onderdeel is van een veel grotere organisatie die wereldwijd kinderen bereikt. 

De strategie om al die kinderen te bereiken is door: het trainen van kinderwerkers, hen 
toerusten met goede literatuur en het ondersteunen van kinderwerkers met raad en daad. 
Lees het boekje aandachtig en geef het gerust door aan iemand anders die het werk van 
IKEG nog niet (goed) kent. Zo werkt u indirect mee aan het vervullen van Gods grote opdracht!                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          Marco Baan
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