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Onze	  Belofte	  

Jesaja	  45:2-‐3	  
“Ikzelf	  zal	  voor	  u	  uitgaan	  en	  de	  oneffenheden	  

effenen;	  koperen	  deuren	  zal	  ik	  verbreken	  en	  ijzeren	  
grendels	  verbrijzelen.	  En	  Ik	  zal	  u	  geven	  de	  schaPen	  
der	  duisternis	  en	  de	  rijkdommen	  der	  verborgen	  

plaatsen,	  opdat	  gij	  weet,	  dat	  lk,	  de	  here	  ben,	  die	  u	  
bij	  uw	  naam	  riep,	  de	  God	  van	  Israel.”	  



Onze	  Belofte	  
Victory	  Outreach	  hee9	  van	  God	  een	  belo9e	  

gekregen,	  die	  ons	  waarborgt	  en	  inspireert	  om	  de	  
visie,	  de	  SchaPen	  uit	  de	  Duisternis	  te	  bereiken,	  voor	  

te	  zePen.	  Sinds	  1967	  zijn	  onze	  grondleggers,	  
voorgangers	  en	  leiders	  trouw	  aan	  het	  vervullen	  va	  
deze	  roeping.	  Victory	  Outreach	  Interna2onaal	  is	  
geroepen	  om	  gehoor	  te	  geven	  aan	  de	  noodkreet	  

van	  binnensteden	  wereldwijd.	  Mannen	  en	  vrouwen	  
die	  voorheen	  hopeloos	  waren,	  genieten	  nu	  een	  

leven	  vol	  waardigheid,	  geborgenheid	  en	  
bestemming.	  



Onze	  Belofte	  

Vele	  vandeze	  mannen	  en	  vrouwen	  zijn	  ouders	  
van	  kinderen	  die	  hebben	  moeten	  leren	  leven	  

met	  de	  consequen2es	  van	  alcoholisme,	  
drugsverslaving,	  bendes	  en	  pros2tu2e.	  Deze	  

Kinderen	  zijn	  vaak	  onschuldige	  slachtoffers	  van	  
lichamelijk,	  verbaal	  en	  emo2oneel	  misbruik.	  

Sommige	  leiden	  aan	  de	  gevolgen	  van	  
verwaarlozing	  en	  armoede.	  



Onze	  Belofte	  

Kidz	  G.A.N.G.	  Interna2onaal	  erkent	  dat	  de	  kinderen	  
in	  de	  binnensteden	  “Rijkdommen	  der	  verborgen	  

plaatsen”	  zijn	  geroepen	  tot	  de	  taak	  de	  kinderen	  van	  
deze	  wereld	  te	  bereiken	  met	  het	  evangelie	  en	  hen	  
te	  helpen	  hun	  bestemming	  in	  Christus	  te	  bereiken.	  

Deze	  roeping	  vraagt	  een	  toew	  



Uitbreiding	  van	  de	  visie	  

Jesaja	  54:2-‐3	  

"Maak	  de	  plaats	  van	  uw	  tent	  wijd,	  en	  men	  
spanne	  de	  kleden	  uwer	  woningen	  uit,	  wees	  
er	  niet	  karig	  mee,	  maak	  uw	  touwen	  lang	  en	  
sla	  uw	  pinnen	  vast.	  Want	  naar	  rechts	  en	  naar	  
links	  zult	  gij	  uitbreiden	  en	  uw	  nageslacht	  zal	  

de	  verwoeste	  steden	  bevolken."	  



Uitbreiding	  van	  de	  visie	  

Onze	  tweede	  belo9e	  laat	  ons	  zien	  dat	  ons	  
nageslacht	  de	  na2es	  zullen	  erven	  en	  de	  

verwoeste	  steden	  zullen	  bevolken.	  Het	  nageslacht	  
van	  Victory	  Outreach	  houdt	  niet	  alleen	  het	  
geestelijk	  nageslacht	  in,	  maar	  ook	  ons	  

lichamelijke	  nageslacht.	  Vandaar	  dat	  ieder	  kind	  
binnen	  onze	  bediening	  de	  belo9e	  met	  zich	  

meedraagt	  om	  een	  invloed	  te	  zijn	  en	  een	  verschil	  
te	  maken	  in	  de	  wereld	  voor	  Jezus	  Christus.	  



Uitbreiding	  van	  de	  visie	  

Het	  is	  cruciaal	  dat	  wij	  het	  belang	  herkennen	  van	  
ieder	  kind.	  Hun	  waarde	  dwingt	  iedere	  

voorganger,	  voorgangers	  vrouw	  en	  leider	  ertoe	  
om	  een	  toewijding	  te	  maken,	  de	  volgende	  

genera2e	  het	  evangelie	  te	  verkondigen,	  hen	  te	  
introduceren	  aan	  de	  visie,	  hen	  toe	  te	  rusten	  

en	  te	  bekrach2gen.	  



Een	  kind's	  potentieel	  

"Als	  ik	  mijn	  leven	  opnieuw	  kon	  leven	  	  
zou	  ik	  mijn	  dienst	  compleet	  

	  toewijden	  aan	  het	  bereiken	  van	  kinderen	  
voor	  God"	  

-‐Dwight	  L.	  Moody	  



Een	  kind's	  potentieel	  

Zowel	  evangelist	  Dwight	  L	  Moody,	  alsook	  velen	  
anderen,	  erkennen	  en	  waarderen	  het	  poten2eel	  dat	  

een	  kind	  bezit.	  Net	  als	  Moody	  moeten	  ook	  wij	  
bedenken	  dat	  als	  wij	  een	  kind	  tot	  de	  Heer	  leiden	  we	  
niet	  alleen	  een	  ziel	  winnen	  maar	  een	  heel	  leven.	  Een	  
kind	  hee9	  zijn	  of	  haar	  hele	  leven	  voor	  zich	  om	  te	  
leven	  voor	  Jezus;	  daarom	  hebben	  zij	  het	  grootste	  
poten2eel	  in	  het	  Koninkrijk	  van	  God	  te	  dienen,	  
alsook	  in	  de	  bediening	  van	  Victory	  Outreach	  

Interna2onaal.	  



Een	  kind's	  potentieel	  

Of	  een	  kind	  nou	  ergens	  op	  straat	  wordt	  
gevonden,	  of	  in	  de	  kerk,	  we	  mogen	  nooit,	  de	  
kleinste,	  maar	  misschien	  wel	  waardevolste	  
leden	  van	  de	  gemeenschap	  en	  de	  kerk	  over	  
het	  hoofd	  zien.	  Het	  ontwikkelen	  van	  een	  

dynamische	  Kidz	  G.A.N.G.	  bediening	  zou	  het	  
verlangen	  moeten	  zijn	  van	  iedere	  locale,	  

regionale	  en	  globale	  leider.	  



Families	  zijn	  belangrijk	  
Sterke	  families	  bouwen	  sterke	  kerken.	  Sterke	  families	  
worden	  echter	  gebouwd	  als	  er	  voldaan	  wordt	  aan	  de	  

nood	  van	  ieder	  familielid.	  Een	  dynamische	  Kidz	  
G.A.N.G.	  bediening	  trekt	  nieuwe	  families	  aan.	  Mensen	  
zijn	  vaak	  op	  zoek	  naar	  een	  kerk	  waar	  hun	  kinderen	  in	  
alle	  veiligheid	  kunnen	  leren	  en	  God	  kunnen	  ervaren.	  
Wanneer	  de	  kinderen	  enthousiast	  zijn	  over	  hun	  

bediening,	  is	  dat	  vaak	  een	  beves2ging	  voor	  de	  ouders	  
om	  terug	  te	  komen.	  Vaak	  komen	  families	  niet	  nogmaals	  
naar	  een	  kerk	  die	  weinig	  of	  niets	  te	  bieden	  hee9	  voor	  

hun	  kinderen.	  



Families	  zijn	  belangrijk	  
Kidz	  G.A.N.G.	  is	  voor	  vele	  families	  het	  eerste	  

contact	  punt.	  Het	  is	  dan	  ook	  een	  mogelijkheid	  om	  
een	  geweldige	  eerste	  indruk	  te	  maken.	  Tot	  welke	  

conclusie	  komen	  zij,	  aangaande	  de	  kerk,	  
gebaseerd	  op	  hun	  eerste	  ervaring?	  Wij	  zorgen	  
voor	  hun	  aller	  kostbaarste	  bezit,	  hun	  kinderen.	  

Kunnen	  zij	  ons	  daarmee	  vertrouwen?	  En	  nog	  veel	  
belangrijker,	  willen	  de	  kinderen	  nog	  een	  keer	  

terugkomen?	  



Een	  kerk	  voor	  meerdere	  generaties	  

"U	  kunt	  een	  enkel	  woord	  spreken	  tot	  een	  
kind	  en	  in	  dat	  kind	  sluimert	  een	  nobel	  hart	  

dat	  de	  gehele	  christelijke	  kerk	  nog	  
jarenlang	  zal	  aanvuren.”	  

	  -‐	  Charles	  Spurgeon	  



Een	  kerk	  voor	  meerdere	  generaties	  

Onze	  investering	  in	  de	  Kidz	  G.A.N.G.	  bediening	  
werkt	  als	  een	  verzekering	  voor	  de	  toekomst	  
van	  onze	  kerken.	  In	  10	  korte	  jaren	  is	  het	  8-‐
jarige	  kind	  ineens	  18	  jaren	  oud.	  De	  kinderen	  
van	  vandaag	  zijn	  de	  jonge	  leiders	  van	  morgen.	  
Zij	  zijn	  niet	  de	  NU	  genera2e	  noch	  de	  NIEUWE	  

genera2e,	  maar	  de	  EERSTVOLGENDE	  
genera2e.	  



Een	  kerk	  voor	  meerdere	  generaties	  

Voorgangers	  met	  meerdere	  genera2es	  in	  hun	  kerk	  
moeten	  de	  realiteit	  onder	  ogen	  komen,	  dat	  kinderen	  
die	  voorheen	  in	  de	  Kidz	  G.A.N.G.	  bediening	  waren	  nu	  
leiders	  zijn	  binnen	  de	  kerk.	  Sommige	  van	  deze	  kinderen	  
zullen	  opgroeien	  tot	  zangers,	  muzikanten	  of	  zelfs	  Kidz	  

G.A.N.G.	  leiders.	  We	  kunnen	  niet	  de	  fout	  maken	  
kortzich2g	  te	  worden,	  maar	  moeten	  juist	  toegewijd	  zijn	  
de	  kinderen	  te	  introduceren	  aan	  de	  visie,	  hen	  toe	  te	  
rusten	  en	  te	  bekrach2gen	  om	  een	  invloed	  te	  zijn	  en	  

een	  verschil	  te	  maken	  in	  de	  wereld	  voor	  Jezus	  Christus.	  



Een	  kerk	  voor	  meerdere	  generaties	  

"Oefen	  de	  knaap	  volgens	  de	  eis	  van	  zijn	  weg,	  ook	  
wanneer	  hij	  oud	  geworden	  is,	  zal	  hij	  daarvan	  

niet	  afwijken."	  Spreuken	  22:6	  Helaas	  kan	  het	  
gebeuren	  dat	  kinderen,	  die	  niet	  getraind	  of	  
gediscipelt	  zijn	  later	  zowel	  God	  als	  ook	  de	  
bediening	  de	  rug	  toe	  keren.	  Dit	  hee9	  een	  

vernie2gend	  effect	  op	  zowel	  kind	  als	  ouders.	  De	  
eens	  effec2eve	  en	  geconcentreerde	  leider	  is	  nu	  
afgeleid	  en	  ontmoedigd	  vanwege	  het	  feit	  dat	  hun	  
kinderen	  de	  Heer	  niet	  langer	  meer	  dienen.	  



Een	  kerk	  voor	  meerdere	  generaties	  

"Het	  is	  makkelijker	  sterke	  kinderen	  te	  bouwen,	  
dan	  gebroken	  mannen	  te	  herstellen."	  

-‐  Frederick	  Douglass	  

Onze	  Kidz	  G.A.N.G.	  bediening	  kan	  kinderen	  
inspireren	  en	  in	  hun	  een	  verlangen	  opwekken	  
om	  voor	  de	  rest	  van	  hun	  leven	  God	  te	  dienen.	  



Ontwikkeling	  van	  Discipelschap	  
en	  Leiderschap	  

De	  Kidz	  G.A.N.G.	  bediening	  biedt	  veel	  mogelijkheden	  
voor	  het	  ontwikkelen	  van	  discipelschap	  en	  

leiderschap.	  Discipelschap	  vindt	  plaats	  tussen	  de	  
kinderen	  en	  de	  leraren,	  maar	  ook	  op	  alle	  andere	  

vlakken	  van	  leiderschap.	  De	  voorganger	  
verantwoordelijk	  voor	  het	  overzien	  van	  de	  Kidz	  

G.A.N.G.	  bediening	  is	  erbij	  gebaat	  hecht	  samen	  te	  
werken	  met	  de	  bediening	  leider,	  terwijl	  deze	  in	  de	  
leiders	  en	  leraren	  investeert,	  hen	  discipelt	  en	  helpt	  

groeien.	  



Ontwikkeling	  van	  Discipelschap	  
en	  Leiderschap	  

Iedereen	  hee9	  de	  mogelijkheid	  te	  groeien	  als	  leider	  
in	  de	  Kidz	  G.A.N.G.	  bediening.	  Zelfs	  kinderen	  

kunnen	  leiderschapsvaardigheden	  leren,	  waardes	  
en	  principen.	  Leraren	  leren	  hoeders	  te	  zijn	  over	  
de	  kinderen	  in	  hun	  klas,	  terwijl	  bedieningsleiders	  
leren	  mensen	  te	  werven,	  visie	  te	  geven,	  anderen	  
toe	  te	  rusten	  en	  te	  trainen	  alsook	  fondsen	  te	  
werven	  en	  administra2evevaardigheden	  te	  

ontwikkelen.	  



Ontwikkeling	  van	  Discipelschap	  
en	  Leiderschap	  

Het	  is	  een	  bediening	  die	  een	  constante	  ontwikkeling	  
van	  pastorale	  leiderschap,	  bedieningsleiders,	  

toezichthouders,	  predikers	  en	  leraren,	  helpers	  en	  
administra2ef	  medewerkers	  vergt.	  Deze	  

ontwikkeling	  zorgt	  voor	  een	  leiderschapsstroom	  van	  
vrijwilligers	  die	  uitgroeien	  van	  helpers	  tot	  leraren,	  

tot	  leiders	  en	  bedieningsleiders.	  De	  
bedieningsleiders	  en	  leiders	  kunnen	  uiteindelijk	  
doorgroeien	  tot	  voorgangers	  en	  kerk	  personeel.	  


