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INHOUDSOPGAVE

Introductie

Hoe gebruik je dit curriculum

Lessen

01 Twee koninkrijken

02 Wie is mijn Papa?

03 Gods liefde voor ons

04 Een Koninklijke Opdracht

05 Cadeau uit de Hemel

06 Ingesmeerd met God

07 Autoriteit om te regeren

08 Heel dicht bij God

09 Luisteren naar Gods stem

10 Gods woorden zijn goed

11 Gods genezende liefde

12 Genees de zieken

13 Repeteren/speciale activiteiten*

Nawoord

Spelenderwijs Spelletjes om teksten aan te leren

*Je kunt deze les ook halverwege de studie doen als dat beter uitkomt met feesten die plaatsvinden in
de tijd dat je deze studie met de kinderen doet.

Bijbelsteksten zijn genomen uit verschillende vertalingen om ze zo dicht mogelijk bij de gebruikte
Engelse teksten te houden.
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‘Want het Koninkrijk is van U en alle kracht en glorie tot in 
eeuwigheid….’ Mattheüs 6:13b

Ik geloof dat wij in een van de meest fantastische tijden in de kerkgeschiedenis leven.
In de afgelopen tien jaar is er zoveel meer zichtbaar geworden van de Hemel en daardoor hebben we heel veel 

geleerd en gezien van de liefde van de Vader. Deze ‘Hemelse activiteit’ vormt een nieuwe beweging die steeds 

duidelijker wordt en zij nodigt de hongerende Kerk uit om open te staan en ‘meer’ te ontvangen. De kern van deze 

‘verschuiving’, noem het Vernieuwing, Opwekking of Koninkrijks cultuur’, draait om het hart, het karakter en de 

liefde van de Vader. Als kinderen deze ‘liefde van Papa’ gaan ervaren in hun eigen stille tijd of als ze dicht bij Hem 

neergeknield liggen, en soaken in Zijn aanwezigheid, dan gaan ze zichzelf zien door de ogen van de Vader, een 

waardevolle schat, goedgekeurd en geschapen met een doel. Ik geloof ook dat wij hiermee ten volle de waarheid van 

Jezus’ missie op aarde en Zijn offer aan het kruis gaan zien en de woorden gaan bevatten die Hij sprak: ‘Ik ben de 

weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

Johannes 14:6

Het ‘zijn’ tegenover het ‘doen’ definiëren een gedrag dat de rijke erfenis weerspiegelt die wij als Koninklijke 

erfgenamen hebben ontvangen. Deze schat geeft ons alles wat we nodig hebben om onze ‘Koninklijke missie’ te 

volbrengen, namelijk: De Hemel naar de Aarde brengen. Aan deze fantastische erfenis is Hemelse genade 

verbonden. Genade om echte vaders en moeders op te leiden die een jonge generatie voedt en verzorgt om hen 

daarna vrij te zetten in de door God bedoelde bestemming voor hen.

Dit curriculum ‘Dragers van Zijn Koninkrijk’ is een verzameling van waarheden over het Koninkrijk. Het is ook ‘God 

vriendelijk’, zou ik zeggen. Daarmee bedoel ik dat de kinderen in iedere les de gelegenheid wordt geboden om een 

ontmoeting met God te hebben. In deze goddelijke ontmoeting worden harten veranderd. Ik geloof dat als we de 

kinderen de waarheid van God leren en Zijn aanwezigheid laten ervaren, ze worden toegerust om Zijn liefde en 

kracht te demonstreren. Als we dat doen dan eren wij de 

Vader, de Zoon wordt geëerd en de Heilige Geest wordt 

welkom geheten.

Lucas 12:32 ‘Wees niet bang, mijn kleine kudde! Jullie Vader 

heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk gegeven.’

Wees gezegend

Mike Seth

Marilyn en ik vinden het niet alleen een
geweldige gelegenheid om materiaal en

gereedschappen ter beschikking te stellen,
maar ook om met jou samen te werken. We
geloven dat God Zijn Koninkrijk op aarde

uitbreidt door relaties. We staan open voor
opmerkingen, vragen, getuigenissen als je

met dit materiaal gaat werken. Als we onze
ervaring met anderen delen dan gaan we

steeds duidelijker zien hoe groot de Hartklop
van de Vader is voor een generatie die

ervoor bestemd is de Hemel naar de Aarde
te brengen.
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Ik wil hier even benadrukken dat jij…… het echte curriculum bent!

Je onderwijst de kinderen niet alleen wat God in jouw hart heeft gelegd door Zijn relatie met jou,maar je leeft het 

voor. ‘Dragers van Zijn Koninkrijk’ is meer dan alleen een hulpmiddel om je te helpen bouwen aan wat God wil dat je 

doet in jouw bediening met kinderen; Een God-vriendelijke omgeving waar Hij aanwezig mag zijn en waar Hij niet 

alleen wordt uitgenodigd om toe te kijken, maar een veilige omgeving waar kinderen een ontmoeting kunnen hebben 

met hun Hemelse Papa. Verwacht niet alles alleen van dit materiaal, noch moet je proberen alles in één les te 

behandelen. Maak gebruik van de lessen als de Heilige Geest is uitgenodigd om aanwezig te zijn in jouw groep. Er staat 

geen vaste tijd voor ieder onderdeel, maar we willen dat je de vrijheid hebt om je eigen gedachten, ideeën en 

persoonlijke invulling toe te voegen. Ik zou graag willen dat je aan het eind van iedere samenkomst kunt ervaren dat 

God erbij was, dat Hij met genoegen tijd doorbracht met Zijn kinderen en dat Hij blij was dat Hij was uitgenodigd. 

Hieronder een kort overzicht van de verschillende onderdelen die in een samenkomst kunnen voorkomen en die in 

iedere les worden uitgewerkt. Niet in iedere les is elk onderdeel uitgewerkt. De onderdelen met een * staan wel in 

iedere les.

VOOR DE LEIDER*: Een paar gedachten om je te helpen je gedachten en je hart op een lijn te krijgen. Het belang van 

deze les wordt belicht vanuit een Koninkrijksperspectief.

SLEUTELS*: Geeft een korte omschrijving van welke koninkrijks waarheid geopenbaard gaat worden.

Deze punten staan ook op de pagina voor de ouders, dus weten de ouders wat hun kinderen hebben

geleerd. Zo wordt er een gelegenheid geboden om er in het gezin verder over te spreken.

LEERTEKST*: Naast de andere Bijbelteksten die als referentie worden opgegeven voor deze les is de 

leertekst een kader die de waarheid openbaart van wat God de kinderen wil leren. Kijk ook achterin 

het boek naar diverse mogelijkheden om teksten aan te leren in het hoofdstuk ‘Spelletjes om teksten 

aan te leren’.

REISBAGAGE*: Dit onderdeel komt pas in les 4 – ‘De Koninklijke opdracht’ - voor het eerst voor. De 

reisbagage ondersteunt de gedachte dat we als kinderen van God op een avontuurlijke reis gaan om 

de Hemel naar de aarde te brengen. Elke week worden ze getraind door ‘Papa God’ en ontvangen ze 

‘schatten’ die ze kunnen gebruiken als ze onderweg zijn op hun Koninklijke reis. Deze korte 

objectles kan als introductie van de les worden gebruikt en/of aan het eind als herhaling.

OBJECTLES – DRAMASTUK: Illustratieve manieren om de kinderen te betrekken bij het 

onderwijs, hen te helpen het onderwijs te begrijpen en veel plezier te beleven aan het onderwijs.

AAN DE SLAG*: Nodig de kinderen niet alleen uit om te reageren op wat er is geleerd maar 

moedig ze ook aan om zelf aan God te vragen om een persoonlijke van hart-tot-hart ontmoeting 

met Hem. Een sleutelmoment waarin levens veranderen.

(vervolg op de volgende bladzijde….)
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(….vervolg van de vorige bladzijde)

GEEST EN LEVEN: Jezus zegt in Johannes 6:63: ‘Alles wat Ik u gezegd heb, is Geest en leven.’ Het Woord van God is 

speciaal bedoeld om ruimte te maken in ons hart en onze geest en niet om alleen meer kennis uit op te doen. Geest en 

leven voorziet in een duidelijke gelegenheid om de Heilige Geest uit te nodigen en Hem te vragen het woord van God in 

het hart van de kinderen te planten. Uit deze ‘geest-tot-geest’ verbintenis komt vrucht voort. Het opschrijven zal 

zeker helpen om de waarheid over het Woord van God beter te onthouden.

BIJBELSTUDIE: Een verdiepende studie van het Woord over het leren toepassen van de 

geleerde waarheid in ons dagelijks leven. Dit kan verwerkt worden in een dramastuk, 

poppenspel of een preek.

HEMEL NAAR HUIS*: Speciaal voor de ouders, die natuurlijk de eerste aangewezen ‘kinderwerkers’ zijn in het 

trainen van kinderen, worden op deze bladzijde punten aangereikt om thuis mee aan de slag te gaan. Het zijn punten 

die Gods Waarheid bij de kinderen thuis brengt zodat er in het gezin een echte Koninkrijks Cultuur ontstaat. God 

heeft twee instituten ingesteld om samen te werken in het opbouwen en bevestigen van Zijn Koninkrijk van liefde op 

aarde en dat zijn het gezin en de kerk. Het is zo belangrijk dat deze lessen niet alleen ‘het vergaren van kennis’ 

worden maar dat ze diep zullen wortelen in de geest van de kinderen.

EXTRA PROGRAMMAONDERDELEN DIE JE KUNT TOEVOEGEN:

CREATIEVE PROFETIE: Dit is een onderdeel dat regelmatig in de kindersamenkomst terug kan keren. Als kinderen 

ervaren wat het is om te soaken in de tegenwoordigheid van God, Zijn stem te verstaan en plaatjes uit de Hemel te 

ontvangen, dan kun je ze aanmoedigen om op te schrijven of te tekenen wat God hen heeft geopenbaard. 

Dit gebeurt vaak tijdens de aanbidding en tijden van dichtbij God zijn. Wij hebben altijd een speciale 

tafel en een schildersezel klaar staan achter in de zaal. Daar liggen papier, pennen, kleurtjes, verf, 

kleurkrijt etc. Nadat ze aan de daarvoor verantwoordelijke volwassenen hebben verteld wat God hen 

heeft laten zien, krijgen ze toestemming het te tekenen. Wij laten altijd slechts een beperkt aantal 

kinderen aan de beurt komen. Als de tijd het toelaat laten we de kinderen altijd delen wat ze hebben getekend. We 

verzamelen de tekeningen en maken er een collage van. Die noemen we ‘Vaders Koelkast’.

VERJAARDAGSZONDAG: Iedere maand vieren we op een bepaalde zondag de verjaardag van alle kinderen die die 

maand jarig zijn. Ze mogen dan vooraan komen staan en we zingen hen toe. We vragen hoe oud ze zijn geworden en 

bidden met elkaar een gebed. Daarna nodigen we de andere kinderen in de zaal uit om de jarige kinderen een 

‘cadeautje’ te komen geven. Alle kinderen doen hun ogen dicht en vragen aan de Heilige Geest om een 

Woord uit de Bijbel dat speciaal voor een van de jarige kinderen is. Ook de volwassenen in de zaal 

worden uitgenodigd hieraan mee te doen. Je kunt ook van te voren uitvinden wat de naam van het 

jarige kind betekent en die naam lees je dan

hardop voor met de betekenis, als een proclamatie en zegen. Als voorbereiding op deze dag kun je 

ook voor ieder kind een verjaardagskaart meenemen waar je een bemoedigende Bijbeltekst opzet.

(vervolg op de volgende bladzijde….)

Luke 3:21-22                John 14:16

   John 15:26                   John 16:7  

      II Corinthians 3:18         Romans 8:18   

         Ephesians 5:27

“DRAGERS VAN ZIJN KONINKRIJK”

EBRG UI K E J MEO  UD LIH T U C CIURR

DRAGERS VAN ZIJN KONINKRIJK            DEEL 1       HOE GEBRUIK JE DIT CURRICULUM



(….vervolg van de vorige bladzijde)

OP DE PRAATSTOEL: Op een dag was er een jongetje dat graag een Bijbeltekst wilde voorlezen die hij van God had 

ontvangen. Toen hij op een barkruk vooraan in de zaal zat en zijn Bijbeltekst met de anderen had gedeeld, wilden 

andere kinderen ook op de kruk zitten om een Bijbeltekst door te geven. Dit werd voor de kinderen 

een favoriete tijd en het leidde ertoe dat ze niet alleen hun getuigenis gaven, maar ook hun 

aanbidding voor God, een lied, een gedicht of een profetische woord…. Wat God hen dan ook maar 

ingaf. Terwijl wij een ‘kindveilige’ atmosfeer creëerden, zagen we verlegen kinderen vrijmoedig 

worden, het geloof van kinderen ging groeien en met elkaar waren we blij met elk getuigenis. ‘…..uw 

broeders en zusters die openlijk voor hun geloof in Jezus uitkomen. Aanbid God want de kern van 

alle profetie is het uitkomen voor het geloof in Jezus.’ Johannes 19:10b We noemen deze tijd ook 

wel ‘Godverhalen’ of ‘Nog een keer’ tijd.

DAGBOEK TIJD: Dit kun je plannen om met de hele groep te doen, bijvoorbeeld tijdens een 

soaking tijd. Je zorgt zelf dat de dagboeken voor het begin van de samenkomst klaarliggen. Of je 

legt ze neer als de kinderen op hun ouders wachten aan het eind van de samenkomst. Moedig de 

kinderen iedere week aan hun getuigenis op te schrijven, maar ook de Bijbeltekst, de dingen die 

God hen heeft laten zien, woorden die ze hebben ontvangen, hun aanbidding enz. enz.
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MEL !E  N SIH AA UR H

Beste ouders:

God heeft twee instituten ingesteld om samen te werken in het opbouwen en bevestigen van Zijn Koninkrijk van 

liefde op aarde en dat zijn het gezin en de kerk. De bladzijde 'Hemel naar huis' biedt u als ouders de 

gelegenheid het 'zaad van de waarheid' dat in de kindersamenkomst in het hart van uw kind is gezaaid, te laten 

groeien. Deze bladzijde met 'gereedschappen' bevat de volgende 'gereedschappen':

De leertekst van de week:
De leertekst die de kinderen in de les hebben geleerd.

Vandaag hebben we ontdekt:
Een opsomming van de belangrijkste punten die we in de les hebben besproken, meestal drie tot vier 
punten. 

Voor de ouders – om over na te denken:
De kern van de boodschap en hoe u dit kunt toepassen in uw eigen leven en in het leven van het 
kind.

Vraag het uw kind:
Hier staan een paar vragen (en antwoorden) over de les. Dit helpt om het gesprek op gang te 
brengen als u met uw kind over de les gaat praten. 

Soaking time:
Een korte tijd om samen met uw kind stil te zijn en te luisteren. U kunt wat rustige muziek opzetten en 
de Heilige Geest uitnodigen om jullie te verfrissen en het 'zaad' verder te laten groeien in het hart van 
uw kind. Vergeet niet om daarna aan het kind te vragen of het iets heeft ontvangen in deze tijd. 

Thuisactiviteit:
Een aantal suggesties voor activiteiten om het geleerde nog beter te onthouden.

Bijbelstudie:
Een lijst met Bijbelteksten die in de samenkomst zijn gebruikt bij de les. 

We willen u aanmoedigen om de hele week deze teksten, zegeningen en gebeden over uw kind uit te spreken. U 

zou dit kunnen doen in een special 'gezinstijd' vlak voor het slapengaan, terwijl u zachte aanbiddingsmuziek aan 

hebt staan. Deze gebeden kunt u nog kort met elkaar bespreken.

Hartelijk dank dat u ons toestaat uw kind te helpen groeien in geloof, toe te rusten voor de taak en dat we mogen 

delen in het zegenen van uw kind. Het is een eer en een vreugde om dit samen met u te doen. We spreken Gods 

zegen over u uit en bidden dat Hij met Zijn aanwezigheid, vrede en vreugde zal komen in uw huis. We bidden dat 

Zijn woorden en Zijn hart vol liefde door Zijn Geest in uw geest zal worden geplant. 

“DRAGERS VAN ZIJN KONINKRIJK”

DRAGERS VAN ZIJN KONINKRIJK            DEEL 1       HOE GEBRUIK JE DIT CURRICULUM



DRAGERSDRAGERS

Les  1 - 13

Van
   Zijn
      Koninkrijk

Van
   Zijn
      Koninkrijk


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

