Doelstelling VakantieBijbelWeek
Hervormde Gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen
1. Inleiding
Als kerkelijke gemeenten zijn we elk jaar actief om een verantwoorde VakantieBijbelWeek
te organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen. Alle activiteiten die we vooraf en
tijdens de VakantieBijbelWeek organiseren, hebben als belangrijkste doel het doorgeven
van het Evangelie. Het bieden van recreatie of ontspanning kan dit doel ondersteunen,
maar is geen hoofdzaak.
Het is nodig om te beseffen dat we niet werkzaam zijn in ons eigen gemeentelijke project,
maar het is uiteindelijk Gods project waar Hij ons als gemeenteleden voor wil gebruiken in
afhankelijkheid van Hem. In 1 Korinthe 3 vers 7, daar beschrijft Paulus dat we van alles
kunnen doen, maar dat God de groei geeft. Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die
begiet, maar God, Die laat groeien. Hij beschrijft ook de taak die we hebben in vers 9:
Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u.

2. Hoe zien we de wereld en de mensen om ons heen? Van waaruit werken we?
• God had de mens goed geschapen: in Genesis 1 vers 27 staat: En God schiep de mens
naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk
schiep Hij hen.
Echter in Genesis 3 ging het fout. Vanaf dat moment leeft elk mens zonder God en
heeft ieder mens genade nodig om met God weer in het reine te komen. Paulus
beschrijft dit in Romeinen 3 vers 23 als het volgt: Want allen hebben gezondigd en
missen de heerlijkheid van God.
•

We lezen echter in Psalm 8 vers 5-6 dat de mens voor God nog wel waardevol is. Wat is
dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?
Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie
gekroond.

•

God schrijft de mens niet af, maar biedt door Zijn Zoon redding aan. Dat lezen we heel
concreet in Johannes 3 vers 16: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

3. Welk doel hebben we als VBW-stuurgroep?
Onze doelstelling ontlenen we aan de Bijbel die ons zegt dat we de opdracht hebben om
de boodschap door te geven van “Jezus Christus en Die gekruisigd”. Het doorgeven van die
boodschap gebeurt door woorden, maar zeker ook door daden. Ten diepste gaat het erom
dat mensen (weer) gaan leven tot eer van God. Bij het bereiken van deze doelstelling
mogen wij middelen en manieren aandragen. In dit alles zijn we afhankelijk van de Heilige
Geest.
We willen dit doel als volgt omschrijven:
De kinderen in aanraking brengen met de Heere God, zodat ze Hem leren kennen en gaan
eren. Dan moeten de kinderen ook leren wie zijzelf zijn, namelijk Gods schepselen en
zondaren, die niet buiten de reddende genade van God in Christus kunnen leven.
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We willen dit doel bereiken door middel van de Bijbel die verteld en uitgelegd wordt. Alle
onderdelen van het VBW-werk zoals zingen, vertellen, verwerken, bidden en het samenzijn moeten op dit doel gericht zijn.
Een kerntekst hierbij is Matthéüs 19 vers 14: Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en
verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

4. Wie vormen de doelgroep van de VBW-activiteiten?
Hoofddoelgroep
• Kinderen (middagactiviteiten)
De kinderen waarmee we te maken hebben bij de VBW kunnen we in drie groepen
verdelen:
a. Kinderen die van thuis uit bekend zijn met de Bijbel en de God van de Bijbel; zij
bezoeken ook de christelijke school.
b. Kinderen die niet van thuis uit, maar wel via de school bekend zijn met de Bijbel en
de God van de Bijbel.
c. Kinderen die noch thuis, noch op school het Evangelie horen.
De kinderen die we met het VBW-werk willen bereiken zijn naast de kinderen uit groep a
vooral de kinderen uit groep b en c.
Overige doelgroepen:
• Tieners en ouderen (avondactiviteiten)
Als VBW stuurgroep willen we ook de tieners bereiken. Hiervoor willen we voor deze
doelgroep aansprekende activiteiten bieden.
• Gemeenteleden, ouders en kinderen (zangavond)
De zangavond heeft als doelgroep alle leden van onze gemeenten waarbij gemeenteleden
geactiveerd worden ouders en kinderen uit groep b en c mee te nemen. Het gaat hierbij
om het maken van verbinding tussen gemeenteleden en zij die niet tot onze of een andere
kerkelijke gemeente behoren.

5. Wat voor medewerkers hebben we nodig voor de VBW?
We zoeken medewerkers die leven door en voor de liefde van Christus. In Johannes 15 vers
5 lezen we deze woorden: Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem,
die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
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