
Tiener- en jeugdwerk 

 

1 Timotheüs 4:12 “Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, 

maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, 

in geloof en in reinheid.” 

 

Jeugd, jongeren, tieners, zijn heel belangrijk voor God. In de Bijbel komen 

ontzettend veel tieners voor, die een relatie met God hadden, en een 

enorm werk voor Hem deden: Jozef, Samuel, David, Salomo, Jesaja, 

Jeremia, Daniel, Maria – allemaal geroepen als kind of als tiener, en op 

jonge leeftijd in dienst van God. 

Het is dus belangrijk, dat wij tieners en jongeren serieus nemen, en tijd in 

hen investeren om hen te helpen groeien in hun relatie met God. 

De jeugd is de kerk van de toekomst! 

 

We hebben, als Grace Communion, voor de jongeren bediening deze 

waarden: 

 God houdt ontzettend veel van alle jongeren. Het is de juiste reactie 

van de kerk om jongeren te waarderen en te koesteren. 

 God heeft jongeren geschapen als relationele wezens. Het is de 

juiste reactie van de kerk om te voorzien in een jeugdbediening die 
gebaseerd is op relaties. 

 De Heilige Geest trekt en bedeeld jongeren tot levenslange, 

persoonlijke relaties van toegewijde dienst aan Jezus Christus. Het is 

de juiste reactie van de kerk om samen te werken met de Heilige 

Geest door actief te evangeliseren onder jongeren en hen tot 

volgelingen van Jezus te maken. 

 God is de Schepper van gezinnen en trekt mensen vaak naar Zijn 

Zoon door te werken in en door gezinnen. Het is de juiste reactie van 

de kerk om, waar mogelijk, met jongeren te werken in samenwerking 

met hun gezinnen.  

En deze missie: 

Stevig gefundeerd op deze kernwaarden, voelen we ons geleid om samen 
te werken met de Heilige Geest in het navolgen van de volgende 

tweedelige missie voor jeugd bediening: 

 Creëer een omgeving waarin jongeren bloot gesteld worden aan het 

evangelie en in de aanwezigheid van Jezus Christus gebracht worden. 



 Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in 

hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.  

Opbouw van jeugdwerk op 4 terreinen: 

 

Jongerenwerk gaat niet alleen over Bijbelstudies of jeugdactiviteiten. Er 

zijn vier gebieden waarop we ons kunnen inzetten: 

1. Gemeenschap – Tieners en jongeren horen erbij in de kerk. Ze 

hebben er behoefte aan zich thuis te kunnen voelen. Geaccepteerd, 

geliefd, belangrijk, gewaardeerd, nodig, serieus genomen. Hoe 

bevorder je dit? 

a. Ga met ze om, investeer tijd in ze 

b. Zorg dat je hun naam snel kent, en leer ze ook verder kennen 

c. Ga hun wereld in; wat maken ze mee, hoe is hun leven, waar 

zitten ze mee, wat gaat er goed? 

d. Ga regelmatig iets leuks met ze doen 

e. Geef ze knuffels, af en toe een cadeautje, praktische hulp e.d. 

f. Wees niet veroordelend, maar bevestig ze juist zoveel 

mogelijk in wat ze goed doen/in goede waarden etc. 

g. Gedraag je niet zelf als tiener; blijf volwassen, maar wees heel 

betrokken 

h. Wees zelf betrouwbaar, echt en eerlijk 

i. Luister naar ze 

j. Zorg dat je kerkdienst ook voor jongeren interessant en 

aansprekend is, laat zien dat de dienst ook voor hen is 

bedoeld, en niet alleen voor volwassenen (in preek, muziek, 

vormgeving, lengte, interactie etc) 

k. Ga een betrouwbare relatie met ze aan voor de lange termijn 

l. Laat merken dat ze belangrijk zijn om wie ze zijn, dat ze erbij 

horen 

m. Neem ze serieus in hun opmerkingen en ideeën 

n. Behandel ze als mede gelovigen, niet als buitenstaanders in 

het geloof 

o. Neem ze mee naar grotere christelijke evenementen, zoals de 

EO jongerendag bijvoorbeeld, zodat ze ook gemeenschap 

kunnen ervaren met veel jongeren tegelijk. 

 

2. Aanbidding – het uiten van onze liefde, ontzag, verwondering, 

vertrouwen, in aanbidding van onze geweldige God. Jongeren 

hebben het nodig hier gelegenheid voor te krijgen. Hoe bevorderen 

we dit: 

a. Kies liederen die openlijk liefde en aanbidding voor God uiten 



b. Muziek is belangrijk voor jongeren; kies muziekstijlen die hen 

aanspreken, zorg dat in de kerkdienst ook muziekstijlen zijn 

waarin zij zich kunnen herkennen. 

c. Praat met ze over hoe geweldig God is; deel ervaringen met 

elkaar en inzichten 

d. Onderneem activiteiten die het wonder van de schepping 

zichtbaar maken 

e. Bid met tieners, laat hen bidden, eventueel met zachte muziek 

op de achtergrond 

f. Laat tieners zelf ook meedoen met de muziek, of zelfs: laat 

hen af en toe de muziek helemaal verzorgen 

g. Neem jongeren mee naar christelijke concerten in Nederland, 

zodat ze de gelegenheid krijgen tot aanbidding met grotere 

groepen jongeren. 

 

3. Gods zorg naar jou toe – We ontvangen onderwijs en een relatie 

met Jezus door Zijn Woord. Hij woont in ons door de Heilige Geest; 

God zorgt voor ons. Jongeren hebben deze zorg nodig. Hoe kunnen 

wij eraan meewerken, dat zij dit ontvangen? 

a. Door tieners in kleine groepen onderwijs en interactie te 

geven. 

b. Dit kan bijvoorbeeld regelmatig tijdens de preek, of voor of na 

de dienst (als de preek –ook- op jongeren is gericht). Na de 

dienst houdt in, dat je met elkaar de preek bespreekt op een 

relevante manier voor de jongeren, voor elkaar bidt, en 

ervaringen kan delen. 

c. Maak het relevant voor tieners; voor hun leven en situatie. 

d. Focus op Jezus; en op de relatie met Hem (What Is Jesus 

Doing, ipv What Would Jesus Do); Jezus is aanwezig in jou, 

vraagt jou om Hem te volgen. 

e. Zorg dat je de kern van het evangelie overbrengt, zodat de 

jongeren ook een keuze voor Jezus kunnen maken, of, als ze 

al voor Hem gekozen hebben, daar stevig in geworteld raken. 

f. Jongeren hebben veel meer nodig dan entertainment. 

g. Laat zien dat je vertrouwen in hen hebt om ook zelf arbeiders 

voor Jezus te zijn; in de kerk, in evangelisatie onder vrienden, 

in dienstbaarheid etc. 

h. Voorkom in je onderwijs, dat er teveel een aparte tienerkerk 

ontstaat; blijf jongeren ook betrekken bij de totale gemeente. 

 



4. Dienstbaarheid – Jongeren hebben het nodig zelf actief mee te 

mogen werken en dienstbaar te zijn, omdat: 

a. Jezus zelf dienstbaar is; en Hij vraagt ons te zijn zoals Hij 

b. Je ervaart Zijn natuur door dienstbaar te zijn; leert Hem beter 

kennen. 

c. Je raakt veel meer betrokken bij Jezus en de kerk (“Dit is mijn 

kerk”) 

d. Je ontwikkelt meer relatie, toewijding en verbondenheid met 

elkaar en met God als je meewerkt. 

 

Hoe geven we die gelegenheid: 

a. Laat jongeren meehelpen in de kerk, bijvoorbeeld met het geluid, 

muziek, preken, kinderwerk, collectes, gebeden enz. 

b. Kies mogelijke taken die passen bij hun sterke kanten/talenten 

en interesses, zodat ze bevestigd worden en merken dat ze nodig 

zijn. 

c. Maak de taak niet meteen te moeilijk, zodat de kans op succes 

groot is. 

d. Zet ze niet onder druk en forceer niets; het moet wel vrijwillig 

zijn. Moedig ze aan, laat merken dat ze nodig zijn. 

e. Geef ze het liefst een regelmatig terugkerende taak. 

f. Voorkom wel dat jongeren gaan denken dat ze alleen 

gewaardeerd worden als ze veel werk verzetten; maak er geen 

religie van die op werken is gebaseerd; we zijn een gezin. 

 

Discipelschap van jongeren 

 

Sommige jongeren springen eruit; van hen is het duidelijk dat ze méér 

willen. Dit kunnen toekomstige leiders of actieve christenen worden in hun 

kerk of omgeving. 

Het is belangrijk om veel tijd in deze jongeren te investeren:  

- in je relatie met hen  

- in onderwijs en training 

- in hun verantwoordelijkheidsgevoel, accountability 

 

Je kunt zien aan de volgende kenmerken dat een jongere méér aankan en 

wil: 

- Beschikbaarheid; maakt de jongere er tijd voor vrij? 

- Vruchten; is hij/zij betrouwbaar en toegewijd, en heeft ook door de 

weeks goed gedrag? 

- Onderwijsbaar? 



- Reageert de jongere op wat er aangeboden wordt vanuit de kerk of 

andere christelijke organisaties? 

 

Jongerenwerk onder niet-gelovige jongeren 

 

Niet alle jongeren in de kerk zijn gelovig. Ook kunnen er ongelovige 

vrienden meekomen naar jeugdactiviteiten of diensten. 

Sommige jongeren zitten in de problemen, bijvoorbeeld met alcohol, 

drugs, of sexuele relaties.  

Ook zijn er veel jongeren, van wie de ouders gescheiden zijn, of die 

onvoldoende op hun ouders kunnen steunen. 

Juist ook voor al deze jongeren kan de kerk een belangrijke ondersteuning 

bieden. 

 

Hoe kunnen we deze jongeren bereiken? 

1. Door met ze om te gaan (in plaats van tegen ze te preken) 

2. Door hun wereld in te gaan; samen met hen te doen wat zij doen 

3. Door tijdens die omgang te laten merken dat je het fijn vindt om bij 

ze te zijn, en ze te accepteren 

4. Door aan ze te bevestigen wat je goed vindt in hun waarden, 

gedrag, of ideeën (in plaats van kritiek te leveren op hun 

problemen) 

5. Door te vertellen over Jezus in hun taal 

6. Door zelf authentiek, zorgzaam, betrouwbaar en transparant te zijn 

7. Door dagelijks en consequent praktisch te demonstreren in wie jij 

bent, dat christen zijn werkt, en dat Gods liefde echt is. 

8. Door ze op te nemen bij christelijke activiteiten, zonder dat ze zelf 

meteen een keus hoeven te maken, zodat ze meerdere christelijke 

contacten en vrienden kunnen maken. 

9. Door ze te vragen Jezus te volgen. 

 

 

Vragen: 

1. Ken jij jongeren in jouw kerk? Wat kun je over ze vertellen? 

2. Is er al jongerenwerk in jouw gemeente? Waar zou je mee kunnen 

beginnen? 

3. Vind je het makkelijk of lastig om met jongeren contact te leggen? 

Hoe pak je dit aan, of hoe zou je dit kunnen verbeteren? 

4. Hoe zouden jongeren in jouw gemeente mee kunnen werken? 

5. Zijn preken weleens op jongeren gericht? Hoe zou dat beter 

kunnen? 



6. Is de muziek ook aansprekend voor jongeren? 

 

Praktische opdracht: 

1. Ga de komende weken een of meer jongeren beter leren kennen. 

2. Ga eens kijken, of jongeren in jouw gemeente mee zouden kunnen 

helpen met iets. 

3. Bespreek met je voorganger, of er in jouw gemeente ook onderwijs 

in kleine groepen voor jongeren opgestart zou kunnen worden. 

 

 


