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Voorwoord
Kinderevangelisatie is belangrijk en noodzakelijk. Nu de kerk steeds meer aan
de rand van de samenleving komt te staan, groeit er een generatie op die
nauwelijks weet heeft van God en Zijn Woord. Veel kinderen in Nederland
hebben nog nooit gehoord over de Heere Jezus. De noodzaak om ook kinderen
te bereiken met het Evangelie is dringender dan ooit. De
kinderevangelisatiemethode BIJ DE HAND is ontwikkeld om dit werk te
ondersteunen.
De titel BIJ DE HAND is in de eerste plaats een opdracht. Dat is wat in het werk
van kinderevangelisatie gedaan mag worden: de kinderen bij de hand nemen
en bij Jezus brengen. Zoals eens de moeders hun kinderen bij Jezus brachten,
mogen ook wij de kinderen vertellen over Hem. Opdat de kinderen hun
vertrouwen zullen stellen op de Heere Jezus Christus.
De titel BIJ DE HAND is in de tweede plaats ook een belofte. Het is de belofte
van God dat Gods hand het werk wil zegenen. Uiteindelijk zijn wij slechts een
klein schakeltje. Het is Zijn hand die uit genade zondige kinderen het geloof in
Jezus Christus wil schenken.
De titel BIJ DE HAND laat in de derde plaats zien wat deze methode wil zijn: iets
wat je altijd bij de hand hebt tijdens het werk van kinderevangelisatie. In de
toerustingsdelen geven we vele praktische aanwijzingen over het organiseren
en leiden van een kinderclub. Ook komt de vraag naar voren: Hoe spreek ik met
een kind over het geloof? De twee lessenseries Rondom Jezus en Het leven van
Jezus bieden een compleet pakket waar gelijk mee aan de slag gegaan kan
worden.
Een werkgroep van vrijwilligers heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het
materiaal en het schrijven van de lessen. Op deze plaats willen wij hen heel
hartelijk bedanken voor het gedane werk en de vele uren die hieraan besteed
zijn.

We hopen dat deze methode bijdraagt aan de opbouw van Gods Koninkrijk en
de uitbreiding van Gods Koninkrijk. We wensen u/jou als leidinggevende van
harte Gods zegen toe in dit werk.
Ds. A.A.F. van de Weg
voorzitter commissie evangelisatie
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