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Efeze 4: 11-13 En Hij heeft dus geschenken gegeven aan de gemeente: Hij maakte sommige mensen tot boodschappers
van God, andere tot profeten, anderen tot evangelisten, en weer anderen tot herders en leraren. 12 Zij moeten de
gelovigen helpen geestelijk volwassen te worden. Zij leren hen hoe ze e
 lkaar en de Heer moeten dienen, zodat het Lichaam
van Christus sterk en volwassen wordt. 13 Zo zullen wij allemaal helemaal één worden in het geloof. En zo zullen we de
Zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen, helemaal vol van Christus.
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Oorsprong en missie
Inleiding
Allereerst: JOP Terneuzen wil hier haar identiteit beschrijven. Let wel, we gaan hier geen nieuwe
kerkleer uiteenzetten. We geven slechts weer waar we voor staan en waarom we daar voor staan.
JOP Terneuzen is de overkoepelende naam voor al het jeugdwerk van de Protestantse Gemeente
Terneuzen (PGT). Daarmee geeft zij meteen haar positie weer. JOP Terneuzen is onderdeel van een
groter geheel, de PGT. De PGT is op haar beurt weer onderdeel van een groter geheel, namelijk de
1
landelijke kerk en daarmee de wereldwijde kerk. Die kerk is de kerk van de Heer, Jezus (Grieks:
kuriake – ‘van de Heer’). En daarmee is tevens haar diepste wezen aangegeven.
2
De kerk vindt haar oorsprong in het hart van God (Tensen, p.264). Zij is een eenheid. Hoewel een
eenheid in verscheidenheid. Zij bestaat uit alle christenen van alle tijden en plaatsen (Tensen, p. 256).
In de loop van het Nieuwe Testament wordt de identiteit van de kerk steeds duidelijker. Het hoofd
van de kerk is Jezus Christus en de kerk is zijn lichaam (Efez. 1:22; 4:15), zijn leerlingen, volgelingen,
die christenen worden genoemd (Hand. 11:26).
Over een gemeenschap van christenen lezen we voor het eerst duidelijk in Handelingen 2. Na de
toespraak van Petrus op de dag van het Pinksterfeest aanvaarden veel mensen het geloof. Doorgaans
ziet men dit als de start van de kerk. De komst van de heilige Geest speelt hierbij een cruciale rol. Hij
3
doorbreekt grenzen en blijft dat ook na Pinksteren doen.
De vele eeuwen daarna tot aan de dag van vandaag heeft de kerk, met behulp van de heilige Geest,
vormen gezocht om met de boodschap van het evangelie aansluiting te vinden bij mensen in haar
tijd. Zo proberen ook wij met het jeugdwerk van de PGT vormen te vinden om met de boodschap van
het evangelie aansluiting te vinden bij mensen uit onze tijd. Om te weten hoe we dat moeten doen,
zijn we te rade gegaan bij de eerste christelijke gemeente om te kijken wat zij doen om dat
vervolgens te vertalen naar onze context.

De eerste christelijke gemeente
De mensen, die na de vurige toespraak van Petrus en de vele tekenen en wonderen die de apostelen
verrichten, het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze
verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengsten onder degenen die iets nodig hadden.
Ze vormden een gemeenschap, braken het brood en gebruikten hun maaltijden in een geest van
eenvoud en vreugde. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen en ze wijdden zich aan

1

Martin Tensen, Wat & Waarom ik geloof, een boek barstensvol vragen over het christelijk geloof, Almere
2007, p. 255.
2
In de Bijbel en literatuur komt dit beeld telkens terug. Zie o.a. Alister McGrath, Christelijke Theologie, Een
introductie, Kampen 2007, p. 413 en 432 – 436, Dr. P.A. Siebesma, Gaven voor de gemeente, over het werk en
de gaven van de Heilige Geest, Zoetermeer 2005, p. 236 – 239 en Tensen, p. 265.
3
A. Romkes, Gaven voor de gemeente, p. 33.
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het gebed. Ze loofden God en stonden in de gunst van het hele volk. En dan … ‘De Heer breidde hun
4
aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden’.
Authenticiteit, puurheid en echt geloof proef je in deze woorden. De eerste gemeente was en is net
als iedere gemeente contextueel bepaald. We zien het dan ook niet als een blauwdruk voor elke
gemeente. De kerk was nog niet doorontwikkeld, maar we lezen ook nog niet over misstanden of
ruzies. Het oogt nog zo puur, zo vlekkeloos, zo mooi, zo oprecht. En daarom voelen we ons er zo toe
aangetrokken. Het is een voorbeeld voor ons. We zien het als onze opdracht om dit over te brengen
aan onze kinderen en jongeren.
Van de eerste gemeente gaat wat uit. Het volk proefde het destijds. Het was de liefde van God die ze
had aangeraakt en waar wij ook door zijn aangeraakt om in beweging te komen voor onze kinderen,
jongeren en eigenlijk voor iedereen. Hoewel de essentie van kerk-zijn hetzelfde blijft, is het ook
zoeken naar een kerk waarin jongeren geloven. In het onderzoek onder jeugdwerkers in Terneuzen
en betrokken ouders wordt aangegeven in welk type kerk de PGT de Ontmoeting zich bevindt en
welke beweging zij zou kunnen maken.

Missie in kernwoorden
De kerk is een eenheid; binnen de kerk zijn er verschillende facetten van kerk-zijn. Uit
Handelingen 2 zijn vijf kernwoorden van kerk-zijn te destilleren:
❖ ONTMOETEN; Ze leefden als gemeenschap en daarbij keken ze naar elkaar om.
❖ LEREN; Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen.
❖ VIEREN; Ze braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in geest
van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.
❖ HELPEN; Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder
degenen die iets nodig hadden.
❖ DOORGEVEN; Door de woorden, tekenen en wonderen die de apostelen verrichten
aanvaardden mensen het geloof.
Deze vijf kernwoorden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze volgen op elkaar of zij versterken
elkaar. Ze vormen een eenheid.
Als je je afvraagt hoe de bijbeltekst zou kunnen doorwerken, zou je kunnen kiezen voor
kernwaarden zoals: Jezus volgen (zie rapport Growing Young als basis voor groei)5, thuis
voelen in de gemeente, passievolle gemeente, ruimte voor talent, open houding. Deze
punten zijn Bijbels ook goed te onderbouwen door de tekst uit 3 Johannes 1:4 waar staat:
"Niets verheugd mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen."
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Handelingen 2:41-47.
Kara Powell; Growing Young Six Essential Strategies to Help Young People Discover and Love Your
Church
5
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Visie op de kernwoorden
Voor de visie op de kernwoorden, verwijzen we naar het beleidsplan 2015-2019. We houden
voor de komende periode vast aan deze Bijbelse kernwoorden en voegen daar een aantal
kernelementen aan toe, namelijk de kernelementen uit het rapport Growing Young.
Wat zijn de kernelementen dan wel? Op basis van het onderzoek worden er zes elementen
of strategieën onderscheiden, die gehanteerd worden door de gemeenten die actieve
betrokkenheid bij de jongeren weten te realiseren. Het gaat om de volgende kernelementen:
1. Doorgevend leiderschap. Geef jongeren de ruimte om hun kwaliteiten te ontwikkelen en
zich in te zetten (in plaats van te werken vanuit een centrale autoriteit).
2. Inleven in jongeren. Verplaats jezelf in het leven van jongeren, in plaats van jongeren of
hun gedrag te veroordelen of bekritiseren.
3. Jezus’ boodschap serieus nemen. Doe je best om jongeren in te wijden in een leven
waarin Jezus centraal staat (en niet bijvoorbeeld de eigen traditie).
4. Een warme gemeenschap voeden. Investeer in vriendschappen met leeftijdgenoten en in
contacten tussen generaties (en niet in de liturgie of in programma’s).
5. In alles prioriteit geven aan jongeren (en gezinnen). Ga op zoek naar creatieve manieren
om jongeren te ondersteunen en hen te betrekken bij elk facet van de gemeenschap (en laat
het niet bij mooie woorden).
6. De beste buren zijn. Stel de jongeren in staat om goede naasten te zijn, zowel lokaal als
globaal, in plaats van de wereld buiten de kerkmuren te veroordelen.
❖ Bid. Dit is cruciaal, maar wordt vaak vergeten.
En om niet te vergeten: om zelf te groeien in geloof en anderen en jezelf beter te leren
kennen, is missionair werk erg belangrijk.
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Visie PGT en JOP Terneuzen
We komen weer terug waarmee we begonnen waren. JOP Terneuzen is onderdeel van het grotere
geheel, de PGT. De visie van de PGT luidt:
“Wij, de Protestantse Gemeente Terneuzen stimuleren, elkaar - jong en oud - om in de
maatschappij als christenen dienstbaar te zijn. Vanuit de Bron zoeken wij, als gastvrije
gemeente, doelgericht naar veelkleurige manieren om het evangelie eigentijds vorm te
geven.”
Deze visie wordt gedragen door Efeze 4:11-13, waar staat :

” En Hij heeft dus geschenken gegeven aan de gemeente: Hij maakte sommige mensen tot boodschappers van God,
andere tot profeten, anderen tot evangelisten, en weer anderen tot herders en leraren. 12 Zij moeten de gelovigen helpen
geestelijk volwassen te worden. Zij leren hen hoe ze e
 lkaar en de Heer moeten dienen, zodat het Lichaam van Christus
sterk en volwassen wordt. 13 Zo zullen wij allemaal helemaal één worden in het geloof. En zo zullen we de Zoon van God
goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen, helemaal vol van Christus.

En dat is precies wat wij, JOP Terneuzen, willen. Gedreven door Gods liefde voor mensen,
voor jongeren, voor kinderen, zoeken wij doelgericht naar veelkleurige manieren om het
evangelie eigentijds vorm te geven en relevant te maken voor kinderen en jongeren. We
streven naar geestelijke volwassenheid voor een ieder.
Samengevat in onze visie:
“Elk mens is door God gewild, gekend, bedoeld en geliefd. Wij mogen er zijn! Hij wil
een relatie met ons aangaan. Dit willen wij in ons jeugdwerk weerspiegelen en
uitdragen. Daarom gaan wij in het jeugdwerk relaties aan met kinderen en jongeren
van binnen en buiten de PGT. Om hen uit te dagen een levende relatie met God aan
te gaan, hen te dienen, te helpen en te leren helpen.”
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Doelen
Uit de kernelementen vloeien onze doelen voort. We hebben ze per kernelement
geformuleerd.
1. Doorgevend leiderschap. Geef jongeren de ruimte om hun kwaliteiten te ontwikkelen en
zich in te zetten (in plaats van te werken vanuit een centrale autoriteit). Waar mogelijk
betrekken we jongeren in diverse processen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan
betrokkenheid van jongeren in de taakgroep jeugd, jeugddiensten en levelkamp en
leveldrink.
2. Inleven in jongeren. Verplaats jezelf in het leven van jongeren, in plaats van jongeren of
hun gedrag te veroordelen of bekritiseren. Er zijn diverse momenten waarop geïnvesteerd
wordt in relaties met jongeren. De levels zijn daartoe plaatsen bij uitstek. Om de aansluiting
en het inlevingsvermogen van jeugdleiders en kinderleiders aan te sporen en te vergroten
bieden wij als Taakgroep Jeugd om de twee jaar een cursusaanbod aan. Tevens is het
intergenerationele aspect wel een punt van aandacht. Contactmomenten tussen diverse
generaties (ouderen en jongeren) mogen frequenter en doelbewuster.
3. Jezus’ boodschap serieus nemen. Doe je best om jongeren in te wijden in een leven
waarin Jezus centraal staat (en niet bijvoorbeeld de eigen traditie). In onze (leer-) methodes
kiezen we bewust voor het centraal stellen van Jezus. De gemeenschap van christenen
bevindt zich niet alleen in de kerk. Ook thuis kan een plaats zijn waar Jezus centraal staat.
Hoe willen we dat als taakgroep jeugd invullen? Hoewel de taakgroep jeugd zich
voornamelijk bezig houdt met de doelgroep 0-25 jaar, is de range van jeugdwerk breder; die
betrekt ook ouders door middel van het aspect van gezin. Via het gezin kun je als TGJ ook
input geven aan het centraal stellen van Jezus in een gezin.
4. Een warme gemeenschap voeden. Investeer in vriendschappen met leeftijdgenoten en
in contacten tussen generaties (en niet in de liturgie of in programma’s). Binnen ons
programma zijn er diverse momenten waarbij het investeren en onderhouden van relaties de
hoofdmoot vormt. Bijvoorbeeld gala, sirkelslag, leveldrink. Dit zijn tevens momenten waarop
het makkelijk is een vriend-vriendin mee te nemen. Voor contacten tussen generaties denken
we aan jeugddiensten, startzondagen. Een praktische invulling zou ook een actie via
stichting Present kunnen zijn.
5. In alles prioriteit geven aan jongeren (en gezinnen). Ga op zoek naar creatieve
manieren om jongeren te ondersteunen en hen te betrekken bij elk facet van de
gemeenschap (en laat het niet bij mooie woorden). Vanuit de kerkenraad is er beleidsmatig
gekozen om te blijven investeren in het jeugdwerk. Als taakgroep jeugd kunnen we daardoor
blijven inzetten op jongeren en gezinnen. We noemen bijvoorbeeld het scala aan activiteiten
voor de doelgroep 0-25 en daarnaast wordt er door de jeugdwerker aandacht besteedt aan
gezinnen door middel van doopouder gesprekken en coaching op gezinnen met hulp van
bureau Alie Leeflang.
6. De beste buren zijn. Stel de jongeren in staat om goede naasten te zijn, zowel lokaal als
globaal, in plaats van de wereld buiten de kerkmuren te veroordelen. Dit is een groeipunt
voor ons; het heeft wel de aandacht maar de praktische uitvoering komt nog niet van de
grond. We denken hierbij bijvoorbeeld aan samenwerking met Present en een diaconale
jongerenreis.
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Kenmerken en krijtlijnen van jeugdwerk
Hieronder beschrijven we enkele kenmerken die met name bij jeugdwerk van toepassing zijn.
We beginnen met een beschrijving van de doelgroep en vervolgens noemen we enkele
kenmerken die we in ogenschouw moeten nemen als we aan de slag gaan met jongeren.

Doelgroep
JOP Terneuzen focust zich allereerst op de jongeren van de PGT van 0-25 jaar. Je zou dit
onze primaire doelgroep kunnen noemen. Daarnaast krijgen gezinnen de aandacht; een
jongere is geen los verkrijgbaar subject maar een onderdeel van een gezinssysteem en
gemeente.
Naast onze primaire doelgroep richten we ons vizier ook naar buiten, naar wat je onze
secundaire doelgroep zou kunnen noemen. In principe zou iedereen die geen lid is van de
PGT of een andere christelijke gemeenschap hiervoor in aanmerking komen. Door te
spreken over een primaire en secundaire doelgroep impliceren we een volgorde, maar dat is
niet het geval. Beide doelgroepen zijn even belangrijk.
Momenteel is er binnen de landelijke kerk aandacht voor de samenwerking school-kerk. (zie
beleidsplan school-kerk 2018). Dat zou onze secundaire groep genoemd kunnen worden; er
is al een relatie tussen de kerk en de vier protestants-christelijke basisscholen in Terneuzen.
Wij zien daarin een mogelijkheid om missionair bezig te zijn.

Kind – tiener – jongere
We hebben het binnen onze doelgroep vaak over jeugd of jongeren. Dat is echter een
verzamelnaam. We onderscheiden het kind, de tiener en de jongere.
Het kind is de ontdekker. Het is bezig met de wereld te verkennen. Het laat zich niet remmen
in haar enthousiasme, nieuwsgierigheid en leergierigheid.
De tiener is op zoek naar zijn identiteit, maar kan ook ergens blind voor gaan. Tieners willen
ongezouten voor hun mening uitkomen. Hun enthousiasme is soms grenzeloos.
De jongere kan meer reflectie aan en zoekt nuances.

Ouders en gemeente
Daarnaast onderkennen we nog een tweetal groepen mensen binnen de leefwereld van de
kinderen en de gemeente. Volwassenen in de gemeente worden door jongeren onbewust als
identificatiefiguur beschouwd. Een gemeenschap vorm je samen, jong en oud. De interactie
tussen jong en oud is heel waardevol voor de opbouw van de gemeenschap en het geloof
van beide partijen. Daarnaast zijn er de ouders. Zij spelen een cruciale en erg
verantwoordelijke rol in de vorming van jongeren. Het kerkelijk jeugdwerk zou onder andere
gericht moeten zijn op de ouders van de jongeren.

Ontwikkelingen in de regio
Daarnaast is er de trend om elkaar op te zoeken in Zeeuws-Vlaanderen dmv
samenwerkingen Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Leger des Heils, maar ook Zaamslag,
en Axel.
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Resultaten onderzoek "Kerk voor een nieuwe generatie" binnen
PGT
"Er is veel moedeloosheid en pessimisme bij mensen die in en rond de kerk met jongeren werken."
Zo begint het voorwoord in het boek: "Kerk voor een nieuwe generatie" van Sabine van der Heijden.
"Uit diverse onderzoeken van de laatste tijd blijkt dat de relatie tussen kerk en jongeren niet
vanzelfsprekend is. Er bestaat een grote spanning tussen de manier waarop jongeren hun leven
inrichten en de manier waarop kerken van oudsher zijn georganiseerd." In het boek worden 11
deelonderwerpen belicht in de samenhang van gemeente als geheel, jeugdwerk, gezin en
geloofsinhoud.

Deze 11 onderdelen zijn besproken met jeugdleiders en ouders binnen de PGT. Per onderdeel wordt
hieronder genoemd hoe er tegen deze onderdelen wordt aangekeken in de zin van "waar staan we
nu?" en daaropvolgend de vraag:"waar denken we dat we de komende jaar heen moeten gaan?"

Onderwerp

Stand van zaken 2018

Welke kan zou het op
moeten gaan?

coachingsbehoefte
jeugdleiders

Gezinnen &
geloofsopvoeding

Geen eenheid meer in
gezin-school-kerk.
Duidelijke invloed
samenleving. Hoe help
ik mijn kind tot een
doorleefde geloofs-en
levenskeuze komen?

Zo houden

Gesprekstraining

Vragen
geloofsopvoeding

Uitgangspunt: Hoe
denk je zelf dat het
zit?

Zo houden

Orde en handhaving in
een groep

Ondersteuning in
geloofsopvoeding

Kerk levert korte
geloofscursussen

Geloofsopvoeding is
een levenslang proces

-> investeren in
gezinnen dmv
coaching Alie Leeflang

Kerkdienst

Kerkdienst als het
centrale moment

Vaker een dienst voor
een aparte doelgroep
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Jongeren &
verantwoordelijkheid

Gemeente als lichaam
van Christus, iedereen
doet mee

Meer accent op
jongere zelf; jongere
wordt uitgedaagd en
gecoacht door
volwassene

Jeugdwerk

Jeugdwerk gaat uit van Zo houden
belevingswereld en
krijgen via kerk een
alternatief
aangeboden

Evangelisatie

Belong-believe-behave
principe; hoe meer je
je erin thuis voelt, hoe
meer je je zo gedraagt

Onderdeel van een
leefstijl, daar zouden
we wat meer in
mogen groeien

Pastoraat

Basispastoraat in de
groepen

zo houden

basiskennis van
specifieke problemen
mag vergroot ->
workshop

Diaconaat

Voornamelijk geld
geven via de diaconie

Geloof uitdragen in
woorden en daden

In overleg met
diaconie en Present;
wel wensen/plannen
maar uitvoering ligt
lastig

Jeugdleiders

Investeren in jongeren
en worden toegerust

zo houden

Hoe functioneert dit
jeugdwerk in de 21e
eeuw?

jongere als klant en
God als die in
behoeften voldoet

Hoeveelheid kennis en
kwaliteit kennis
verhogen
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Bestaande netwerken, verbinden en verdiepen
7

Harmen van Wijnen benadrukt de kracht van de kerk als netwerk. ‘Het zou mooi zijn’, zo
zegt hij, ‘als het instituut langzaam verandert in een netwerk waar groepen bij kunnen
8
aanhaken en gebruikmaken van alle waardevolle aspecten van de eeuwenlange traditie.’

6

Sabine van der Heijden, Kerk voor een nieuwe generatie, Heerenveen 2012
Harmen van Wijnen is voormalig programmamanager van JOP en momenteel lid van het college van bestuur
van de Christelijke Hogeschool Ede. Hij heeft een promotie onderzoek gedaan onder de noemer ‘verbinden en
verdiepen’.
8
Kerkinformatie Protestantse Kerk, Nummer 177 en 216.
7

11

Daarbij kan je heel goed aansluiten bij bestaande structuren. We moeten als kerk zijn op
plekken waar jongeren zijn. Op de sportvereniging, op school, gezinnen, etc.
Van Wijnen raadt aan in te zetten op zowel bestaande vormen van jeugdwerk als nieuwe
vormen van jeugdwerk, op verbinden en verdiepen. Verbinden:  present zijn in de leefwereld
van de jongeren. We stappen uit onze comfortzone en gaan op bezoek in bestaande
netwerken van jongeren. Niet als buitenstaander, maar als onderdeel. En niet om jongeren in
de kerk te krijgen, maar om het geloof in God relevant te maken binnen de bestaande
netwerken. Je zou kunnen zeggen dat je (ook) een missionaire houding krijgt ten opzichte
van je eigen jeugd. Ze komen niet meer naar jou, maar jij zoekt ze op. Verdiepen: verdiepen
van bestaande vormen van jeugdwerk en deze vormgeven met nieuw elan. Een verdieping in
de relatie school-kerk en contacten met de Peuterspeelzaal '’ Kootertje is daar een
uitwerking van.

Deskundigheidsbevordering kinder- en jongerenwerkers
Omdat kinder- en jongerenwerkers een cruciale rol spelen in het jeugdwerk is het zaak om
deze bij te staan en ze te scholen daar waar nodig is (bijv. op het gebied van orde houden,
ontwikkeling van kinderen en jongeren).
Voor de jeugdleiders is het het belangrijkste dat ze bevlogen zijn, geloven in God en vanuit
die passie een levend voorbeeld zijn van een gelovige. De rest valt te leren… Een gezonde
9
jongeren bediening heeft geestelijk gezonde leiders.

Relationeel
Relationeel jeugdwerk staat centraal bij ons. Activiteiten zijn belangrijk. Ze moeten aansluiten
bij de kinderen en jongeren, maar daarmee ben je er nog niet. Door middel van relaties kom
je dichterbij de jongeren en kan je werkelijk van betekenis voor ze zijn. Je hoeft geen vriend
van ze te worden, maar je moet bereid zijn naast ze te gaan staan. Naar ze te luisteren. Ze
liefde en aandacht te willen geven. Met activiteiten gaan we het niet winnen van de
sportvereniging of andere instanties. Die zijn daar doorgaans veel beter in. Wij moeten
inzetten op relaties. Daardoor komen we dichterbij het hart van de jongeren. Jongeren
verlangen naar waardevolle relaties waarin zij met hun vragen terecht kunnen.
10
Enkele vuistregels bij relationeel jongerenwerk:
❖ Het draait om de behoeften van de ander, niet om jou.
❖ Het draait om luisteren, niet om praten.
❖ Het draait om goede vragen, niet om sluitende antwoorden.
❖ Het draait om het proces, niet om het product.
❖ Het draait om eerlijkheid, niet om perfectie.
❖ Bid. Dit is cruciaal, maar wordt vaak vergeten.

9

Doug Fields, Doelgericht jongerenwerk, Vaassen 2005.
Handboek voor kinder- en jeugdpastoraat, p. 29-30.
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Vrienden en inhoud
Het draait bij kinderen en jongeren om vrienden. Een activiteit is leuk, omdat de vrienden er
ook zijn. De groep is belangrijk.
Daarnaast moet er ook iets te halen zijn voor ze. Het geloof moet er toe doen. Het moet als
relevant ervaren worden. Het is dus zaak om aan te sluiten bij de kinderen en jongeren.
Alleen gezelligheid en vrienden zijn niet genoeg. Inhoud doet er wel degelijk toe. De inhoud
moet overigens wel aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Het moet uitdagend
zijn, afwisselend en actueel.

Geest en gebed
Het belangrijkste hebben we voor het laatst bewaard. Al onze inspanningen zijn leuk en
aardig en kunnen vanuit een goed hart gedaan worden, maar als er geen ruimte is voor
Gods Geest en gebed, dan zijn onze inspanningen tevergeefs geweest. De Geest doorbreekt
de grenzen, zowel bij oud als jong. En die Geest is net zoals bij de eerste christelijke
gemeente ook nu nog heel hard nodig. Gods Geest betrekken bij het jeugdwerk is niet zo
moeilijk. We hoeven er ‘slechts’ om te vragen. Daarbij moeten we een afhankelijke en open
houding hebben ten opzichte van God.
Bij al onze inspanningen moet gebed een grote rol spelen. Gebed met onze kinderen en
jongeren en voor onze kinderen en jongeren. Het is het krachtigste wapen van de kerk!
Ons gebed telkens weer, is dat God mensen aanraakt, ze opent, tot bloei laat komen en dat
mensen een relatie met God aangaan.
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