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1. God persoonlijk kennen en hem vreugde
brengen.
1.1 De prioriteit van het kennen van God op een
bewezen en persoonlijke manier.
Ex. 6:6 Jer. 29:13-14 Math. 11:25,27 Job
42:5 Joh 17:22-23
Ons belangrijkste doel is om God persoonlijk te
kennen. We kunnen Hem, Zijn karakter, natuur
en wegen kennen door het bestuderen van Zijn
Woord, en door erop te vertrouwen dat Hij ons
zal leiden in ervaringen met Hem, die ons
brengen in een bewezen openbaring van wie Hij
werkelijk is.
1.2 God dienen als onze eerste prioriteit
Mat.22:37, Joh.21:15-17,Joh.17:4, Mat.26:7-13
Het is erg gemakkelijk om gericht te zijn op de
noden van de mensen en te vergeten dat we de
Heer dienen. We moeten onszelf en degenen
met wie wij werken eraan herinneren dat Hij het
is die onze liefde en aandacht het meest
verdiend. Dit moet zichtbaar zijn in de plaats die
wij Hem geven in onze training, onze
bedieningen en in hoe wij een voorbeeld zijn in
ons persoonlijk leven.
1.3 Leven om God vreugde te brengen
Joh. 8:29, Zef. 3:17, Math. 3:17, Joh. 15:1011, Heb. 11:5-6, Joh. 5:30, Joh. 6:38
Aan het begin van elke dag kunnen wij de Heer
vragen: “Hoe kan ik U blij maken vandaag?” We
kunnen die dag dan leven om deze opdracht te
vervullen. Als we aan het einde van die dag dan
vragen hoe we Hem blij hebben gemaakt, vindt
Hij het een vreugde om ons te vertellen hoe blij
wij Hem hebben gemaakt door wie we zijn, de
motivatie van ons hart en onze daden. Door
jonge mensen te helpen levensgewoonten als
deze te ontwikkelen, wordt hun relatie met God
verdiept en verstevigd.
1.4 Afhankelijkheid van het horen en
gehoorzamen van Gods stem
Rom. 10:17, 1 Sam. 3:10, Math. 4:4, Joh.
10:27, Joh. 14:23-24, Jes. 55:6, Deut. 8:3
Gods persoonlijke communicatie met ons is een
opwindend en essentieel
deel van onze
groeiende relatie met Hem. Het is ook de sleutel
tot het aanwakkeren van geloof in onze harten.
Dit is een vitale factor van hoe wij werken
binnen
King’s
Kids
Internationaal.
Elke
deelnemer moet aangemoedigd worden om,
waar dat ook maar mogelijk is, Gods
persoonlijke leiding te zoeken voor zijn of haar

leven, in plaats van afhankelijk te zijn van
menselijk redeneren en persoonlijke keuzes. De
dingen die God begint, produceren blijvende
vruchten. Luisteren naar Gods stem kan een
gewoonte worden in onze manier van leven,
zeker als we dit in praktijk brengen wanneer we
jong zijn.
1.5 Hechte vriendschapsrelatie met God
Joh. 15:15, Ex. 33:11, Jak. 2:23
God schiep de mens naar Zijn beeld, zodat wij
een intieme relatie met Hem konden hebben.
Ons lesprogramma moet benadrukken dat
vriendschap met Hem een manier van leven is.
Dit is inclusief een zorg om God lief te hebben
boven alles. Het betekent een vertrouwde vriend
worden, die het voorrecht heeft te delen in Zijn
meest diepe gedachten en gevoelens. King's
Kids is toegewijd tot leren wat het inhoud om de
Heer lief te hebben met ons hele hart, ziel,
verstand an kracht.
1.6 De Bijbel als onze maatstaf voor het
leven
2 Tim. 3:16-17, Ps. 1:1-3, Ps. 119:11, 1 Joh.
2:14, Col. 3:16, Ps. 138:2
De Bijbel is het geïnspireerde en gezaghebbende
Woord van God. Het dient regelmatig gelezen te
worden en het is goed om schriftgedeelten uit
het hoofd te leren en daar over te mediteren
zodat het Woord rijkelijk in ons hart zal wonen
en onze gedachten, werken en daden zal leiden
tot een fundamentele maatstaf voor ons hele
leven. De schriften moeten ons hele onderwijs
doordrenken en er moet voortdurend naar
verwezen als de reden waarom we dingen doen
die we doen.
1.7 Aanbidding
Ps. 8:3, Math. 21:16, Joh. 4:24, Col. 3:17, Ps.
100:4, Jes. 12:4-6
Een wezenlijk aspect van onze roeping, op
dezelfde manier als het was voor de Levieten, is
een levenshouding van God dienen door
dankzegging, lofprijs en aanbidding. We
erkennen dat kinderen en jongeren een speciale
door God gegeven capaciteit hebben om te
aanbidden. Zoals de kinderen in de Nieuwe
Testamentische tijd spontaan erkenden en
vierden wie Jezus was, zo zijn ze ook vandaag
vlug met het antwoorden in aanbidding bij de
openbaring van wie Hij is.
1.8 Gebed/ voorbede en geestelijke strijd
Ez. 22:30, 1 Joh. 5:14-15, Jak. 5:13-18, Joh.
17, Ps. 8:3, Ef 6:10-18, Heb. 7:25, Jes. 53:12

Gebed is een cruciaal punt voor KKI. Jezus doet
voortdurend voorbede voor ons en het is een
voorrecht om met hem daarin mee te doen. Het
is hier dat jonge mensen leren delen in Gods
gedachten en gevoelens. Ze hebben zo ook de
mogelijkheid om Gods genade uitgebreid te zien
worden in de levens van mensen en in volken.
De nadruk voor kinderen in geestelijke
oorlogsvoering is aanbidding. Onze nadruk in
geestelijke oorlogsvoering moet duidelijk het
verheerlijken van onze onoverwinnelijke en
machtige God zijn, en Hem met de vijand laten
afrekenen in onze plaats.
1.9 Redding
Joh. 3:16, 2 Cor. 5:15, Rom. 1:16-17, Rom.
3:23, Rom. 6:23, Rom. 10:9-10,
Rom. 5:8, 1 Joh. 1:9, Ps. 103:12
Wat een vreugde is het om diegenen met wie
wij werken te introduceren aan een bewogen
God van liefde, in plaats van een religieus
systeem. Veel van de mensen die wij ontmoeten
kunnen onbekend zijn met het evangelie, of zijn
wel religieus, maar kennen Jezus niet op een
persoonlijke manier. Wij zijn eraan toegewijd
om er zeker van te zijn dat iedereen die
deelneemt aan KKI de mogelijkheid heeft om
het evangelie te horen en om hierop te
reageren. We moeten voorzichtig zijn om niet
zomaar hun relatie met God voor waar aan te
nemen, of om ze vroegtijdig zonder een goed
begrip van God in deze relatie te duwen.
Wanneer ze echt
klaar zijn om Jezus te
accepteren als een Heer en Redder, moeten we
ze niet alleen door deze vreugdevolle nieuwe
geboorte ervaring heen loodsen, maar ook
bereid zijn om hen te helpen met een
voortdurend proces van geestelijke groei naar
volwassenheid in Christus. De hulp van andere
christelijke
vrienden,
ouders,
kerk
en
schoolleiders is heel erg belangrijk in dit vervolg
proces.
1.10
Jezus Christus en het kruis
centraal
1 Cor. 2:2, Hand. 4:12, Joh. 12:32, Joh. 14:6, 1
Joh. 5:12, 1 Joh. 2:6

Onze openbare getuigenis moet gericht zijn op
de persoon van Jezus Christus en Zijn
volbrachte werk aan het kruis. Zijn Naam is de
enige naam waardoor wij gered kunnen worden.
Hij is de weg, de waarheid en het leven.
Centraal in al onze programma’s voor
discipelschap moeten het verlossende werk van
Jezus en de bediening van verzoening staan,

voorzien voor ons door de dood en opstanding
van Jezus Christus.
1.11 De genade van God
Ef. 2:6-9, Heb. 4:16, 2 Cor. 9:8, Op. 22:2, Joh.
1:14-17, Rom. 5:20-21
Alle zegeningen van God, ook onze redding, zijn
onverdiende gaven, die we niet kunnen
verdienen, maar worden gegeven door genade.
Hierin zien wij de grootheid van de liefde van
God. Het begrijpen en toe-eigenen van de
overvloedige en alomtoereikende genade van
God is de sleutel tot het ervaren en overdragen
van de volheid van leven dat Jezus ons kwam
geven. Een atmosfeer van genadige acceptatie,
een “genade eerst, daarna de waarheid” principe
van begrip, in plaats van wettisisme en
buitensporige
regels
zou
een
levensbevorderend waarmerk van de King’s Kids
bediening moeten zijn. We hebben allemaal
bemoedigingen nodig en moeten herinnerd
worden aan Gods vermogen om ons te helpen in
alle gebieden van ons leven, speciaal in tijden
van mislukking en ontmoediging.
1.12 God kennen als onze Vader
Mat. 11:25&27, 1 Joh. 2:13, Mat. 6:9, Joh.
14:9-11, Ps. 68:6
Jezus is gekomen om de Vader aan ons bekend
te maken. God wil dat wij allemaal Hem kennen
als Vader; kinderen en jongeren hebben in het
bijzonder het vermogen om persoonlijk met God
om te gaan en Hem te begrijpen als Vader. In
een tijd waarin maar weinig vaders hun rol
vervullen zoals God bedoelt, is dit deel van hun
relatie met God in het bijzonder belangrijk. We
zijn er aan toegewijd om over deze genezende
werkelijkheid les te geven en deze ook te
bedienen.
1.13 De Heilige Geest die ons kracht geeft
Han. 1:8, Joh. 14:16,17&26, Joh. 16:7-15, Ef.
5:18
De aanwezigheid van de Heilige Geest in het
leven van elk individu brengt troost, kracht,
leiding, vrijmoedigheid om te getuigen en het
bovennatuurlijke vermogen om te worden als
Jezus en de wil van God te doen tegen alle
waarschijnlijkheden in. Alhoewel we gevoelig
moeten blijven voor de verschillende meningen
over hoe de Heilige Geest verwelkomd en
vrijgezet kan worden, is het belangrijk om Zijn
persoon te bestuderen, te leren buigen naar Zijn
werking en afhankelijk zijn van Zijn kracht als
wij de wil van God volbracht willen zien worden
op aarde.

1.14 Het najagen van heiligheid in de vrees
van de Heer
2 Cor. 7:1, 1 Petr. 1:15-16, Heb. 12:14, Spr.
1:7, Ps. 34:9-15,
Deut. 5:29, Mat. 10:8, Fil 4:8
Het is ons voorrecht om ons aan te sluiten bij de
jonge mensen, om dicht tot God te naderen om
Hem te leren kennen in de schoonheid van Zijn
heiligheid. We kunnen hen dit niet leren of hen
hierin leiden als dit niet een essentieel deel
uitmaakt van onze eigen levens als leiders.
Wanneer we Zijn heiligheid ontmoeten en het
verlangen om heilig te zijn hierdoor in ons hart
geboren wordt, is het omarmen van de vreze
des Heren of “haten wat Hij haat, en houden
van waar Hij van houdt” de volgende stap die
wij kunnen nemen door Zijn genade.
1.15 Het ontdekken van Gods karakter en
Zijn wegen
Jer. 9:24, Ps. 103:7, Ex. 33:13, 2 Petr. 1:3-8,
Ps. 86:11
Naast de informatie uit de Bijbel en de
wedergeboorte, is het heel erg belangrijk om
degenen met wie wij werken, te leiden in een
ontdekkingstocht van een begrip van wie God
werkelijk is. We kunnen dit doen als we
samenwerken met de Heilige Geest door niet
tastbare begrippen tastbaar te maken door
voorbeelden, ervaringen en toelichting. Vaak
komt dit met onderscheiding van wat God ons
probeert te leren over Hemzelf door middel van
een uitdagende ervaring. We moeten alert zijn
op deze “teachable moments” of leermomenten.
Deze leiden ons in een dieper vertrouwen in God
en vormen een basis om Hem lief te hebben en
te aanbidden voor wie Hij werkelijk is.
1.16 Persoonlijke identiteit & eigenwaarde
Ps. 139:14, Gen. 1:27, Jes. 43:1, 1 Petr. 1:18,
Joh. 17:23, Rom. 5:8, Hl. 7:10, Zef. 3:17
In het licht van wie God is, Zijn liefde voor ons
en de waarde die Hij aan ons leven schenkt,
bewezen door de gedetailleerde manier waarop
Hij ons leven gemaakt en gevormd heeft,
hebben we alle reden om onszelf te accepteren
en oprecht dankbaar te zijn voor wie we zijn.
Het is erg belangrijk om tijd te geven en een
nadruk
te
leggen
op
deze
genezende
fundamentele ontdekking als we degenen met
wie wij werken vooruit willen helpen in hun
proces naar het bereiken van hun eigen
volledige potentieel.
1.17 Genieten van God

Ps. 37:4, Ps. 63:3-5, Ps. 16:11, 1 Tim. 6:6, Ps.
119:68, Ps. 145:9
“God is het meest verheerlijkt in mij, wanneer ik
volledig voldaan ben in Hem.” (J.Piper) We
willen jonge mensen zien ervaren wat het
betekent om te genieten van God. Deze vrijheid
om zich te verheugen in Hem, is voor zichzelf al
een vervulling van één van de redenen waarvoor
God de mens geschapen heeft. Het brengt grote
vreugde aan God en het is een krachtig
getuigenis van de goedheid van Zijn karakter.
Misverstanden over Zijn karakter en het doel
van het scheppen van de mens hebben geleid
tot wettisisme en een verdrietig ontbreken van
echte vreugde in het leven van vele
christenen. ? Mag God ons helpen om deze
levenskwaliteit als een voorbeeld te laten zien
en dit op zo´n manier te benadrukken dat het
een essentieel deel wordt van de levensstijl van
degene met wie we werken .
1.18 Leven door geloof
Heb. 11:6, 2 Cor. 5:7
Zonder geloof is het onmogelijk om God te
behagen. Het is belangrijk om degene die wij
dienen uit te nodigen tot een levensstijl waarbij
we God liefhebben, Hem vertrouwen en
gehoorzamen. We moeten bereid zijn om leiding
te geven door middel van ons eigen voorbeeld
om uit onze eigen vertrouwde omgeving te
stappen in een gebied buiten onze eigen
menselijke mogelijkheden en middelen naar de
grenzen van ons geloof. Op deze manier kunnen
wij ontdekken hoe bekwaam God is en wat Zijn
handelen ons vertelt over Zijn karakter. In dit
licht moet de KKI leider proberen de mate
waarin hij/zij de ervaringen voor de deelnemers
organiseert te beperken en voorzien in
uitvoerige mogelijkheden voor hun om samen te
kunnen leren wat het betekent om afhankelijk te
zijn van God door het luisteren en gehoorzamen
van Zijn leiding.

2.
Discipelschapstraining in de context
van het dagelijkse leven.
2.1 Nadruk op discipelschap in plaats van
presteren
Joh. 5:44, Spr. 27:21, Rom. 2:29, 2 Cor. 3:18
De karakterontwikkeling van het individu is
uiterst belangrijk. Als jonge mensen actief zijn
geweest in het dienen van de Heer, maar niet
gegroeid zijn in hun relatie met God, niet meer
op Hem zijn gaan lijken, niet ontdekt hebben
wie zij zijn in Hem en geen persoonlijke en
gebalanceerde ontwikkeling hebben ervaren,
dan is deze ervaring niet maximaal benut. De
hoeveelheid tijd en de nadruk die we geven aan
persoonlijke groei, vergeleken met ontwikkeling
van
vaardigheden
of
christelijke
dienstverlenende activiteiten, indiceert wat onze
prioriteiten werkelijk zijn. Als we zowel kwaliteit
en kwantiteit steken in de tijd en moeite die we
nemen voor de discipelschap van het individu
zijn we in lijn met de prioriteiten van God.
2.2 Motivatie van ons hart
2 Cor. 5:15, Mat. 22:37-38, Gal. 5:16-17, Joh.
15:9-15, 2 Pet. 1:21
Het is ons verlangen te zien dat de personen
met wie wij werken, bewogen zullen zijn in hun
hart met een zorg voor God boven een zorg
voor mensen. Het is eerst “heb de Heer uw God
lief met geheel uw hart” en daarna van heb uw
naasten lief als jezelf”. Kinderen kunnen
makkelijk bedreigd of omgekocht worden in het
vervullen van de verwachtingen van anderen,
maar
het
is
belangrijk
dat
de
juiste
hartsmotivatie aanwezig is, wat hun zal helpen
in het ontwikkelen van hun volle potentieel. Één
manier waarop wij hun hiermee kunnen helpen
is om frequent tijden van hart-voorbereiding te
hebben, speciaal voor een publiek optreden.
Foute motieven en druk om op te treden achter
wat eigenlijk in hun hart is (hypocriet) kan snel
tegenzin opbouwen, en hun immuun maken
tegen de dingen van God. Ze moeten nooit
onder druk gezet worden om zich te bewegen
buiten wat voor hun echt waarheid is.
2.3 Een
mentaliteit,
karakter
en
levenshouding die God vreugde brengt
Col. 3:17, 1 Tim. 4:12, Micha 6:8, Fil 4:8-9,
Rom. 12:1-2, 1 Joh. 1:7
Buiten deze korte training en christelijke
dienstverlenende
activiteiten
is
het
ons
verlangen te zien dat elk persoon waarmee wij
werken gevestigd is in een consistent gedachten
patroon en gewoonten die vreugdevol zijn voor

de Heer. We willen zien dat elk persoon
“wandelt in het licht” in elk gebied van het
dagelijks
leven. Actie
(outreach) nazorg
programma's
en jaar rond discipelschap
programma's zijn uitermate belangrijk om dit te
faciliteren. Opvoedende en zorgende invloed van
thuis en de lokale kerk zijn strategisch in dit
proces. Kwaliteiten als transparantie, zorg voor
anderen, rekenschap aan ouders en kerkleiders
en dienstbaarheid zouden hoge prioriteits doelen
moeten zijn.
2.4 Training en vermenigvuldiging door
voorbeeld en relatie (mentorschap)
Joh. 1:38-40, 2 Tim. 2:2, 1 Cor. 11:1
Relatie gebaseerde overdracht was Jezus
strategie voor leiderschaps ontwikkeling. Zijn
voorbeeld is het waard om gevolgd te worden.
De
overdracht
van
levens-waarden
en
vaardigheden zij diep beïnvloed bij het niveau
van relatie dat bestaat tussen personen. Wij
moedigen King's Kids leiders aan een kleine
groep mensen of één persoon in overweging te
nemen in wie zij op een kwaliteits manier
kunnen investeren. Alleen dan kan een
effectieve vermenigvuldiging plaatsvinden. Deze
levenshouding kan betekenen dat je je terug
moet trekken zodat de andere persoon vrijgezet
kan worden, hopelijk tot voorbij wat de leiders
zelf hebben ervaren.
2.5 Dienstbaarheid
Fil 2:3-8, Mat. 20:26-28, Joh. 13:14-17
Het doel dat wij hebben is de mensen met wie
wij werken te leiden in een hartsbegrip van
Jezus als dienstknecht en de echte vervulling die
er is in een levenshouding van dienen. Een
nadruk op dienstbaarheid moet een integraal
deel zijn van elke training en elke veldreis
(outreach) activiteit. Het moet sterk en
consistent voorgedaan worden door onze leiders
en gevoed worden in onze dagelijkse schema's.
2.6 Opgeven van rechten
Mat. 16:24-26, Mat. 6:33, Mat. 26:39
Een sleutel in overwinning op verleidingen,
vrijheid om de wil van God te doen, gevoelig
zijn voor Gods leiding en ware geestelijke
autoriteit licht in de bereidheid om alles terug te
geven aan God wat Hij ons heeft gegeven. Zij
die hun leven proberen te redden, zullen het
verliezen. Deze waarheid kan niet vereist
worden, maar meer toegepast tot het niveau dat
een persoon de waarde van de Heer heeft
begrepen en de manier waarop dit reflecteerde
op de manier Jezus leefde. Dit gebeurd vaak bij

het zien van onbaatzuchtigheid voorgedaan door
iemand van wie wij houden en die wij
respecteren.
2.7 Het “beer en leeuw” principe
1 Sam. 17:32-37 (David), Rom. 5:3-5, Jak.
1:2-4, Joh. 16:33
David was in staat Goliath te verslaan omdat hij
op een jonge leeftijd begon met voorbereiden.
Alleen God weet wat voor reuzen de jonge
mensen en kinderen van vandaag tegen gaan
komen in hun leven. Door de strategische tijd in
de geschiedenis waarin ze leven is het
essentieel dat wij met hun meelopen in de
trainings ervaringen die God in Zijn trouw op
hun pad brengt. Deze beer en leeuw
moeilijkheden zijn eigenlijk mogelijkheden om
te leren dat God voldoende en groot is. Als we
onze kinderen teveel beschermen van deze
mogelijkheden, kan het zijn dat ze niet klaar
zijn om de uitdagingen tegemoet te treden die
er zullen komen in hun leven.
2.8 Leren door te doen
Jak. 1:22, Heb. 11
Praktijk ervaringen helpen om abstracte
concepten concreet te maken en verlenen
zichzelf ervoor om te leren met een blijvend
resultaat. Les geven moet dan gelimiteerd
worden tot een introducerende functie. Leren in
de context van relaties brengt het diepste en
meest
blijvende
resultaat.
Het
is
de
verantwoordelijkheid van de King's Kids leiders
om mee te doen met de jonge mensen,
kinderen en families in deze ervaringen en ze te
helpen bij het herkennen van toepasbare
Bijbelse waarheden. Uitleg, vaak in vraag en
antwoord model, is één van de beste manieren
om dit te doen, les geven over hoe te denken
en niet alleen wat te denken.
2.9 Het “invoer en uitvoer” principe
Mat. 8:10, Luk. 6:38, 1 Joh. 3:18, Jak. 2:1426, Hand. 20:35
Zoals de zelfde hoeveelheid bloed uit het hart
ook in het hart wordt gepompt, zo heeft ook het
koninkrijk van God ook een cyclus van geven en
ontvangen. In het leven van elke persoon moet
speciale aandacht worden besteed om zeker te
zijn dat ze snel in staat zijn om toe te passen en
uit te geven tot het niveau dat ze zelf
ontvangen
hebben.
In
vele
christelijke
bedieningen lijkt vaak meer aandacht te liggen
op wat er aan de kinderen gegeven wordt dan
op hoeveel ze kunnen geven. Dit schept een
ongezonde ophoping van dingen waarvan ze

weten dat ze die moeten doen, zonder een
mogelijkheid om het in praktijk te doen. Als
resultaat hierop kan veroordeling, gevoel van
schuld en zelfs huichelarij volgen. Dit principe is
zeer belangrijk als we moeten helpen kinderen
te laten groeien op een normale en gezonde
manier.
2.10 Liefdevolle, consequente discipline
Spr. 22:6, Heb. 12:5-11, Spr. 3&4, Spr. 1:8-9,
1 Tim. 4 7-8
Jonge
mensen
houden
van
duidelijk
gedefinieerde grenzen en verwachtingen met
gerelateerde consequenties. Deze richtlijnen,
gemaakt om het voordeel voor elk persoon te
maximaliseren, moeten er zijn om de nodige
ondersteuning te geven voor rechtvaardigheid,
vrede en vreugde voor de hele groep. Deze
normen worden mede bepaald door leeftijd en
volwassenheid
niveau
Richtlijnen
moeten
gecommuniceerd en bekrachtigd worden op een
genadig
relatiegerichte,
rechtvaardige
en
consequente
manier.
Inconsequentie
en
voortrekken
zal
de
geloofwaardigheid
vernietigen. Het is belangrijk dat de normen en
procedures
van
groepsdiscipline
duidelijk
gedefinieerd en begrepen zijn door en met een
toewijding hieraan van de staf, ouders en de
jonge mensen voordat de activiteit begint.
Gebrek aan eenheid hierin van de staf hierin kan
de effectiviteit hiervan ernstig ondermijnen. Het
is speciaal cruciaal om dit in detail door te
werken
wanneer
meerder
families
met
verschillende waarden in dezelfde groep
meedoen.
2.11 Een Bijbelse Christelijke kijk op de
wereld
Paulus in Athene Hand. 17:22-31, Hand. 7:160
We zijn eraan toegewijd om mensen te helpen
begrijpen hoe God en zijn koninkrijk relateren
aan
al
het
leven
en
om
hun
voorstellingsvermogen op te winden met hoe zij
deel uit kunnen maken van het transformeren
van verschillende sectoren van de maatschappij
naar een dichtere opstelling van Gods wil op
aarde. Wat leven zal zijn als de heerschappij
van Jezus echt wordt toegepast op de hele
aarde is een pakkende overweging – speciaal als
ons deel in dit zien gebeuren duidelijk wordt
begrepen.
2.12 Geen tweedeling tussen “geestelijk”
en “werelds”
Jakobus 1:17, Hand. 10:15, 1 Tim. 4:4

“Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt
van boven, van de Vader van de hemellichten”.
“Zegt niet onrein tegen wat God gemaakt
heeft.” Wij geloven dat de hele schepping en het
hele leven, inclusief elk beroep en elke gave,
bestaat om glorie te brengen aan God. Wij
moeten deelhebben aan het terugvorderen van
wat de vijand
heeft verdraait en pervers
gemaakt en het gebruiken voor de glorie van
God.
2.13 Benadrukken van onze overeenkomsten in christelijke overtuigingen
1 Kor. 3:4-9, Jes. 54:13, Spr. 20:3, Ef. 4:1116, 2 Tim. 2:22-23
Het is een wijze leider die leert om zich te
richten op de persoon Jezus, het karakter van
God en koninkrijk principes op zo'n manier dat
belangrijke waarheden uitgedrukt en groei
verzorgd
worden
terwijl
controversiële
onderwerpen, die scheiding en vernietiging
kunnen brengen, vermeden worden. Kinderen
en jonge mensen moeten aangemoedigd worden
om de overtuigingen van hun ouders en
kerkleiders te eren, terwijl ze duidelijkheid
najagen in hun persoonlijk visie, gebaseerd op
de Bijbel, hun eigen ervaring en Goddelijke
raad. De persoonlijke doctrinaire overtuigingen
van King's Kids leiders moet niet dogmatisch
opgelegd worden aan de deelnemers. King's
Kids Internationaal is toegewijd om het lichaam
van Christus te dienen op een internationale,
interdenominale basis en verzoekt daarvoor al
haar staf een nadruk te leggen op die
elementen die herkend worden als een deel van
algemene christelijke overtuigingen.
2.14 Ontwikkelen van onze vaardigheden
en creativiteit en verkrijgen van een kennis
van de wereld en de volken.
Dan. 1:17, Ef. 2:10
In het midden van hun geestelijke groei, richten
wij ons erop om degenen met wie wij werken
hun
persoonlijke
levensvaardigheden
en
creativiteit te ontwikkelen. Een studie van de
natiën, hun mensen, culturen en talen, speciaal
in de context van voorbede en veldreis, is vitaal
in het dienen van een goed gebalanceerd groei
proces. Expressie middelen als sport, praktisch
helpen, zingen, dansen, drama, spreken in het
openbaar etc. hebben allemaal potentieel voor
een jaar rond ontwikkeling van vaardigheden.
We willen graag voorkomen om druk uit te
oefenen op jongen mensen om vaardigheden op
een grote manier te verbeteren gedurende kort
durende kampen en veldreizen. Leren moet leuk
zijn. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om

zijn of haar vaardigheden te verbeteren in een
tijdsbestek en op een manier waar hij
comfortabel bij is. Het is belangrijk om samen te
werken met ouders, leerkrachten en kerkleiders
zodat we de jonge mensen effectief kunnen
dienen met hun leer en groei ervaringen.
2.15 Rentmeesterschap wat God eert in
elk aspect van ons leven, inclusief ons
milieu.
Gen. 1:28-31, Gen. 2:15, Ps. 8:3-8, Ps 145:17,
Rom. 12:1
Wij herkennen dat ons milieu een gift uit liefde
van onze Schepper God. Uit onze waardering
van deze gift en uit liefde voor hem, verlangen
wij ernaar om voor ons milieu en onszelf te
zorgen. Een goede aanpak van alle aspecten van
de mens en zijn milieu moet gezien worden als
een belangrijk element in het discipelen van de
volken. Onverantwoordelijkheid in dit gebied
resulteert in het verkeerd voorstellen van Gods
karakter.

3. DE
BESTEMMING
EN
GEESTELIJKE
CAPACITEIT VAN KINDEREN EN TIENERS
3.1 Geestelijke capaciteit van kinderen en
tieners
Ps. 8:3, Mat. 19:13-14, Mat. 18:10, Mat.
18:5, 1 Sam. 17:33, Jer 1:6, 1 Tim 4:12,
Mat..21:15-16, 1 Joh. 2:13, Pred.12:1, Hand.
2:38-39, 1 Sam.3: 7-10, Mat.11: 25-27
Luk.1:15, 44
Gods kijk op de capaciteit van kinderen om Hem
te kennen en te dienen is heel anders dan die
van mensen. Hij wijst zijn discipelen terecht als
zij de kinderen tegen willen houden die bij Hem
willen komen. Wij moeten zeker weten dat de
waardering van hun capaciteiten Bijbels
gebaseerd is. We moeten ze eren en met ze
omgaan opeen manier die hun bij Jezus brengt
en hun aanmoedigend hun volledige geestelijke
mogelijkheden te bereiken. De afwezigheid van
dit Bijbelse principe in de gedachten en harten
van kerk- en gemeenschapsleiders, ouders,
leraren en jeugd- en kinderwerkleiders is een
van de grootste hindernissen voor de kinderen
en jeugd van vandaag om hun echte potentie in
Christus
in
te
gaan.
Het
is
onze
verantwoordelijkheid dit principe uit te dragen
en les over te geven.
3.2 Ontwikkelingsfases
training
Lukas 2:40

en

doelgerichte

God heeft ons op zo'n geweldige manier
gemaakt dat onze groei ons door verschillende
fases van mentale, emotionele, geestelijke en
fysieke ontwikkeling neemt. Er zijn factoren
waarneembaar
in
elke
van
deze
ontwikkelingsfases.
Bepaalde
waarheden
kunnen makkelijker begrepen en toegepast
worden op de gezette tijden. Het is onze
verantwoordelijkheid dit te bestuderen zodat we
meer bekend zijn met de factoren zodat onze
trainingsinhoud
en
methodes
effectief
toepasbaar zijn op de ontwikkelingsstadium
waar elk persoon in zit.
3.3 De belangrijke pre-teen strategie
Lukas 2:41-52 Jezus als een pre-tiener (vers
52)
We herkennen dat God ons geschapen heeft
met capaciteit om verschillende niveaus van
verantwoordelijkheid binnen te gaan, in het
bijzonder als we tiener worden. Hoe we
voorbereid
zijn
voor
deze
belangrijke
overgangsperiode is cruciaal. De gedachten
patronen van tieners zijn vaak ontwikkeld op de

leeftijd tussen de 10 en 12 jaar. Een gebrek aan
begrip met betrekking hierop heeft geresulteerd
dat vele tieners zich afwenden van God,
waarvan te veel nooit meer terugkeren. Het is
noodzakelijk onze pre-tieners effectief voor te
bereiden als we willen verwachten dat de tiener
jaren gezond en vruchtbaar zullen zijn. Het is
het beste dat deze voorbereidingstijd gedaan
wordt door een combinatie van ouders, lokale
kerk of communiteitsleiders en indien passen
KKI personeel. Een zaak van groot belang hierbij
is het terugkeren naar een Bijbels perspectief op
training.
3.4 Het belang van zeggenschap van
jongeren
Esther 4:15-16, 1 Sam. 17:37, 2 Tim. 1:5,
Lukas 1:38, Daniël 6:10
Het is essentieel dat jonge mensen niet alleen
onze richtlijnen gehoorzamen, maar dat ook een
hun bijdragen verwelkomd worden en hun
meningen worden gehoord. In hun betrekken
naar het horen van Gods stem met ons, en in
het maken van beslissingen worden ze
getrokken in een vitaal partnerschap. Als ze uit
eigen vrije wil aanbieden verantwoordlijkheden
op zich te nemen, beginnen ze een opwindend
proces om te zeggen: “Dit is ook mijn
bediening!” Deze soort van betrokkenheid is
belangrijkers dan ze iets te laten doen wat ons
idee was. Ze moeten vertrouwd worden en de
mogelijkheid krijgen om te proberen, zelf al
mislukt het soms en voldoet het niet aan onze
verwachtingen. Staatseigendom is een sleutel
voor motivatie en is een doel waardig om naar
uit te reiken, zelfs als duurt het soms een lange
tijd.
3.5 Tieners:
jong
volwassenen
leiderschapstraining
1 Tim. 1:18, 1 Sam. 17 (David en Goliath)

in

Het is belangrijk om tieners te respecteren en te
vertrouwen met een passend niveau van
verantwoordelijkheid Deze niveaus variëren in
graad
en
categorie
passend
bij
de
persoonlijkheid, natuurlijke gaven, training,
roeping van God en de snelheid van volwassen
worden. Ze moeten begrijpen dat ze een
belangrijke link zijn tussen de generaties en dat
de mate waarin zijn willen groeien direct
beïnvloed wordt door hun bereidheid om zowel
te ontvangen van volwassenen en het dienen
van anderen, inclusief degenen die jonger zijn.
Nederigheid, dienstbaarheid en moed om
radicaal gehoorzaam te zijn aan God en zijn
woord
zijn
sleutelwoorden
voor
hun
ontwikkeling.
Het
helpen
van
ouders,

gemeenschap, school en
verwelkomen van tieners
volwassenen” is een deel
om hun volle potentieel
bereiken.

kerkleiders in het
in hun “wereld van
van onze toewijding
in Christus te zien

3.6 Uitverkoren generatie concept
Heb. 11:23, Mat. 2:13, Mat. 24:14, Hand. 2:17
Als King's Kids leiders, zien we een hevige
aanval door de vijand op de opkomende
generatie en tegelijkertijd de aanwezige nadruk
in het lichaam van Christus om de grote
opdracht in ons leven te voltooien. De kinderen
die geboren zijn sinds de beginjaren '70 zijn
deel van een generatie die God optrekt om een
speciale rol te spelen in de vervulling van de
grote opdracht. Deze aanval is erop gericht hun
tegen te houden om dit te doen. Om effectief
opgewassen te zijn voor deze uitdaging, moeten
ze op een jonge leeftijd op een passende wijze
voorbereid worden. Wij hebben het speciale
voorrecht om Gods doel voor hun leven te
dienen en moeten niet verrast of overweldigd
zijn door de strijd die samengaat met deze
roeping. Dit zijn geen gewone kinderen. De heer
heeft ze uitverkoren. Precies zoals Hij Mozes en
andere jonge leiders in die dagen bevrijdde en
in staat stelde om hun bestemming te vervullen
ondanks moeilijke situaties, zal Hij het ook
vandaag doen. Waar zonde wemelt, wemelt het
nog veel meer van genade. Hij zal de
opkomende generatie helpen met het vervullen
van hun bestemming als wij afhankelijk zijn van
Zijn genade en doorgaan om Hem van dag to
dag te vertrouwen en gehoorzamen.

4. Het belang van het gezin
verbinden van de generaties

en

het

4.1 Herstel van het gezin
Ef. 6:1-4, Mal. 4:6, Ps. 68:5-6, Ef. 5:21-33,
Mal. 2:14-15, Hand. 11:14
Het gezin ligt onder een ernstige aanval
vandaag. KKI, in samenwerking met ander
bedieningen, herkend dat, behalve als onze
huwelijken versterkt worden en gezinnen op een
nieuw niveau van eenheid en compleetheid
gebracht worden, het onwaarschijnlijk is dat de
komende generaties op een gezonde manier op
kunnen groeien. We zijn eraan toegewijd om
weerloze baby's en kinderen te beschermen
tegen misbruik. Het herstelde christelijke gezin
is op zichzelf een krachtige en levende
getuigenis van God en zijn koninkrijk en is een
fundamentele bouwsteen voor de kerk en de
hele samenleving. We verwelkomen ook één
ouder gezinnen en zijn ook toegewijd om hun te
dienen en moedigen het “verlengde familie”
concept aan zodat geen enkel persoon zich
uitgesloten hoeft te voelen.
4.2 Gezin in bediening
Gen. 18:17-19, Gen.
Mat.13:55-56

1.28,

Gen

7:1,

Het is onze overtuiging dat het christelijke gezin
een centrale rol heeft in het uitbreiden en
vestigen van het koninkrijk van God. Elk
gezinslid, mits voldoende voorbereid, kan
functioneren als een toegewijde en oprechte
speler in hun familie team. Families kunnen
voorzien in een waardevolle bijdrage in KKI
outreach teams en jaar rond bedieningen. Door
onze hele bediening heen moedigen we het
modelleren van gezonde families aan.
4.3 Thuis: een centrum in leren, geven en
het dienen van de gemeenschap.
Deut 6:4-9 Deut 4:9-10 Ps 68:6
In plaats van het thuis als een doel op zich te
zien, om de noden van de inwonende familie te
voorzien, is het ons verlangen families aan te
moedigen hun huis te gebruiken op zo'n manier
dat het de noden van anderen dient. Dit kan
dingen inhouden als pleegzorg, adoptie,
bescherming van het ongeboren kind en
bescherming van kleine kinderen tegen kwaad
en vele andere manieren van zorg voor
hulpbehoevenden. In aanvulling daarop worden
het geven van kinderclubs, thuis groepen en
andere communicatie gerichte bedieningen
aangemoedigd. Als de familie uitreikt naar
anderen worden alle levens van familieleden

verrijkt. Het thuis, in samenwerking met de
kerke en de gemeenschap, wordt gezien als een
strategisch centrum voor het jaar door
discipelschap en veldreis activiteiten.
4.4 Verbinden van generaties
Hand. 2:17, Ps. 78:2-8, Ex. 3:15, Mal. 4:6
God heeft het menselijk ras om zo'n manier
vormgegeven dat de volwassenen bijdragen aan
de tieners en de tieners aan de kinderen en vice
versa. Het gezin speelt een sleutelrol in het
lesgeven en faciliteren van dit proces. Het
vereist grote nederigheid aan de kant van elke
leeftijdsgroepering en een strategie die hun
wisselwerking ondersteund. Dit proces wordt (in
veel gevallen) niet ondersteund door kerk en
school systemen, wat neigt naar speciale
leeftijdsgroepen tot het punt van totale
afzondering (scheiding). KKI moedigt het
verbinden van de generaties
in leren en
bediening aan. Terwijl we gevoelig blijven voor
de noodzaak van kleine groepen en individuele
leeftijdsgroep activiteiten, zien we het als
voorbereidend voor gecombineerde tijden van
aanbidding, gebed en christelijke levens
activiteiten.

5. Teamleiderschap en toegewijde partners
5.1 Veelzijdigheid
en
eenheid:
het
leiderschapsteam
Ef. 4:16, 1 Cor. 12:25, Ps. 133, Hand. 8:26-27
KKI is geroepen om te functioneren in team
leiderschap. We geloven dat het plannen en
beslissingen maken niet exclusief beoefend
moet worden bij de primaire leider in isolement,
maar zou een betrokkenheid moeten hebben
van veel deelnemers die samenwerken en, waar
toepasbaar, de betrokkenheid van een heel
team of gezin, inclusief de kinderen. De
gezamenlijke wijsheid van het leiderschapsteam
is nodig. We richten op het beoefenen van
volledige
overeenstemming
van
het
leiderschapsteam wanneer ook maar mogelijk,
zoekend naar eenheid in ons begrijpen van de
wil van God.
5.2 Nadruk op dienend leiderschap
Mat. 20:26-28, Joh. 13:14-17, Lukas 17:7-10,
Fil 2:3-8
De grootheid van een leider is gemeten door
hoe veelomvattend en nederig hij de kinderen,
jonge mensen en volwassenen voor wie hij
verantwoordelijk is dient. Dienend leiderschap is
ook ambitieus zijn dat anderen zullen slagen en
is snel met anderen aanprijzen en vrijzetten in
hun volledig potentieel. Wij moeten deze
waarde modelleren als een manier van leven
voor degenen met wie wij werken en plaats
maken voor hun leiderschap waar ook maar
mogelijk. Hopelijk zullen zij op hun beurt ook
kiezen om op Christus lijkende dienaars te zijn
in hun leiderschapsstijl.
5.3 God zoeken in beslissingen nemen
Mat. 4:4, Joh. 10:27, Jes. 55:6, Spr. 3:5-6,
Joh. 5:19-20
We zijn toegewijd om te zoeken en afhankelijk
te zijn van de raad van de Heer. Menselijk
redeneren kan niet de plaats innemen van een
Goddelijke openbaring. Waar dan ook mogelijk
scheppen wij er vreugde in om God te vragen
wat Hij ons samen met kinderen en jonge
mensen en degenen met wie we verbonden zijn
wil laten doen. Er is niet alleen wijsheid in deze
methode, maar we zijn in staat ons in geloof te
bewegen, wetend dat het Gods idee was en niet
alleen ons idee. De nadruk is belangrijk bij het
volgen van God in onze levens in de potentieel
veeleisende tijd die voor ons ligt.
5.4 Structuren ondersteunend door relatie
Fil 1:3-8

Wij zijn een relatie geörienteerde beweging. We
benadrukken
openheid,
nederigheid
en
communicatie. Dit is een deel van de reden
waarom onze leiderschapsbijeenkomsten zo
belangrijk zijn. Dit zijn belangrijke tijden van
verbinden en verdieping van begrip, liefde en
persoonlijke toewijding. We zijn zo sterk als
onze relatie met God en met elkaar is.
5.5 Verantwoordelijkheid, veiligheid
aansprakelijkheid
1 Joh. 1:7, Lukas 16:2, Mat. 4:6. Ps. 34:7

en

Echte
relatie
houdt
verantwoordelijk
verantwoording afleggen in. Elk persoon binnen
KKI zou duidelijk onze leiderschapsinfrastructuur
moeten begrijpen: aan wie zijn antwoorden en
voor wat, als ook voor wie ze verantwoordelijk
zijn. Dit brengt bescherming tegen fouten en
vrijheid om naar buiten te bewegen, wetend dat
iemands daden begrepen en gesteund worden.
Door het vertrouwen dat gegeven wordt door
kerkleiders, gemeenschapsleiders en ouders om
te investeren in hun kinderen, zijn wij toegewijd
tot het hoogste niveau van veiligheid. Wanneer
we, in respect voor de Heer en in het eren van
elkaar, het mogelijke doen en God vertrouwen
om ons te beschermen, geloven we ook dat Hij
dit
doen
zal.
Medische
en
aansprakelijkheidsverzekering,
waar
beschikbaar) zijn deel van het mogelijke.
5.6 Kinderen beschermen en vermijden
van mogelijk kwaad
Ef. 5:3-4, Mat. 18:6, 1 Kor. 10:32-33, 1 Joh.
2:10, 1 Pet. 5:8
Een grote wijsheid en voorzichtigheid moet
genomen worden bij alle KKI leiders, zonder te
letten op hun leeftijd en geslacht, om
persoonlijke wisselwerking te voorkomen met
een jong persoon of kind op een manier die kan
leiden tot kwaad, of uitgelegd kan worden door
anderen als zijnde van twijfelachtige aard. Het is
veel beter om extra voorzichtig te zijn dan om
heel erg veel spijt te hebben. (Neem notie dat
speciale instructie op dit gebied onderdeel is van
KKI training.)
5.7 Een gebalanceerde leiderschapsvorm
Ps. 16:11, Rom. 2:4, Ps. 37:4, Ps. 34:8, Pre.
3: 1-8, Ps. 23:6
Onze leiders moet eraan toegewijd zijn om een
balans te ontwikkelen tussen hard werken en
ontspanning. Vriendelijkheid en toegankelijkheid
moeten gebalanceerd zijn met waardigheid, wat
respect waarborgt. Een sleutel tot het

onderhouden van de balans is meervoudigheid
en diversiteit van leiderschap wat verschillende
persoonlijkheden inhouden een openheid om
observaties te ontvangen van anderen, inclusief
de jonge mensen.
5.8 Effectieve
leiderschapstraining,
vrijzetten en erkenning
1 Tim. 4:15-16, Hand. 13:2-3, 1 Tim 3:1-13
Voor elke categorie van verantwoordelijkheid in
KKI is er een overeenkomende trainingsproces.
We zij toegewijd om ons deel te doen om zeker
te zijn dat elke leider voldoende getraind is. We
willen
alert
zijn
om
onze
leider
de
mogelijkheden te geven om vooruitgang te
boeken in het navolgen van hun visie. We
besteden speciale aandacht aan de karakter
ontwikkeling wat boven gaven, bekwaamheid en
deskundigheid staat. KKI herkend liever
leiderschap eerder nog dan het aanstelt.
Gelijkmatige vrijzetting ten opzichte van
abrupte mededeling van aanstelling is gewenst.
Dit proces moet voorzichtig worden uitgewerkt
in samenwerking met het juiste KKI en JmeO
leiderschap.
5.9 Aanmoedigen van nieuwe
creativiteit
Jes. 42:9, Spr. 29:18, Jes. 42:8-9

visie

en

Elk persoon is zo uniek dat ze persoonlijke en
creatieve manieren eisen om bereikt en
verzorgd te worden. Nieuwe strategieën zullen
altijd nodig zijn. We moedigen vernieuwing en
creativiteit
aan,
terwijl
we
gevoeligheid
benadrukken voor bestaande programma's.
Nieuwe initiatieven of aanpassingen van
bestaande prestaties zullen gevolgd moeten
worden in samenwerking met alle juiste lagen
van de relaties.
5.10 Godsvruchtig advies
Joh. 14:16-17, Spr. 15:22,
Spr.13:20

Spr.

16:1,

We erkennen dat iedereen die geassocieerd met
KKI uiteindelijk verantwoording schuldig is aan
God. Om deze reden moedigen wij elke persoon
aan om leiding te zoeken direct bij God. Onze
rol als leiders is om advies te geven op Bijbels
gerelateerde principes en om onze met gebed
bedekte mening te delen indien gevraagd. We
moeten heel voorzichtig zijn om degenen met
wie we deelgenoot zijn niet te controleren of
manipuleren. Onze rol is om hun ontwikkeling te
dienen. Kinderen en jonge mensen die
bemoedigd worden op deze manier zijn geneigd
om door te gaan in het volgen van Gods wil in

hun levens.
5.11 Breed
gestructureerd
gedecentraliseerde werklocaties

met

King's
Kids
is
verbonden
in
een
gemeenschappelijk doel, Bijbelse principes en
waarden en relatie netwerken die JmeO, lokale
kerken, gezinnen, gemeenschappen, scholen en
andere organisaties omarmen. Dit zet ons vrij
om samen te werken en elkaar te vertrouwen
met een gelimiteerde controle. Beslissing
kunnen het beste uitgewerkt worden bij
degenen die het dichtst bij de bepaalde situatie
staat. We werken eraan om onpersoonlijke,
bureaucratische functies te vermijden. Als
toevoeging op de internationale en veld
coördinatie diensten, werkt KKI eraan om
regionale, nationale en locale coördinatiecentra
te ontwikkelen, elke met haar eigen bestuur en
advies commitee. Persoonlijke aansprakelijkheid
is zo dicht mogelijk verbonden aan leiders en
deelgenoten in de gebieden in welke we wonen.
5.12 Het
belang
van
onderlinge afhankelijkheid
Joh. 17:20-23

netwerken

/

We begrijpen dat King's Kids niet alle noden van
kinderen, jeugd en families van de wereld zelf
kan bereiken. We zijn maar een klein deel van
een veel grotere groep van bedieningen die
toegewijd zijn om deze mensen te dienen. We
hebben wanhopig deze ander mensen en
bedieningen nodig en kunnen hopelijk iets
bijdragen wat hun ook versterkt. Alleen als we
netwerken in een geest van nederigheid en
eenheid in Jezus naam, kunnen zijn bedoelingen
voor de opkomende generatie vervuld worden.
We zijn er aan toegewijd, zoals God het leidt,
om relaties en samenwerking met personen,
organisaties, programma's en strategieën na te
volgen die deze roeping dienen.
5.13 Partnerschap met King's Kids /JmeO,
lokale
kerken,
gezinnen,
verbonden
bedieningen en samenwerkende sociale
diensten
Ef. 4:3-6, Ef. 5:21
Een sterke nadruk op het verbinden van allen
die hierboven staan is een fundamentele waarde
en strategie van KKI geweest. Het samenwerken
met de geplante pact van de kerk, die de nadruk
legt op het grootbrengen van de gelovigen, en
het mobiele aspect van de kerk, met de nadruk
op evangelisatie en wereld zending, brengt een
gezonde balans en vruchtbaarheid. Wanneer
zowel de diepte training bekwaamheid van het

gezin en ondersteunende infrastructuur van
zaken deelgenoten toegevoegd zijn, wordt de
combinatie dynamisch partnerschap. Het ene
aspect is niet meer belangrijk dan een ander.
Het zijn allemaal vitale aspecten van Gods
voorziening voor het verheerlijken van Zijn
naam en het vestigen van Zijn koninkrijk op
aarde. Het is belangrijk om te investeren in
relaties
onder
de
verschillende
vertegenwoordigers
en
om
de
verantwoordelijkheden van de verschillende
partners waar deze mee instemmen te
omschrijven en te eren . Dit is een doorgaand
proces die wederzijdse liefde, nederigheid,
doorgaande
genade
en
regelmatige
communicatie,
maar
het
resulterende
partnerschap is zeker al de moeite waard.
5.14 Interkerkelijke samenwerking
1 Joh. 3: 23-24
Het primaire doel van King's Kids is het dienen
van de ontwikkeling van de kinderen, jeugd en
gezinnen van vandaag in hun relatie met God en
om hun capaciteit om de grote opdracht te
vervullen te verhogen. We verwelkomen de
mogelijkheid om samen te werken met elke
kerk of organisatie die Jezus Christus als hun
Heer erkend en een verlangen heeft om Hem
bekend te maken aan alle mensen.
5.15 Internationaal werkgebied
Op. 5:9, Gal 3:28
We bestaan om het doel van God te dienen voor
de mensen van alle volken. We moeten niet de
interesse voor een taalgroep, cultuur of
nationaliteit verheffen boven een andere.
Eenheid
en
samenwerking
onder
de
verschillende delen van het King's Kids netwerk
maakt ons een internationale bedieningsfamilie.
Veel moeite moet gedaan worden om deze
nadruk
te
versterken
en
onderhouden.
Leiderschap voor King's Kids is opgebouwd uit
personen afkomstig uit verschillende delen van
de wereld. We willen het leiderschap van
ontwikkelingslanden
verder
erkennen
en
aanmoedigen. We zijn echt internationaal in ons
doel en identiteit.

6. Jezus bekend maken aan alle mensen ~
zijn koninkrijk uitdragen in alle lagen van
de maatschappij, wereldwijd
6.1 Delen in Gods hart
Joh. 15:15, 2 Kro. 16:9, Joh. 5:17, 19-20, Mat.
18:14
Wij zijn geroepen om kinderen en jonge mensen
uit te nodigen om dicht bij de Heer te naderen
om te delen in Zijn hart. Dit houdt vaak het
horen van Zijn stem in, het uitbidden van Zijn
gebeden en het aanvoelen van zijn zorgen voor
bepaalde mensen en situaties. Van hieruit komt
onze motivatie en richting, als ook een
groeiende intimiteit met Hem wat een effect
heeft op alles, zelf tot de verandering van onze
kijk op wie Hij is, wie wij zijn, ons karakter en
hoe wij leven. God reserveert het voorrecht van
het delen van Zijn gedachten en gevoelens met
zijn beste vrienden.
6.2 Gods glorie verklaren/ profetisch
getuigen
Jes. 12:4-5, hand. 2:17, Heb. 2:14, Jes. 43:913
Vanaf het begin van King's Kids, de verklaring
van wat wij begrijpen van het karakter van God
en het bewijs van wie Hij is, gezien door Zijn
wonderbare daden, is een nadruk geweest in
onze publieke bediening. Deze verklaring is
vaak bereikt door lied, publieke verklaring,
gebed, dans, drama, banieren, etc. Dit is ander
dan het presenteren van de boodschap, wat ook
binnen onze publieke bediening valt. Als
aanvulling, Het behaagt God om ons te
gebruiken in het profetisch verklaren wat Hij
bestemd heeft nog te doen op een gegeven
plaats. Tijden van hartsvoorbereiding en het
wachten op God voor de publieke bediening zijn
essentieel om dit type van bediening vrij te
zetten.
6.3 Tekenen en wonderen
1 Kor. 2:4, Hand. 1:8, Mar. 16:17-28,20
Het koninkrijk van God is niet alleen in woord
maar ook in kracht. God verlangt om zijn
woorden te bevestigen met daaropvolgende
tekenen. Het is ons verlangen om jonge mensen
aan te moedigen te verwachten te geloven dat
God bovennatuurlijk werkt in het leven van
mensen. Een intieme relatie met God, kennis
van Gods karakter, kennis van Zijn woord en
radicale gehoorzaamheid aan Zijn persoonlijke
leiding zijn vitale elementen in het worden van
takken die bovennatuurlijke vruchten dragen die
blijven. Deze generatie een een ongewone

interesse in bovennatuurlijke dingen, wat te zien
is aan de inhoud van films, tekenfilms, video
spelletjes en populair speelgoed. Het is ons
verlangen
om
een
Bijbels
gebaseerde
mogelijkheid te scheppen voor jonge mensen
om deel uit te maken in het echte werk, liever
dan ze getrokken te zien worden in de
misleiding van occulte activiteiten in hun zoeken
naar het bovennatuurlijke. We geloven dat het
een deel van Gods bedoelde erfenis is voor deze
generatie om te leren bovennatuurlijk natuurlijk
te zijn in Jezus Christus.
6.4 Evangelisatie
Mar. 16:15-16, Spr. 11:30, Rom. 10:14-15
Het is een voorrecht en vreugde om anderen te
vertellen over Jezus: wat Hij voor ons heeft
gedaan, hoe Hij voorzien heeft in een weg van
redding voor ons door geloof door zijn vergoten
bloed, Zijn liefde voor ons, en onze liefde voor
Hem, we verlangen ernaar om iedereen met wie
we omgaan te zine groeien in hun verlangen en
mogelijkheden om effectief te zijn in het delen
van “het goede nieuws” zonder onder druk gezet
te zijn om het te doen. Het is niet ons doel om
jonge kinderen evangelie formules te zien
papegaaien die buiten hun eigen hartsverlangen
en begrip liggen. In feite is zulk gedwongen
activiteit in dezelfde categorie als het uitbuiten
van kinderen. Het is vaak beledigend voor
anderen en kan erg beschadigend zijn voor de
kinderen. Als hun relatie met Jezus verdiept, en
de Heilige Geest hun bepaald om anderen over
Hem te vertellen, is het de hoop dat vele geleid
zullen worden in het koninkrijk van God. Hun
ervaringen in het vertellen over Jezus aan
anderen moet zo positief zijn dat ze dit door hun
hele leven willen blijven doen. Het is onze
vreugde om het evangelie te brengen aan die
mensen die nog nooit over Jezus gehoord
hebben en deel te nemen met het lichaam van
Christus in het ontwikkelen van nazorg
programma's die inclusief het planten van
nieuwe kerken zijn. Het is onze overtuiging dat
God elk persoon op aarde wil bereiken met het
evangelie.
6.5 Deelnemen aan het volbrengen van de
Grote Opdracht
Mat. 28:18-20, Hab. 2:14, Mat. 24:14
Aan het hart van King's Kids is de toewijding om
het laatste gebod van Jezus Christus te
gehoorzamen om te gaan, het evangelie te
verkondigen aan alle schepselen en om alle
volken te discipelen. Elke activiteit die
samengaat met KKI moet deze doelstelling

includeren op een directe of indirecte manier.
Dit includeert ook Gods koninkrijk zien komen in
alle lagen van het leven, op aarde zoals het ook
in de hemel is. We doelen erop om door de
kracht
van
de
Heilige
Geest
alle
bevolkingsgroepen en mensen op de aarde te
bereiken met het evangelie.
6.6 Bediening door zorg
Jes. 61:1-4, Jes. 58:6-7, Ja. 1:27. Spr. 21:13,
Jes. 42:6-7, Spr. 19:17
Jezus heeft ons gevraagd om tijd, moeite,
middelen en oprecht medeleven te investeren in
de levens van eenzame, zieke, gevangen,
armen, verwaarloosde, misbruikte en vergeten
mensen van onze wereld, en dit voor Hem te
doen. Deze zorg moet duidelijk zijn door al onze
programma's heen. Een hoge prioriteit moet
gegeven worden aan dit aspect van onze
bediening.
6.7 Integreren van hoogtepunten van de
zendingsreis in het dagelijks leven
Jes. 40:31
De opwinding en vaak sensationele ervaring die
samengaan met korte termijnszendings reizen
kunnen het moeilijk maken voor een jong
persoon om zich aan te passen aan een meer
langzame pas, vaak minder gekleurd dagelijks
leven. Het begrip moet verzorg worden dat
“succes” gehoorzaamheid aan God is, hoe
weinig indrukwekkend de activiteit menselijk
gezien ook is. Een goede integratie tussen de
outreach hoogtepunten en het dagelijks leven
thuis moeten een voortdurend aandachtspunt
zijn door het het hele camp en outreach heen,
leidend naar het hoogtepunt tijdens de
debriefing en een nazorg plan. Het succes van
een outreach moet, in grote mate, gemeten
worden bij hoe de deelnemers geleerd hebben
om de waarheden die hij of zij tijdens het kamp
en de outreach geleerd toegepast hebben in hun
dagelijks leven, maanden nadat hij of zij is
thuisgekomen. Outreaches zijn geen einddoel
op zich zelf maar meer een bemoedigende duw
in het midden van een jaar rond goddelijke
levensstijl. We moeten ook erg voorzichtig om
geen misplaatste loyaliteit en afhankelijk van
KKI aan te moedigen, wat de capaciteit van de
jonge mensen ondermijnd om op een trouwe en
oprechte manier om te gaan met het gezin,
communiteit, kerk, school en andere elementen
gerelateerd aan thuis. Het is belangrijk om een
balans te vinden tussen het voortdurend
bemoedigen
terwijl
we
ook
een
echte
hartsloyaliteit aanmoedigen aan anderen toe.

6.8 Lange termijn zendingsmogelijkheden
1 Sam. 1:27-28, Spr. 22:6
Het is onze hoop dat als ouders en kinderen de
mogelijkheid om te delen in het gebroken hart
van God voor de verlorenen en zijn vreugde
ervaren over hun gehoorzaamheid in het
uitreiken naar anderen, dat een levensstijl van
geven en gaan het resultaat is. Als deze jonge
mensen ouder worden, verwachten we dat een
goed aantal betrokken zal raken bij lange
termijnszending, en hun ouders en lokale kerk
kunnen hun aanmoedigen en ondersteunen in
de zendingspoging, zij het als zendelingen als
cariere onder de volken of als beinvloeder van
verschillende lagen van de bevolking. Wat hun
beroep ook is, het uitbreiden van het koninkrijk
van God kan een spannende en vervullende
manier van leven zijn voor een hele nieuwe golf
van wereld veranderaars.

