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1. Hoe kijkt de jeugd van de Maranathakerk aan tegen onze gemeente? 

Er is lauwheid en weinig betrokkenheid. Veel jongeren hebben weinig tot geen binding met de gemeente. Ze 
willen gelukkig zijn maar ervaren vaak leegheid in hun leven. Jongeren  denken God niet nodig te hebben 
om gelukkig te zijn. Ze hebben alles, geld, een mooie auto, een goede baan, een vriend of vriendin. 
Daardoor sluit de boodschap van vergeving van zonden niet meer altijd aan. De kerk doet aan probleem-
denken: jij bent ongelukkig, door het geloof word je gelukkig. Maar de consequentie is dat je als jongere dan 
ook zelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluk. En dat lukt niet altijd…Veel jongeren voelen zich niet 
zozeer schuldig maar voelen zich alleen en opgesloten. Ze voelen zich gevangen en dragen soms een 
masker. Jongeren voelen schaamte door zich niet geliefd te weten. Zij zijn niet meer op zoek naar een 
antwoord op de vraag hoe zij oké zijn voor God. In plaats daarvan zijn zij op zoek naar een antwoord op de 
vraag hoe God oké is in hun leven. Een deel van die jongeren wil wel een nieuwe stap maken: hoe maak ik 
verschil als christen in deze wereld? Hoe kan ik in mijn dagelijks leven Jezus een plek geven?  Deze 
veranderde vraagstelling heeft consequenties voor de benadering van deze jongeren vanuit de kerk en is 
van grote betekenis voor de toekomst van de kerk. 
 

2. Hoe kunnen we in gesprek komen met kerkverlaters en zoekers? 
Kerkverlaters staan al jaren op de agenda maar het resultaat is (nog) niet zichtbaar. Voor de meesten die de 
kerk hebben verlaten, blijft er wel iets van het mysterie en het onverklaarbare hangen. Wat zou het 
geweldig zijn als deze jongeren weer in aanraking komen met de ware wijnstok, Jezus. Nieuwe manieren en 
zoeken naar andere vormen om met hen in contact te komen zijn erg waardevol en wellicht ook heel erg 
noodzakelijk? 
 

3. Hoe ziet de verdeling jeugd ten opzichte van de rest van de gemeente eruit? 
47% van de gemeente is jonger dan 30 jaar. 

 
4. Welke trends vindt de jeugd belangrijk als het over de kerk gaat? 

Echtheid; het verhaal van de predikant en van de gemeenteleden moet echt zijn en niet alleen een 
theologisch kloppend verhaal.  Dat wat je zegt moet ook blijken uit je levensstijl. Aan hypocrisie hebben we 
een hekel.  
Toewijding; Als je kiest voor Jezus Christus (openbare geloofsbelijdenis doen) dan doe je dat met toewijding 
en overgave. Je hebt er echt zelf voor gekozen. 
Beleving; Geloven is niet alleen iets van je hoofd, het moet deel uitmaken van je leven. Projecten als de Stille 
Week en Youth Alpha vinden in het dorp veel weerklank. 
 

5. Aan welke invloeden staat onze jeugd met name bloot en wat voor impact heeft dat op hen? 
De informatiemaatschappij zoals internet en social media sites (Instagram en YouTube) verandert het 
denken van jongeren. De mening van jongeren over allerlei kwesties wordt meer en meer bepaald door wat 
zij in de media tegenkomen. Er treedt een verschuiving op als het gaat om de invulling van hun normen-en 
waardenpatroon. Het zijn niet langer de beginselen die zij vanuit de kerk en het gezin met zich  meedragen, 
maar meer en meer  gebruiken jongeren soaps en series om zich een oordeel te vormen over morele 
kwesties. De jeugd groeit op in een wereld waar zij hun eigen god zijn en dat brengt een enorme druk met 
zich mee. De erkenning en bevestiging  die veel jongeren zoeken, vinden zij  niet bij hun ouders, de kerk of bij 
God maar bij de sociale media. Met als gevolg dat zij zich laten leiden door de waan van de dag. Veel 
jongeren geven aan dat zij zich leeg voelen. Die zoektocht kan eindigen in ongezond gedrag zoals blowen, 
gamen, drank of seks, maar ook in geloof. Maar sociale media zijn niet alleen bedreigend. Er zijn voldoende 
mogelijkheden om social media in te zetten in de zondagse diensten en in het jeugdwerk. De 
jeugdvereniging werkt sinds kort met het programma het “Geloofsgesprek”. Wekelijks is er een nieuwe 
uitgave beschikbaar over wat er onder jongeren aan zingeving, religie en geloof gebeurt. (meer informatie 
zie www.youngholy.nl/producten).   “The Bible Project” is een zeer informatieve manier van bijbelstudie. 
Deze vind je op YouTube, https://thebibleproject.com.  
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6. Waarom is het belangrijk dat de ouders laten zien wie Jezus is? 
Ouders zijn de belangrijkste rolmodellen voor hun kinderen! Kinderen leren meer van hoe je als ouder bent 
dan wat je zegt. Als ouders kunnen laten zien hoe Jezus’ dood en opstanding een fundamenteel verschil 
maakt in hun leven, leren kinderen wie Jezus is in hun dagelijks leven. Kinderen hebben hun ouders nodig als 
rolmodel om zo te leren hoe Jezus met hun een unieke relatie wil aangaan. Voor ouders is dat een mooie 
maar ook grote verantwoordelijkheid. Bijbellezen en hardop bidden is in veel gezinnen binnen de gemeente 
geen dagelijkse gewoonte. Voor veel ouders is dat moeilijk en voor sommigen onbekend terrein. Ouders 
staan er gelukkig niet alleen voor. Bij de doop belooft de gemeente om de ouders zo goed mogelijk te 
helpen en ondersteunen bij de geloofsopvoeding. De komende tijd willen we als gemeente flink investeren in 
de gezinnen doordat we graag doopcatechese  en huwelijkscatechese, een jaarthema over bijbellezen en 
thema-avonden over geloofsopvoeding willen gaan vormgeven.  

 
7. Waarom is het belangrijk dat we de jeugd betrekken bij de activiteiten van de gemeente? 

We hebben de jeugd keihard nodig als we ook over 20 jaar gemeente van Christus willen zijn. We kunnen 
leren van onze jeugd. Wat zijn hun vragen en hun twijfels? Jezus werkt hier en nu met ons aan Zijn nieuwe 
Koninkrijk. Als gemeente willen we iedereen inspireren en ondersteunen om in verbondenheid met Hem van 
waarde te zijn voor Spakenburg. Zo werken we met God en met elkaar en onze jeugd aan die nieuwe 
wereld.   
 

8. Wat bedoelt Jezus met: ‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie’ en waarom is dat in dit kader belangrijk?  
Jezus zegt: “Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jij in Mij blijft en Ik in jou zal je veel vrucht 
dragen. Want zonder Mij kun je niets doen”.   
Jongeren hebben rolmodellen nodig (zie vraag 5). Bijbellezen en leren hardop te bidden en gesprekken in 
gezinnen over wie Jezus is, wat zijn dood en opstanding betekenen, en ook de zondagse prediking zijn 
onmisbaar voor een levende relatie met Jezus Christus. Deze geloofsgesprekken, het  bijbellezen, leren 
hardop te bidden en de zondagse prediking  vormen een basis voor het gemeente-zijn, zowel in de gezinnen 
als in het jeugdwerk. Ook in het jeugdwerk moet (meer) aandacht komen voor de geloofsinhoud. De 
geloofsinhoud is Jezus Christus, de ware wijnstok. Anders is er kans dat het jeugdwerk niet meer is dan het 
uitvoeren van veel activiteiten. Het jeugdwerk in de gemeente gaat vrucht dragen als de radicaliteit van 
Jezus’ dood en opstanding centraal komt te staan zowel bij  toerusting als bij vergaderwerk en tussen de 
jeugdgroepen onderling. We kunnen trends en ontwikkelingen volgen en daar ook zeker rekening mee 
houden maar we zullen in het jeugdwerk Jezus volgen. 
 

9. Er wordt veel georganiseerd voor de jeugd, hoe kunnen we dat beter structureren? 
In het beleidsplan Jeugd worden aanbevelingen gedaan voor een nieuwe solide structuur voor het 
jeugdwerk. Dat betekent meer samenwerking en veel toerusting. Er komt samenwerking tussen alle 
commissie die met jeugd werken. Dat gebeurt door met elkaar in gesprek te gaan om van elkaar te leren en 
om elkaar te helpen: wie doet wat en hoe en waarom? Er komt toerusting voor alle jeugdwerkers die met 
jeugd te maken hebben door middel van training, nieuwe materialen en ontmoeting met elkaar. Het 
kinderwerk krijgt een nieuwe impuls. We willen een lopende leerlijn, waarin duidelijk staat wat elk kind 
moet leren in welke leeftijdsperiode, over zijn levende relatie met Jezus Christus te ontwikkelen.  
 

10. Wat kan ik betekenen voor de jeugd van de Maranathakerk? 

• De oudere generatie (65+) kan bidden voor een jongere, bij voorkeur bij naam en kent de 
omstandigheden van de jongere.   

• De 45-50+ generatie kan een groep die belijdenis heeft gedaan adopteren. Op regelmatige basis 
komen zij bij  elkaar om samen te eten, te bidden en in de bijbel te lezen. 

• Ouders investeren in hun gezin wat betreft geloofsopvoeding. Zij kunnen een gebedsgroep vormen 
met andere ouders in de wijk. Zij kunnen bijeenkomsten over geloofsopvoeding organiseren. 

• Jongvolwassenen kunnen een “denktenk” over de toekomst van de gemeente/kerk vormen.  

• Jongeren kunnen uitstekend meehelpen in kinder- en tienerwerk. Zij kunnen als geen ander 
meedenken over de invulling en de toekomst van het kinderwerk. Zij kunnen bidden met kinderen. 

• Kinderen kunnen meehelpen bij het opzetten van een (digitaal)kinderblad. Kinderen kunnen 
geweldig bidden. Kinderen kunnen bidden voor ouderen. 


