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Een evangelisatie
demonstratie van
Filippus
De evangelist Filippus uit Handelingen
is een Bijbelse persoon die mij altijd érg
aanspreekt. En dat komt niet zozeer omdat
hij ook allemaal dochters had (hij had
er vier volgens Handelingen 21:9), maar
meer om wat we van hem kunnen leren
over zijn evangelisatie-inspanningen.
Vanuit de opwekking die gaande was in
Samaria, roept God hem naar een woest
gebied waar geen mens te bekennen
was. Maar Filippus is gehoorzaam aan
Gods roepstem en krijgt daar een zeer
bijzondere ontmoeting met een reizende
Ethiopiër. Filippus gaat voorzichtig te
werk en stelt de vraag: ‘Begrijpt u ook
wat u leest?’ Het antwoord heeft ons veel
te zeggen: ‘Hoe zou ik dat kunnen als
niemand mij de weg wijst!’ Filippus krijgt
de kans om één-op-één het Evangelie uit
te leggen en vele vragen te beantwoorden.
Die vragen leven ook bij de kinderen en
tieners van vandaag. Laten we hen ermee
rondlopen of proberen we hun vanuit
Gods Woord antwoorden te geven?
Op de Girls Only Club: Op de Girls Only
Club in Alblasserdam, waar mijn vrouw
José bij betrokken is, merken we dat ook
bij hen veel vragen leven. De afgelopen
keer is samen met de tienermeiden
nagedacht over de eerste vrouw uit
de Bijbel: Eva. “Tsjonge, wat kwamen
er veel vragen los”, vertelde José na
afloop. En dat is een goed teken, want
om antwoorden te krijgen moet je wel
vragen hebben. Heerlijk is het om op dat
moment samen te zoeken naar Bijbelse
antwoorden.
Op de CityKidsclub: Ook de CityKids
club in Bergen op Zoom is een plek waar
kinderen terecht kunnen met hun vragen.
Heather Boyd, coördinator van de club,
schrijft in deze nieuwsbrief over die
maandelijkse bijbelclub.
Niet op alle vragen hebben we een
antwoord. Maar dat is ook niet wat God
van ons vraagt. Hét antwoord op al onze
vragen is ten diepste uiterst eenvoudig:
Jezus Christus.

Project in de spotlight:
CityKids Bergen op Zoom
Drie jaar geleden hielden we onze eerste “Open Lucht Club” met een eenvoudig
doel: de kinderen in Bergen op Zoom met het Evangelie bereiken.
De afgelopen drie zomers hebben we er
bijzonder van genoten om zoveel kinderen
te mogen dienen. En nu verblijden wij ons
erover dat we een maandelijkse City Kids
Club mochten beginnen.
We ontmoeten elkaar op de tweede
zaterdag van elke maand in een
klein wijkgebouw vlakbij waar wij de
zomerclub houden. Elke maand komen
zo’n 6 tot 10 kinderen naar de club. Het is
zeker een kleine club, maar iedereen lijkt
echt te genieten van onze tijd samen. De
afgelopen maand hebben we de kinderen
aangemoedigd om in maart een nieuwe
vriendje uit te nodigen voor onze club.
Wat heel bijzonder is aan onze club, is
dat er verschillende kinderen uit onze
gemeente aanwezig zijn, die ook hun
vriendjes meenemen. Het leek me leuk
om met één jongedame te kletsen en
haar te vragen wat ze van onze club vindt.
Mercia (zie foto hieronder) is 10
jaar oud en zit in groep 6. Elke
maand
neemt
ze
minimaal
2
vriendinnen mee; een keer zelfs 5!

H: Waarom kom je naar City Kids Club?
M: Ik kom om nog meer over Gods Woord
te leren en om mijn vrienden mee te
nemen.
H: Wat vindt je leuk aan de club?
M: Ik vind alles leuk!
H: Wat vinden je vrienden het leukst?
M: Het Bijbelverhaal en het knutselwerk.
H: Wat is tot nu toe je favoriete Bijbelles?
M: De les over Mozes als baby.
H: Waarom nodig je je vrienden uit om
naar onze club te komen?
M: Ik denk dat het voor hen belangrijk is
om Gods Woord te horen en meer over
Hem te leren.
En dat is waar het allemaal om draait!
De waarheden van Gods Woord aanbieden
aan de kinderen in onze omgeving.
Voordat we onze club begonnen, hebben
wij de Heer gevraagd of wij een geschikte
locatie zouden vinden waar kinderen
het Evangelie duidelijk zouden mogen
horen. God heeft onze gebeden duidelijk
verhoord.
Bidden jullie mee voor deze maandelijkse
club dat de kinderen de boodschap van het
Evangelie mogen geloven en aannemen?

Heather Boyd

‘En hij verkondigde hem Jezus.’ Dat is wat
Filippus deed en dat voorbeeld mogen
wij navolgen. Jezus heeft over Zichzelf
gezegd: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid
en het Leven’ (Joh.14:6). Ook voor
kinderwerkers moet Hij het hart vormen
van elke kinderclub en boodschap.
De Ethiopische man had het antwoord op
zijn vragen gevonden. Nadat hij is gedoopt,
vervolgt hij zijn weg met blijdschap.
Wat zou het mooi zijn als de kinderen, aan
wie wij het evangelie mogen brengen, de
Heere Jezus aannemen als hun Verlosser
en dan hun weg door het leven met
blijdschap gaan.
Over een paar weken is het Goede Vrijdag
en Pasen. Prachtige gelegenheden om,
net als Filippus, Jezus te verkondigen.

Marco Baan

‘En hij verkondigde hem Jezus...’ Handelingen 8:35
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Het ontdek- en puzzelboekje over de kern van het Evangelie
is kleurrijk en interactief.

De kinderen ontdekken hoe

groot God is en hoe ze Hem kunnen leren kennen. De
inhoud is verdeeld in 12 kleine leesstukjes en daardoor erg
overzichtelijk. Bij elk leesstukje staat een leuk puzzeltje of
een vraag om te beantwoorden. Kinderen kunnen het boekje
zelf lezen, maar het kan ook prima voorgelezen worden.
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Een mooi boekje voor het kinderwerk
wat enorm kan helpen om de
kinderen de prachtige boodschap

Giften

van het Evangelie te laten ontdekken.

We sturen geen acceptgirokaarten meer mee
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Gratis boekje over een moeilijk en actueel
thema!
De oorlog in de Oekraïne zorgt voor veel
gesprekken rond de keukentafel. Wat is er
allemaal aan de hand? Wat gaat er gebeuren?
Het IKEG heeft een boekje met de titel ‘Waarom
gebeuren er nare dingen?’ Het is een eenvoudig boekje
om met kinderen in gesprek te gaan over de moeilijke
dingen die om ons heen gebeuren. Wij, als christenen
hoeven ons niet te laten leiden door angst. Het doel is

WAAROM
gebeuren er
nare dingen?

dat we kinderen willen leren om vertrouwen te hebben.

Ben je ook weleens iets kwijt? Je fietssleutel,

Dit boekje is een uitstekend evangelisatie hulpmiddel
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misschien

stuur dan een mailtje naar: info@ikeg.nl met uw
webshop:

https://www.ikeg.nl/product/waarom-

gevonden.
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het eindelijk weer gevonden is!

Wij zijn ook op zoek en vragen hulp om mee te

gebeuren-er-nare-dingen-2/

ANTWOORDEN OP MOEILIJKE VRAGEN

Ga mee met het IKEG kamp!

hebben

dan blij als

adresgegevens. Of download een gratis exemplaar via
de

IKEG kamp 2022

zoeken. In het zoeken en met gebed. We zijn op
zoek naar deelnemers voor ons kinderkamp.
Dit kamp is voor kinderen van groep 4 tot en met
groep 8. Het wordt DV gehouden in het weekend
van 1 - 3 juli op het kampterrein van de “Oase” in
Doetinchem
Het thema is “Op zoek”. In de Bijbelverhalen en in
de andere activiteiten, zoals sport en spel, gaan
we op zoek. Ieders speurderstalent wordt ingezet.
Er is een afwisselend programma.
Wilt u kind(eren) opgeven, dan kan dit digitaal
via onze website: www.ikeg.nl/kidspagina. Wilt
u meer informatie, dan kunt u de kampfolder
aanvragen, dat kan per mail naar: kinderkamp@
ikeg.nl
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Agenda
4 april		

9.30 uur (online) bidstond

27 april t/m 2 mei

Europese CEF conferentie

9 mei		

9.30 uur (online) bidstond

14 mei		

kampleidersvergadering

		Amerongen
13 juni		

9.30 uur (online) bidstond

1-3 juli		

kinderkamp Oase Doetinchem

