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1. Wat houdt vermenigvuldigen in? 
Vermenigvuldigen is een bijbels principe. Eigenlijk een basisprincipe. Al in de hof van 
Eden klinkt hiervan de opmaat: 'God zegende de mens en zeide: 'Weest vruchtbaar en 
wordt talrijk.' Wij 'vermenigvuldigen' altijd. (een ander woord is baren of ontwikkelen.) 
Als God iets zegt, zou het dan niet gebeuren? Natuurlijk wel. Het vermenigvuldigen 
heeft niet alleen betrekking op ons lichaam, maar ook op onze gedachten en geest.  
 
- Iemand die aan de drugs is, vermenigvuldigt drugsgebruik, ook al is hij geen dealer. 
- Iemand die stekjes opkweekt vermenigvuldigt liefde voor de natuur. Hoe vaak hoor je 
niet: 'Dit of dat heb ik van huis meegekregen.' Het kan zijn: liefde voor de muziek, 
voetballen, politiek, theaterbezoek, maar ook het slaan van kinderen, slechte 
eetgewoontes, enz. 
 
Het principe is ook terug te vinden in de gemeente. Men kan onregelmatig naar de kerk 
gaan, roddelen over de voorganger, enthousiast zijn voor de openlucht, de schouders 
zetten onder het kinderwerk. Al deze dingen vermenigvuldigen zich. 
 
2. Bijbelteksten 
Jes. 5:2. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange 
druiven voort.  
 
Jac. 1:15. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan 
brengt ze de dood voort.   
 
1 Tess. 2:1. U weet zelf, broeders en zusters, dat ons bezoek aan u niet tevergeefs is 
geweest.  
 
Col 1:6, 10. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de 
dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. 
 
Mat. 3:8. Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. 
 



 
3. Werk in uitvoering 
Iemand vroeg eens: Hoe maak je mensen enthousiast? HET ANTWOORD IS : DOOR 
EEN VUURTJE TE ZIJN. Een vonk is al genoeg om een vuur te doen ontbranden. Zo is 
de groei van de eerste christengemeente te verklaren.  
HET INDRUKWEKKENDSTE HIERBIJ IS: WIJ KUNNEN NIET OPHOUDEN OM IETS 
TE VERMENIGVULDIGEN. HIERTOE ZIJN WE GESCHAPEN. 
 
Zou de Heer als Hij sprak: 'Er zij licht!' en er was licht niet hetzelfde tot stand hebben 
gebracht als toen Hij sprak: 'Gaat heen en vermenigvuldigt u.' Het was niet een bevel, 
nee het was een scheppend woord. 
 
We kunnen wel voorbehoedsmiddelen nemen om geen kinderen te krijgen, maar niet 
om op te houden onze gedachten te vermenigvuldigen. 
 
Dit alles maakt ons tot zeer verantwoordelijke mensen. Verantwoordelijk voor ons 
nageslacht, voor onze buren en hun nageslacht. Voor onze collega's en hun 
nageslacht, voor onze gemeente en de volgende generatie. 
 
Verhaal: 
Bij ons in de straat was een jongen die veel alleen was omdat zijn moeder werkte. Op 
zeker moment overtrad hij het gebod om geen vrienden binnen te laten als ze er niet 
was. Het overliep hem helemaal. Ja, het kwam zover dat wij, buren, achttien jongens en 
meisjes met uit het huis moesten verwijderen. Er werd binnen joints en sigaren gerookt, 
de koelkast leeggegeten, alles vervuild en bevingerd. Er werd een meisje verkracht. Het 
was een zooitje. De moeder was wanhopig, want zij moest werken. Dan moet er toch 
iemand zijn die deze ontwikkeling stopzet.  
 
4. Vruchtdragen in het kinderwerk 
Als wij kinderwerk doen hopen we op goede vrucht. Hoe krijg je dat voor elkaar? 
Praten, praten en nog eens praten. Gods regels verklaren en uitleggen. Gods Woord 
kan niet worden versmald tot een stripverhaal. We kunnen ze met één bijbelwoord 
hongerig maken. Of één woord dat waarheid is kan een eye opener worden. Zo ook in 
bovenstaand geval. We kunnen zeggen: 'Dit houd je niet in de hand, joh! Je mag blij 
zijn dat we je helpen.' of 'We bidden voor je dat je de goede keuzes maakt.' Of 'Weet je 
wel, dat jij een verantwoordelijk mens bent?' 
Woorden in liefde kunnen een verandering teweegbrengen. 
 
Voorbeeld: 
Het is al weer 25 jaar geleden toen wij een caravan hadden in Haamstede. De kinderen 
vermaakten zich prima en een paar van onze liefste vrienden kwamen op dezelfde 
camping staan, maar ik verveelde me. Ik kon natuurlijk gaan tekenen, lezen of breien, 
maar ik besloot een bordje in de tuin te zetten met de woorden: 'Elke ochtend tien uur 
wordt hier een bijbelverhaal verteld.' Binnen de kortste keren zat de caravan vol met 
kinderen. Het jaar daarop wilde ik een eigen plekje hebben voor al die kinderen. Ik 
belde een voorganger in Zierikzee en raad eens wat... Zijn vrouw had juist die ochtend 
een kinderkaravaan aangeboden gekregen, een soort directiekeet. Toevallig?? Die keet 
heeft vijf jaar lang dienst gedaan als clubhuis. De wagen zat stampvol, wel 50 kinderen 
per dag, twee keer draaien dan wel.  



Natuurlijk moet je dan weer hulp hebben en die kwam er. Een echtpaar kreeg van God 
de roeping om te komen helpen. Zij zijn het volgende jaar naar de bijbelschool gegaan 
en ze zijn nu al jaren voorgangers. Een jongeman kwam helpen, afgestudeerd 
ingenieur. Hij ging naar de bijbelschool in Zweden, reed met een evangelisatiewagen 
door Noorwegen om kinderevangelisatie te doen, ging naar India en bracht het 
evangelie aan duizenden kinderen, ging naar de Oekraïne om vele gemeenteleiders te 
onderrichten. Iemand anders ging naar Zuid Korea en doet daar al jaren 
kinderevangelisatie in weeshuizen. Een ander stel is momenteel bekend in Nederland 
om hun instructies aan kinderwerkers. Om dan nog maar niet te spreken van het werk 
aan de kinderen zelf en de impact op ons eigen gezin... En dat alles, als je niet besluit 
te gaan breien, maar te vertellen. Je zet iets in gang. Genade van God in opmars! 
 
Een van de basisbehoeften van de mens is honger naar nieuwe dingen. 
Nieuwsgierigheid. We kunnen ze hongerig maken. Men kan de kinderen trek laten 
krijgen, iets voorhouden. De fijne dingen van God. Ze willen meer weten. Daartoe 
moeten we natuurlijk wel weten wat hun behoefte in hun levensfase zijn. Kortom we 
moeten de kinderen leren kennen, leren begrijpen. Daag ze uit, want het leven met God 
IS HET LEUKSTE LEVEN DAT ER BESTAAT.  
 
p.s. Dit is ook een krachtig argument om niet te roken. Kleinere kinderen kijken altijd op 
naar grotere en als ze ze stoer vinden nemen ze hun gewoontes over. Ook in de 
gemeente. Je rookt niet alleen, door jou gedrag roken er tientallen  mee.  
 
5. Conclusie 
Ja, als we gaan inzien hoe belangrijk het principe van vermenigvuldigen is, dan zullen 
nog meer anderen gaan inspireren en motiveren tot een gedrag dat de Heer Jezus naar 
buiten uitdraagt. Wat zou het fijn zijn als anderen zouden zeggen: Door jou heb ik leren 
geven, of leren inzien hoe belangrijk kinderwerk is. 
 
6. Aanvulling 
Nog enige reacties van kinderen: 
 
Gedichtje van Evie. 
God schiep de aarde, de mens en het heelal. 
Ook schiep Hij de dieren van muis tot olifant. 
Zij met z'n allen zaten 
op een rand en riepen in koor: 
Wij zijn blij dat wij leven, hoor! 
 
Claudia. 
Voor God hoef je geen geheimen te verzwijgen. 
Hij heb bepaalde feiten. 
Vroeger vertelde mijn opa over God. 
God vindt het erg als je om Hem spot. 
Mijn opa is overleden in de naam van God. 
De juf bidt voor ons dat we lief zijn. 
En ze vindt deze klas dan hartstikke fijn. 
 
Debbie:  
Ergens in het heelal of waar dan ook. 



Ligt het koninkrijk van God.  
De hemel waar de engelen wonen 
en waar het zo mooi is.  
Ik wou maar dat ik bij de Here woonde. 
 
God is mijn herder. 
God is mijn vader. 
Ik ben de zoon van God. 
En Jezus is mijn grote broer. 
Dit heeft ik geleerd van de juffrouw. 
Ik hoop dat ik ook in de hemel kom. 
Een jongen uit groep 8. 
 
Kim. 
Beste juf,  
God houdt zeker weten van u, want u dient God. 
Maar, lieve godsdienstjuf,  
mijn ouders maken vaak ruzie. 
Het is mijn vader niet.  
Ik zit ertussen en wat moet ik doen? 
 
 


