
Kindervriendelike Eredienste 
Geagte Dr./Ds.   

Betrek Kinders 

My Saak 

As ek twee sekondes het om my saak te stel, sal ek sê: 

Betrek kinders! As ek ses sekondes het: Betrek kinders in 

elke aspek van die gemeentelewe!  

Nog twee sekondes: Veral in die erediens!   

Twee voorbeelde 

Sendeling 

ŉ Gemeente kry besoek van hul sendeling wat hulle ywerig ondersteun.  

Na terugvoering en veral vermelding van uitgebreide kinderbediening, word sy met 'n gebed 

aan die Here opgedra. Veral dankie vir die mooi vordering in die kinderbediening.  

Die een leraar neem leiding en roep die medeleraar vir die gebed. 

Dink net watter impak sou dit op die sendeling gehad het - en op die gemeente - én op die 

kinders, as al kinders vorentoe gekom het, rondom haar gestaan en een van die kinders die 

gebed gedoen het.  

Ek wonder of sy vir die kinders in die sendingveld gesê het: “ 'n Dominee in SA het vir julle 

gebid?” Ek is seker sy sou vir die kinders vertel het van die oomblik in die erediens toe die 

kinders in SA spesiaal vir hulle  gebid het. Ek kan my voorstel dat sy die kinders daar 

bymekaar sou kry om op hulle beurt vir die kinders in SA te bid! 

As jy nie kinders in die beplanning van jou liturgie insluit nie, mis die gemeente sulke 

wonderlike ervarings. Ons mis ook die geleentheid om ruimte vir die Heilige Gees te skep 

om deur kinders te werk. 

Verjaarsdag 

'n Gemeente vier hul verjaarsdag. Ek woon die gesinsdiens by. Die kinders en ouers sing 

lofliedere terwyl die jeugleraar 'n kort handoplegging seremonie in die 'groot' kerk bywoon. 

Hy kom en vertel hoekom hy bietjie laat is en dat hy graag die seremonie hier in die 

gesinsdiens wil herhaal.  

Onthou dis hoofsaaklik laerskool kinders en hul ouers wat hierdie diens bywoon.  

Hy roep toe die paar kerkraadslede teenwoordig om vorentoe te kom. Hulle doen die 

handoplegging en voorbidding. 

Hier was nou 'n natuurlike geleentheid om die kinders te betrek. Al die kinders sou soveel 

meer deel gevoel het van hierdie mooi oomblik as 'n paar tieners en kinders saam met die 

volwassenes deel van die handoplegging seremonie was. 
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