
Het IKEG staat voor Internationaal  
Kinder Evangelisatie Genootschap.  
Het is een interkerkelijke  
organisatie.

Ons doel is ongelovige kinderen te bereiken met 
het evangelie, nazorg te geven aan kinderen die 
tot geloof zijn gekomen en ze te begeleiden naar 
Bijbelgetrouwe plaatselijke gemeenten.

Het IKEG (internationaal: Child Evangelism 
Fellowship) is werkzaam in ruim 195 landen 
over de hele wereld. Het is ons verlangen om 
plaatselijke gelovigen en kerken te helpen en 
toe te rusten, zodat zij beter in staat zullen zijn 
om kinderen te bereiken met het evangelie, met 
Gods Woord!

 
Een predikant zei ooit over het IKEG:  

“Het IKEG helpt de plaatselijke gemeente om 
buitenkerkelijke kinderen te bereiken op zo’n 
manier, dat de gemeente niet afhankelijk wordt van 
het IKEG, maar dat het IKEG uiteindelijk overbodig 
wordt.”  

Wat is het IKEG? 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten? 
Stichting Kinderevangelisatie (IKEG) 
Postbus 20029 
7302 HA  Apeldoorn 
(055) 542 37 31 
info@ikeg.nl

www.ikeg.nl 
 
NL 09 ABNA 05 3112 0309 
NL 21 INGB 00 0310 7134 

Verdiepings  
Cursus 
Kinderevangelisatie



Zulk soort vragen en verzuchtingen zijn jou als 
kinderwerker vast niet onbekend!

Daarom bieden we jou een cursus aan! 

Geïnteresseerd? 

Wij als IKEG, geven geregeld de Verdiepings 
Cursus Kinderevangelisatie-1 (afgekort: VCK-1).  
Je leert, samengevat, 

-hoe je kinderevangelisatie-
werk kunt starten in de 

buurt waar je woont of 
bestaand kinderwerk kan 
verbeteren. 

-hoe je een Bijbelverhaal 
vertelt aan gelovige en 

niet-gelovige kinderen. 

 

-hoe je kinderen tot Christus kunt leiden

-hoe je een goede, aantrekkelijke inhoud 
aan je programma geeft!

N.B. 
Een belangrijk onderdeel van 
de cursus is het uitvoeren van 
praktische opdrachten door 
de cursisten.

Charles H. Spurgeon zei eens: 
“Een kind van vijf, dat goed 
onderwezen is, kan net zo oprecht 
geloven en opnieuw geboren worden als een 
volwassene.” 

We gaan ervan uit dat cursisten ....:  
- .... geloven in de Heere Jezus als hun 
persoonlijke Verlosser (de cursus kan je hier 
eventueel ook in helpen). 
- .... bereid zijn om de praktische 
opdrachten die bij deze cursus horen 
uit te voeren (wordt toegelicht op de 
informatieavond). 
 - .... 18 jaar of ouder zijn (uitzonderingen 
zijn mogelijk). 
- .... zich kunnen vinden in onze 
geloofsverklaring (deze vind je op de 
IKEG-site, of kun je aanvragen op het IKEG-
kantoor).

Voorafgaand aan de cursus is er een 
informatieavond. 

Op deze informatieavond geven we 
uitleg over de cursus en beantwoorden 
we graag al je vragen hierover.

 
Onderwerpen: 

- Bijbels onderwijs over het kind
- het belang van de kinderwerker
- boodschap van verlossing
-- Bijbelles voorbereiden en vertellen
- pastoraal gesprek met een kind
- bemoedigen van een gelovig kind
- bereiken van kinderen in de 

buurt (noodzaak, voorbereiding, 
programma)

- Bijbeltekst aanleren
- zingen
- quiz
- orde
- gebruik van visuele hulpmiddelen

 
 
 
 

“Een Bijbeltekst aanleren aan 
kinderen? Kun je dat op een 
leuke manier doen?”
“Kinderevangelisatie? 
Waarom?”
“De kinderen lúísteren 
gewoon niet! Wat móét ik er 
mee?”


