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Beleidsnotitie Kind en Eredienst

Algemeen Opmerking
Kinderen horen er in de gemeente helemaal bij. Niet in de eerste 
plaats omdat wij dat vinden, maar als eerste omdat God dat vindt. 
De Heere heeft ook met hen Zijn verbond opgericht (Gen. 17:2). 
Door middel van de doop heeft God ze bij de leden van Zijn 
gemeente gevoegd (Hand. 16: 32). Het zijn dus volop leden van de 
gemeente aan wie God Zich verbonden heeft en aan wie Hij Zijn 
heil heeft toegezegd. Zowel in het O.T. als in het N.T. worden 
kinderen volledig tot de gemeente gerekend en is het heil van God 
in Christus ook onvoorwaardelijk aan hen beloofd.

Gen. 17:2 Ik zal Mijn verbond sluiten 
tussen Mij en u, en u uitermate talrijk 
maken.
Hand 16:32 En zij spraken het Woord van 
de Heere tot hem en tot allen die in zijn 
huis waren.
Hand 2:39 Want voor u is de belofte en 
voor uw kinderen en voor allen die veraf 
zijn, zovelen als de Heere, onze God, 
ertoe roepen zal. 

Doel Opmerking
God zoekt de hele gemeente van jong tot oud op als deze 
samenkomt onder het Woord. Daarom is er speciale zorg en 
aandacht nodig om ook de kinderen en jongeren met het Woord te 
bereiken, zodat zij op hun niveau kunnen leren wie de Heere God 
voor hen is. Het uiteindelijke doel is dat ook zij gaan ontdekken wat 
van de liefde van Christus is en Hem gaan dienen. Kinderen leren 
ook om deel uit te maken van de gemeente.

Bekering is ook voor kinderen nodig 
(Rom. 6: 3,4). Kinderen leren wat geloven 
is in de eredienst, de catechese en het 
jeugdwerk. God heeft beloofd dat Hij 
daar Zelf aanwezig is en hen daar op het 
oog heeft (Matth. 18: 20). Net als bij 
volwassen is het ook nodig dat kinderen 
zullen belijden en geloven wat God hen 
beloofd heeft.

Onderling betrokken Opmerking
• We laten kinderen merken dat ze welkom zijn en dat we ze 
zien.
• We zijn vriendelijk naar kinderen.
• De hele gemeente voelt zich verantwoordelijk voor alle 
kinderen van de gemeente (Doop).

 De ouderen in de gemeente hebben 
een hoge roeping om voor de 
kinderen te bidden en hen het geloof 
voor te houden en over te dragen. 
God zal dit zegenen (Ex. 12: 24-27).

Naar buiten bewogen Opmerking
• We zijn bijzonder begaan met kinderen die niet of nauwelijks in 

de kerk komen. We willen deze kinderen ook graag met het 
evangelie bereiken en we gaan ons bezinnen op mogelijkheden 
om bepaalde toegankelijke diensten ook onder de aandacht te 
brengen van rand-/onkerkelijke kinderen uit onze directe 
omgeving of uit ons evangelisatienetwerk (via VBW, Kerk en 
School, Zomerfeest Next).

• De betrokkenheid op onkerkelijke 
kinderen/jeugd is verder uitgewerkt 
in het jeugdbeleidsplan.

Aandachtspunten Opmerking
• Het organiseren van zondagschool tijdens de dienst weerhoudt 

de basisschoolkinderen op dat moment van het betrokken zijn 
bij de kerkdienst. 

• Ouders die weinig betrokkenheid tonen bij de diensten 
(onregelmatige kerkgang)  en de geloofsopvoeding weinig 
serieus nemen kunnen de geestelijke vorming van hun kind in 
de weg staan.

 In de Bijbel lezen we dat de Heere 
zowel met de ouderen als ook met de
kinderen Zijn verbond heeft opgericht
en dat Hij hun God wil zijn. God werkt
in de lijn van de geslachten. (Psalm 
78)



Bestaand beleid Opmerking
 Het bestaande beleid is vastgelegd in de speciale brochure ‘Kind

en Eredienst’, die in 2012 breed verspreid is onder de ouders 
van de wijkgemeente. Deze brochure werkt 5 basisprincipes uit:

 Basisprincipe 1 -   Roeping Gemeente
 Basisprincipe 2 -   Kinderen kunnen niet gemist worden
 Basisprincipe 3 -   Kinderen hebben ruimte nodig
 Basisprincipe 4 -   Roeping ouders
 Basisprincipe 5 -   Herkenning tussen kerk en thuis 

 Ook gastpredikanten wordt gevraagd om specifiek aandacht aan
het kind te geven in de dienst.

 In de eredienst zijn er duidelijke kindermomenten, waarin 
expliciet aandacht is voor het kind. Naast deze kindermomenten
worden kansen benut om kinderen te kunnen aanspreken in de 
dienst. Dit geldt o.a. voor de uitleg van de psalmen/geestelijke 
liederen. De predikant, die bij voorkeur de kindercatechese aan 
groep 7/8 zelf verzorgt, kan ook hieraan refereren in de 
diensten.

 De kinderen krijgen regelmatig een plek in het gebed tijdens de 
dienst.

 Er zal met regelmaat een thematische dienst zijn waarbij de 
drempel voor kinderen laag wordt gehouden (bid- en 
dankdagen, kerk en school dienst, gehandicaptendienst, ouder-
kind diensten).

 Alle kinderen krijgen in het jaar dat ze 8 geworden zijn via de 
wijkouderling een preekboekje, waarin ze aantekeningen 
kunnen maken tijdens of na de diensten.

 In de kerkportaal liggen blanco prekenboekjes voor kinderen 
van alle leeftijden.

 Kinderen worden betrokken bij de voorbereiding van bepaalde 
diensten (kerk en schooldiensten, bid- en dankdagen, via 
kindercatechese).

 Kinderen worden bij het doopvont uitgenodigd en krijgen daar 
een uitleg over de doop. 

 Zo mogelijk wordt in de kerkbode aangeven waar de preek over 
zal gaan, zodat ouders kinderen hier reeds op kunnen 
voorbereiden (m.n. bij bijzondere diensten).

 Enkele keren per jaar wordt in speciale diensten specifiek 
aandacht gevraagd voor ouders en kinderen. De werkgroep 
‘Kind en Eredienst’ bereidt deze diensten samen met de 
predikant voor, o.a. de invulling van creatieve werkvormen (bijv.

 Uitvoering van bestaand beleid wordt
belegd bij de commissie Kind en 
Eredienst.  

 God heeft bij de doop beloofd dat Hij 
met de Heilige Geest in hun harten 
zal werken om hen te geven wat Hij 
in Christus schenken wil. Daar mogen 
wij God pleitend en biddend aan 
houden. (Joël 2: 28).



hand-outs, gespreksvragen, andere verwerking, etc.).

Nieuw beleid Opmerking
 Zo mogelijk wordt op de website aangegeven waar de preek

over zal gaan
 Kinderen kunnen gebedspunten mailen naar de predikant of

wijkouderling. Deze zullen verwerkt worden in het gebed 
tijdens de dienst.

 Regelmatig wordt er een gemeenteavond of workshop 
georganiseerd rond het thema geloofsopvoeding en ‘kind en
eredienst’. Er zal toerusting gegeven worden aan ouders 
door middel van kringen en workshops (geleid door HGJB of 
eigen predikant) over hoe zij de kansen en mogelijkheden 
kunnen benutten om hun kinderen te helpen bij hun plek in 
de eredienst. Ouders zullen gestimuleerd worden hun 
kinderen al jong mee te nemen naar de diensten.

 Nagedacht zal worden  of een kring voor (jonge) ouders 
opgestart kan worden, waarin ouders meer handvatten 
kunnen krijgen voor geloofsopvoeding en waarin ze elkaar 
kunnen bemoedigen en helpen. Nadenken over bijv. 
doopkring/avonden na een jaar of na vier jaar?

 We besteden actief aandacht aan de jongeren rond hun 
verjaardag en tijdens ziekte of bij bijzondere situaties (o.a. 
na het behalen van een diploma.

 De kerkenraad heeft als uitgangspunt dat de diensten 
zodanig toegankelijk moeten zijn voor kinderen, dat ze deze 
op hun niveau redelijk goed kunnen volgen. Vooralsnog 
wordt niet overwogen om voor de kinderen van 4 – 10 jaar 
een aparte Bijbelklas te houden.

 Speciale diensten, zoals avondmaaldiensten, zijn voor 
kinderen vaak wel lastig te volgen.

 Actualiseren Brochure Kind en Eredienst, zodat we dit weer 
onder de aandacht kunnen brengen in de gemeente.

 Kinderen en jongeren worden in alle diensten aangesproken
 Nadenken of er bij kindermoment ook een kinderlied wordt 

gezongen.
 Nadenken over het toepassen van een dooplied.
 Bij Ouder-Kind diensten helpen kinderen mee met 

collecteren en lezen ze eventueel het schriftgedeelte voor.

 Uitvoering van nieuw beleid wordt 
belegd bij de commissie Kind en 
Eredienst.  
 Ouders zijn de eerst 
verantwoordelijken om hun kinderen 
te leren de kerkdienst zich eigen te 
maken. Daarom zullen ze 
gestimuleerd worden om na afloop 
van de kerkdienst met hun kind(eren)
op positieve wijze na te praten over 
de preek en samen met hen na te 
denken wat God hierin tot hen wil 
zeggen.
 De namen van jongeren die 
geslaagd zijn worden voorgelezen 
tijdens de afkondigingen.

 Het besluit om geen aparte 
Bijbelklas te houden wordt in Q1 
2016 geëvalueerd.

 In Q2 2015 wordt geagendeerd hoe 
kinderen meer betrokken kunnen 
worden in speciale diensten

 Gereed Q2 2016

 De commissie Kind en Eredienst werkt
een voorstel voor het dooplied uit.

Tijdpad en praktisch Opmerking
-


