
Het voortbrengen van de volgende generatie voor het gemeenteleven  

  
Boodschap 1  

  
Het kinderwerk is het opbouwen van de kinderen in hun menselijkheid   

om juiste mensen te zijn  
  

Schriftlezing: 1 Tim. 3:7; Mt. 19:19; Spr. 22:6; 2 Tim. 3:15; Ef. 6:1-2, 4; Rom. 9:21, 23; 13:1 2 

Tim. 2:20-21; Gal. 3:24; 1 Tim. 3:15; 1 Kor. 3:2  
  

I. Vandaag zijn vele jongeren beschadigd met betrekking tot hun karakter; dit 

is de reden waarom we een kinderwerk hebben voor de kinderen: we moeten 

hun karakter opbouwen —1 Tim. 3:7; Hnd. 6:3; Spr. 28:20a:  

A. De kinderen moeten opgebouwd worden als juiste mensen; dit is een zaak van 

hun  karakter, dat wil zeggen, van hun gedrag en gewoontes —Mt. 5:16.  

B. Vanaf hun jeugd moeten ze leren hun ouders te eren, hun broers en zussen lief te 

hebben en anderen te respecteren—19:19.  

C. Wij moeten de kinderen niet teveel Bijbelkennis geven, maar we moeten hen 

opbouwen met de juiste ethiek en moraliteit voor het vormen van 

een juist karakter—Spr. 22:6.  

II. Karakter heeft veel te maken met het dienen van de Heer; overweeg de 

mensen in de Bijbel die God heeft gebruikt eens; zij werden door God 

gebruikt omdat zij een karakter hadden dat geschikt was om door Hem te 

worden gebruikt—Rom. 12:1; Fil. 2:17; 2 Tim. 2:21; 4:11:  

A. Aangezien Abraham, Mozes en Paulus allemaal een uitstekend karakter hadden, 

kon God hen zeer goed gebruiken; hoe bruikbaar we uiteindelijk zijn voor de Heer 

hangt af van ons karakter —Hnd. 15:40; Lc. 24:27; Mt. 1:2.  

B. Karakter is een serieuze zaak; de hoeveelheid genade die we van de Heer 

ontvangen en de mate waarin de functie van die genade zichtbaar wordt, worden 

bepaald door het soort karakter dat wij hebben —Ef. 4:7; 1 Pe. 4:10.  

III. Een juiste persoonlijkheid opbouwen is de manier om kinderen voor te 

bereiden om het beste materiaal te zijn voor het ontvangen van de genade 

van God —Rom. 9:21, 23; 2 Tim. 2:20-21; 1 Pe. 2:5; Mt. 16:18:  

A. De beste manier om kinderen te helpen opgroeien in hun menselijkheid, is door 

hen te helpen om te weten wat een juist mens is, hoe hun ouders te eren en hoe 

een juist kind te zijn—Ef. 6:1-2; Kol. 1:10; Spr. 22:6.  

B. Aangezien onze families deel uitmaken van het gevallen ras, moeten wij als ouders 

Gods voorschrift uitoefenen door onze kinderen aan de hand van ethische 

leerstellingen, voorschriften en discipline te beperken.  

C. Voor het juiste menselijk leven in jouw huis, moet jij jouw kinderen leren om zich 

goed te gedragen door hun ouders te eren, voor hun broers en zussen te zorgen, hun 

buren te respecteren en niet te stelen—v. 6; Ef. 6:4.  

D. Omdat kinderen te jong zijn om zich volgens Christus te gedragen, moeten we 

kinderen aanleren  zich volgens cultuur te gedragen; kinderen worden beschermd 

door cultuur terwijl ze opgroeien—Rom. 13:1; Gal. 3:23.  

E. In de zorg voor hun kinderen moeten christelijke ouders de wet aan hun kinderen 

verkondigen; we moeten niet eerst genade aan de kinderen verkondigen; indien wij 

hen voorschriften volgens de wet geven, zal de wet hen bewaren voor Christus—2 

Tim. 3:15; Rom. 13:1; Gal. 3:24.  

IV. Om materiaal te verzamelen voor de leraren hebben we een aantal broeders 

nodig die de waarheid kennen en ook vaardig zijn in schrijven—1 Tim. 3:15; 

2:4; Tit. 1:1:  



A. Wij moeten de vijf- en zesjarigen iets geven en de zeven- en achtjarigen iets anders 

geven; we hebben enkele broeders en zusters nodig die dit principe begrijpen om 

lessen voor te bereiden—1 Joh. 2:12-13.  

B. Dit vereist het zorgvuldige werk van de broeders die dit lesmateriaal samenstellen 

zodat de kinderen geen vroegtijdige kennis ontvangen—1 Tim. 1:4; Mc. 4:8, 11:  

1. De belangrijkste zaak is het opbouwen van de menselijkheid en het karakter 

van de kinderen; dit wordt door veel ouders vandaag de dag verwaarloosd.  

2. Er is een behoefte aan enkele broeders en zusters die tijd besteden aan het 

voorbereiden van lessen en instructies over het gebruikt van de lessen—Rom. 

12:7; cf. 2 Tim. 2:22; 1 Joh. 2:27.  

3. We moeten geen uniform geprinte lessen voorbereiden die voorgelezen kunnen 

worden in elke les; misschien is een halve pagina aan punten, illustraties en 

instructies voldoende; het zou makkelijk moeten zijn om lessen op deze manier 

voor te bereiden.  

V. Toen velen van ons jong waren, ontvingen we te veel kennis, die ons alleen 

maar beschadigde; er werden veel verhalen aan ons verteld, maar we kregen 

niet de juiste verzen op een praktische manier —1 Kor. 3:2; Tit. 3:9; 1 Kor. 8:2-

3:  

A. Nadat de kinderen alle leringen en verhalen uit de Bijbel hebben gehoord, worden 

ze “glibberig”, waardoor niets meer aan hen blijft plakken; we mogen de kinderen 

niet bederven op deze manier.  

B. Diegenen die de verhalen nog nooit hebben gehoord zullen gemakkelijk 

geïnspireerd worden door deze verhalen; dit is de reden waarom we bepaalde 

verhalen moeten achterhouden en de kinderen simpelweg moeten helpen met de 

kennis van zaken rond menselijkheid en de kennis van God op een praktische 

manier —Fil. 4:9.  

C. Wanneer de kinderen dan behouden worden en ze de samenkomsten van de 

gemeente bijwonen, zal wat zij horen nieuw zijn voor hen.  

D. We moeten voor twee zaken oppassen; ten eerste, dat er de mogelijkheid bestaat 

vroegtijdige en geestelijke kennis te geven; en ten tweede, dat wij de Bijbelse 

waarheden te goedkoop weggeven:  

1. Sommige leraren zijn te geestelijk; ze geven leerstellingen aan de kinderen die 

te hoog en te geestelijk zijn; dit geeft de kinderen vroegtijdige geestelijke 

kennis—1 Kor. 3:2.  

2. Andere leraren behandelen de geestelijke zaken op een te lichte manier om de 

kinderen deze zaken te laten begrijpen; deze manier van spreken doet geen 

recht aan het geestelijke gewicht van hun onderwerp; dit geeft de waarheid te 

goedkoop weg—Joh. 5:39; 1 Tim. 6:19.  

 


