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Ek luister een oggend vir eerste keer na die Kindervriendelike Nagmaalsformulier 
van die NG Kerk.  

Vir my is dit nuut en vars, mooi en duidelik. 

Ek wonder toe of die kinders ook luister en of dit vir hulle iets beteken.  

Uit die lyftaal van die paar wat voor my gesit het, het dit nie so gelyk nie.  

My gedagtes loop toe verder. Dit sal goed werk as 'n paar kinders saam met die 
liturg die Formulier lees. Kinders sal hulle ore spits as een van hulle daar voor staan 
en sê: “Hy het aan die kruis vir ons gesterf en Hy het ook opgestaan en Hy lewe!” 

Dit moet nie 'n kinder item in die liturgie wees nie. Hulle moet so in die vloei van die 
diens inskakel en deel wees. 

Die Amerikaners praat van ŉ 'Children take over Service'. Dan doen die kinders 
alles. Dit is nie wat ek bedoel nie. 

Ons tradisionele kinderdienste het nog sy plek. Ons moet egter leer om elke 
'gewone' erediens ŉ kindervriendelike erediens te maak.  

Die diens moet so ingerig word dat Jannie saam met ouboet, pa en oupa tuis voel. 

Gaan dink weer na oor die ASDiB beginsels en hoe dit kan help om die erediens 
kindervriendelik te beplan. 

Chris Erasmus  

Petra vir Kinderbediening 

chris@petracol.org.za 
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Vier Belangrike Beginsels (ASDiB) in Kinderbediening 

1. A  Aan kinders 

Bediening van volwassenes aan kinders.  
Dis wanneer ons kinders onderrig (Sondagskool, kinderklubs, kleuterskole, ens.) of versorg 
(voedingsprojekte, kinderberading, ens.) of beskerm.  
Die beweging is van die volwassenes na die kinders. 

 

2. S  Saam met kinders 

Dis waar volwassenes saam met kinders dinge doen vir God en sy Kerk en wêreld. Dis wanneer 
kinders saam met volwassenes betrek word in die kerk se aktiwiteite. 
Die beweging is van die kinders en volwassenes saam na ander. 

 

3.  D  Deur kinders 

Dis waar kinders ander bedien. Toegeruste kinders bedien ander kinders en volwassenes in die kerk 
en buite die kerk. 
Die beweging is van die kinders na ander. 

4. iB  In Belang van kinders, namens of vir kinders 

Dis waar volwassenes vir die saak van  kinders opkom. Kinders kan dikwels nie vir hulleself praat of 
uit hulle eie iets aan hulle lot doen nie. Ons noem dit ook “advocacy” of voorspraak. Dis om soos ŉ 
advokaat die saak van die kinders te verdedig.  
Die beweging is van dié (groot en klein) wat reeds gekies het vir kinders na dié wat nog moet kies. 

 

 

 


