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Kidsclubnieuws  
Voor kinderclubs bij het azc.  

 
Wie één van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Markus 9:37a. 
 
Beste kinderwerkers en belangstellenden,  
 
Een nieuw seizoen, een nieuwe kidsclubnieuws. Deze keer gaan we in 
op het aanleren van bijbelteksten. Waarom is dit belangrijk en hoe kan 
je dit doen? Ik hoop dat jullie opnieuw geïnspireerd zijn om hiermee 
aan de slag te gaan!  
Heb je vragen rond kinderwerk? Wil je actief worden? Bel of mail ge-
rust! 
 
Hartelijke groet,  
 
Kinderwerk Gave, 
Steveline van Wolfswinkel 
kinderwerk@gave.nl   
 
 

Inspiratie 
 
Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw 
hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen door 
erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 
   Deuteronomium 11:18-19 
 
Wat waren deze woorden die ingeprent moesten worden? In de hoofdstukken hiervoor heeft God 
Zijn geboden gedeeld met Mozes en het volk Israël. ‘Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, te 
vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw 
hart en met heel uw ziel, en de geboden van de HEERE en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, 
in acht te nemen, u ten goede?’ Deut. 10: 12,13.  God had grote dingen gedaan voor Israël. Zij waren 
gekozen om Zijn volk te zijn. God wil deze relatie in stand houden. Daarom vraagt Hij hen Zijn gebo-
den in te prenten en te bewaren. Voor hun bestwil. Deze woorden geven richting en houvast. Ze 
laten zien wie God is. Zo mogen ook wij bij God horen en Zijn woorden inprenten en doorgeven!  
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Gebedshoek 
In deze rubriek vind je gebeds- en dankpunten. Heb je iets waarvoor je gebed wilt vragen? Laat het 
gerust weten! 
 

Dank… 
• Voor de Arabische Conferentie en de contacten met 

de kinderen.  

• Voor de ruim 100 kinderen die zijn mee geweest op 
kinderkamp. 

Bid… 
• Voor meer mogelijkheden voor nieuwe kinderclubs. 

• Voor alle vluchtelingkinderen in de wijk, dat ze hun 
plek vinden in Nederland.  
 
 
 

Het leren van bijbelteksten 
 

Inleiding 
Tijdens het clubprogramma staat de Bijbel centraal. De Bijbel als het boek van God. Hierin laat Hij 
zien Wie Hij is en wat Zijn wil is voor ons. Dit mogen we ook tegen de kinderen zeggen. De Bijbel is 
het boek van God. Wat God zegt is altijd waar. God kan niet liegen! 
 

Waarom leren we kinderen bijbelteksten aan?  
Met het aanleren geven we kinderen waarheden mee. Waarheden uit het boek van God. Deze waar-
heden kunnen de kinderen helpen en God kan deze waarheden gebruiken om de kinderen te leiden. 
Ze kunnen het zich op een later moment weer herinneren. We mogen de teksten aanleren in het 
vertrouwen dat Gods Woord levend en krachtig is. 
De teksten die de kinderen leren op de club kunnen hen troosten en bemoedigen en laten zien Wie 
God is. Deze teksten kunnen helpen om God te prijzen en verkeerde denkbeelden over God te be-
strijden. Ook kunnen de teksten kinderen richting geven bij keuzes die ze maken.  
 

Hoe kies je een tekst? 
Bij het kiezen van een tekst kijk je naar het thema van het verhaal van die dag. Het is mooi als de club 
één geheel is. Daarnaast is het goed om te kijken wat de kinderen nodig hebben. Ali vertelde ons op 
de club: als ik verkeerde dingen doe, word ik in een vuur gegooid. We mogen hier Gods waarheid 
tegenover zetten dat je niet bang hoeft te zijn als je gelooft in de Heere Jezus.  
Daarnaast merk ik bij veel kinderen dat ze angstig zijn, enge dromen hebben. Dan is het mooi om hen 
waarheden aan te leren als ‘Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft’.  
 

Soorten teksten 
Er zijn verschillende soorten teksten:  

• Lofprijzing: Loof de Heere, want Hij is goed. Psalm 136: 1. 

• Evangelie: Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze zonden van ons. Psalm 
103:12.  

• Aansporing: Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Romeinen 
10:13 

• Bemoediging en troost: De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Psalm 23: 1.  

• Richting geven: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119: 105. 
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Uit het veld 
 
Meekijken met een gastgezin.  
 
Sinds december 2016 zijn wij gastgezin 
voor Samir. Samir is een gezellige jon-
gen die samen met zijn oudere broer in 
azc Leersum woont.  
Via Steveline van stichting Gave kwam 
het verzoek of hij af en toe in ons gezin 
mee zou kunnen draaien om zo wat 
van een gezinsleven mee te maken. 
Doordat hij alleen met zijn broer woont 
mist hij wat een gezinsleven inhoudt. 
Voor het eten halen wij Samir op. We 
hebben gemerkt dat samen eten, kof-
fie drinken en dergelijke belangrijk 
voor hem zijn. Ook geniet hij van aan-
dacht in de vorm van het doen van een 
spel. Bijvoorbeeld Rummikub, Uno, 
tafeltennissen of een ander spel. 
Verder zijn we een keer bij de sluizen 
in Wijk bij Duurstede geweest. We 
hebben gekeken bij volleybal en samen 
een concert bijgewoond. Hij vindt alles 
leuk en geniet. 
Als bedankje zijn wij als gezin uitgeno-
digd om op het azc te komen eten en 
heeft zijn broer voor ons gekookt. Ook 
kreeg ik met moederdag een mooie 
ring. 
We genieten van de bezoekjes van 
Samir, van zijn blijde gezicht en de 
appjes die wij na afloop krijgen van zijn 
broer dat hij zo heeft genoten. We 
hopen dat we op deze manier, in de 
niet altijd gemakkelijke omstandighe-
den waarin ze leven, iets kunnen bete-
kenen voor hem en zijn broer. 
 
Familie Davelaar, Overberg  
 

 
 

Nadat je een tekst gekozen hebt is het belangrijk de tekst zo te 
formuleren dat de kinderen het kunnen begrijpen. Het moet een 
eenvoudige zin zijn. De Basisbijbel kan hierbij helpen.  
Leer de teksten aan met vindplaats, zodat kinderen de tekst later 
ook weer op kunnen zoeken.  

 
Hoe leer je de bijbeltekst aan? 
In de eerste plaats is het belangrijk om de tekst te visualiseren. 
Maak een tekstplaat met de tekst en met plaatjes waaraan je kan 
zien waar de tekst over gaat. Je kan de tekst ook op losse bladen 
schrijven zodat je tijdens het aanleren een blad kan weghalen of 
omdraaien. Ook kan je gebaren bedenken bij de tekst die je tij-
dens het aanleren kan gebruiken.  
Daarnaast is de presentatie belangrijk. Laat zien dat de tekst uit 
de Bijbel komt. Leg uit dat het Gods woorden zijn. Vraag eventu-
eel één van de kinderen de tekst voor te lezen uit de Bijbel.  
Ten derde is uitleg belangrijk. Denk van tevoren over welke moei-
lijke woorden er in de tekst zitten en hoe je deze uit kan leggen. 
Je start met het opzeggen van de tekst. Daarna kan stap voor 
stap elk gedeelte van de tekst worden uitgelegd. Het is goed om 
uitleg en het oefenen van de tekst af te wisselen.  
Er zijn ook teksten op muziek gezet. Deze zijn te vinden via bij-
belopmuziek.nl. Zo kan je de Bijbeltekst aanleren als een liedje.  
Als laatste is het goed om de tekst vaak te herhalen. Het is ook 
prima om meerdere clubmiddagen één tekst te leren. Zo weet je 
zeker dat de meeste kinderen de tekst kennen.  
 

Spelenderwijs herhalen 
Doe het herhalen spelenderwijs. Er zijn heel veel spelletjes om de 
tekst te herhalen. Een paar ideeën:  

• Laat één van de kinderen een woord aanwijzen in de 
tekst wat je bij het opzeggen fluistert. Na het opzeggen 
kan je meerdere woorden toevoegen zodat het steeds 
lastiger wordt.  

• Start zelf met het opzeggen van de tekst. De kinderen 
gaan verder zodra jij stopt. Je kan dit met de hele groep 
doen, maar misschien is er wel één van de kinderen die 
naar voren wil komen en alleen de tekst af wil maken.  

• Laat afwisselend de jongens en de meisjes de tekst op-
zeggen. 

• Laat de kinderen de tekst opzeggen die rood, of groen of  
een andere kleur in hun kleding hebben.  

• Pak drie gekleurde kaarten, bijvoorbeeld rood, groen en 
geel. Rood is in handen klappen, groen is twee keer 
springen en geel is de tekst opzeggen.  

 
Bronvermelding 
‘Kinderevangelisatie? Ja! Hoe dan?’ Sam Doherty.  
www.bijbelopmuziek.nl  
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Mobiel team: kinderwerker voor een weekend per jaar! 
 

Arabische kinderen, Afghaanse kinderen. Regel-
matig zijn er conferenties voor verschillende taal-
groepen. Gave verzorgt het kinderwerk tijdens 
deze conferenties. Help jij mee om hier een fijne 
tijd van te maken? Een tijd waarin kinderen plezier 
hebben en de verhalen uit de Bijbel horen!  
Zodra de aanvraag bij ons binnenkomt nemen wij 
contact met je op. Je krijgt van ons de vraag of je 
het weekend van de conferentie bij kunt springen 
bij het kinderwerk. Daarnaast krijg je informatie 
over de plaats en het aantal kinderen dat ver-

wacht wordt. De doelgroep is wisselend. Dit hangt af van het karakter van de conferentie.  
We bieden kinderwerk aan op de momenten dat de ouders een programma hebben. De meeste con-
ferenties starten op vrijdagavond en gaan door tot en met zondagochtend.  
We maken met elkaar een programma voor dat weekend. Een programma aan de hand van een 
thema of een Bijbelverhaal. In het programma is er plaats voor muziek, creativiteit, gebed, een ver-
telling, spel en gesprek.  
Er zijn voor jou geen kosten aan verbonden, eventuele kosten worden betaald. Wil je meedoen? 
Opgeven kan via kinderactiviteiten@gave.nl. 
 

 
Voor in de agenda… 
 

… voor de kinderwerker  
Vriendinnendag 30 september 2017 
Op 30 september organiseert stichting Gave in Utrecht de Gave Vriendinnendag voor Nederlandse 
vrouwen en hun vluchtelingvriendinnen. Samen genieten, de vriendschap verdiepen, aandacht voor 
elkaar en voor God. Meer informatie en opgeven: www.gave.nl/vriendinnendag.  
 

 
Stichting Gave  Kinderwerk Gave   Kidsclubnieuws (verschijnt 3x per jaar) 
Marie Curiestraat 35 Steveline van Wolfswinkel  Wil je deze nieuwsbrief niet 
3846 BW Harderwijk kinderwerk@gave.nl    meer ontvangen? 
0341-460328       Je kan je afmelden bij: 
www.gave.nl   www.gave.nl/kinderwerk    secretariaat@gave.nl 
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