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DOEL
 ● Jongeren verwonderen zich erover dat God zich wil laten kennen, in het bijzonder in Jezus Christus; en dat Hij 

daar allerlei manieren voor kan gebruiken.
 ● Ze weten wat bedoeld wordt met het begrip ‘openbaring’.
 ● Ze ontdekken dat de openbaring van God vraagt om een ontvankelijke houding om Zijn signalen op te vangen.

BEGINSITUATIE
 ●  Volgens de laatste versie van het tienjaarlijkse onderzoek ‘God in Nederland’ (2016), gelooft nog maar 14% van 

de Nederlanders in een persoonlijke God. 24% zegt atheïst te zijn. De meeste mensen noemen zich ‘ietsist’ 
(28%) of ‘agnost’ (34%). Een ietsist gelooft dat er ‘iets als een hogere macht’ bestaat; een agnost weet niet of 
er een God of een hogere macht bestaat. Kortom, op de vraag of er een persoonlijke God bestaat, antwoordt 
de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking ontkennend, twijfelend of (in de oren van christenen) 
vaag. 

 ● Het onderzoek maakt niet duidelijk in hoeverre de 14% die in een persoonlijke God gelooft, ook gelooft dat 
we deze God kunnen leren kennen. Ook onder christenen neemt de tendens toe om zich over God niet al te 
stellig uit te laten. Wie op grond van de Bijbel met enige zekerheid meent te kunnen zeggen wat God ergens 
van vindt, of wat Zijn bedoeling met deze wereld is, kan zomaar ‘fundamentalistisch’ genoemd worden. Je zou 
kunnen zeggen dat het terrein waarover de theologie (‘kennis over God’) uitspraken doet, steeds kleiner wordt. 
We weten steeds minder.

 ● Onze jongeren kunnen daar op allerlei manieren mee geconfronteerd worden. Als ze zich met een beroep op 
God verantwoorden voor keuzes die ze maken, kan dat bij de ander bevreemding oproepen: ‘Denk jij echt dat 
God dat vindt? Hoe weet je dat zo zeker?’ Een verwijzing naar de Bijbel maakt de bevreemding dan mogelijk 
alleen maar groter. De Bijbel wordt gezien als verhalen van mensen over God, niet als openbaring van God zelf. 

 ● Er zullen ook jongeren zijn die iets van het moderne levensgevoel in hun eigen leven herkennen: is het allemaal 
wel zo vanzelfsprekend als ik altijd heb gedacht? Waar kan ik iets van God ontdekken? Laat God zich echt ken-
nen? Hoe kan ik Zijn signalen dan herkennen en opvangen?

OPMERKING
 ● Let op: het gaat in deze les niet zozeer over de vraag of God bestaat. Deze vraag is aan de orde geweest in Follow Me (jaar 3, les 2). 

Het gaat ook niet over de vraag hoe je Gods leiding kunt ontdekken of ervaren. Die komt aan de orde in de derde jaarreeks van Follow 
Me Next. In onderstaande les staat het theologische begrip ‘openbaring’ centraal. Daarbij gaat het om kennis van/over God zelf. 

1. GOD OPENBAART ZICH

Signalen van God

OPENBARING
Een openbaring houdt in dat iets bekend wordt gemaakt, 
of onthuld. Soms gebeurt dat volledig, soms wordt slechts 
een tipje van de sluier opgelicht. Van God geloven we 
dat Hij zichzelf openbaart: Hij maakt zichzelf bekend. Dat 
is op zich al bijzonder, want blijkbaar wil God in contact 

staan met Zijn schepselen. Openbaring is daarom echt 
een kernbegrip van het geloof. Uiteindelijk gaat het over 
Gods liefde en genade, die Hij heeft laten zien in Jezus 
Christus. 
Wanneer God zich bekendmaakt, blijft er toch altijd een 
afstand: Hij blijft God en wij zijn maar mensen. Dat wil 
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onder meer zeggen dat wij nu nog maar ten dele kennen. 
God is te heilig om door ons geheel gekend te worden. 
Denk hierbij aan Mozes die God in het voorbijgaan mocht 
zien (Ex. 33:12-23) en aan de woorden van Paulus dat wij 
nu nog zien alsof we in een spiegel kijken (1 Kor. 13:12). 
In Zijn openbaring past God zich aan naar ons niveau, 
naar wat wij kunnen begrijpen en bevatten (Calvijn 
noemde dit accommodatie). Daarbij maakt Hij gebruik 
van aardse zaken. In zekere zin kan Hij ook niet anders 
dan zich op deze manier bekendmaken – dus in onze 
aardse werkelijkheid. Dat roept de vraag op langs welke 
wegen God dat dan concreet doet.

WEGEN VAN OPENBARING
Artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis heeft 
een klassiek onderscheid gemaakt tussen twee ‘boe-
ken’ waaruit we God leren kennen: het boek van de 
schepping, en het boek bij uitstek: de Bijbel. 

SCHEPPING
In de schepping wordt iets zichtbaar van de Schepper. 
Gods openbaring in dit ‘eerste boek’ is volgens Paulus 
voor alle mensen toegankelijk. In Romeinen 1:20 zegt 
hij zelfs dat niemand te verontschuldigen is, iedereen 
kan uit de schepping weten dat er een God is. We her-
kennen dit in het feit dat velen geloven ‘dat er meer is’, 
of ‘dat er iets is’. 
In de schepping ontdekken we Gods kracht, goddelijk-
heid, macht, schoonheid, enzovoorts. In bijvoorbeeld 
Psalm 8 en 19 wordt dit onder woorden gebracht. Net 
zoals de dichter van deze psalmen kun je onder de 
indruk raken van de schepping, bijvoorbeeld als je de 
bergen ziet, de wijde zee of het nieuwe leven in het 
voorjaar. Zeker ook dat laatste: want we leren God ook 
kennen uit Zijn onderhouden en regeren van de wereld. 
Schepping verwijst hier niet alleen terug naar het begin, 
maar ook naar de dingen die nu nog steeds geschapen 
worden. Wat te denken van nieuw leven, of een liefdes-
relatie tussen mensen? Ook dat zijn zaken waarin je 
Gods hand kunt opmerken! 
Er kan ook gedacht worden aan andere wegen van 
openbaring die horen bij het ‘boek van de schepping’: 
muziek, liederen, kunst, schoonheid, historische ge-
beurtenissen, mensen die op je pad komen – allemaal 
dingen die je op het spoor van God kunnen brengen. 

GODS WOORD
Vanuit ons christelijk geloof blijven we niet steken bij ‘er 

is meer tussen hemel en aarde’. We hebben namelijk 
ook nog het tweede boek waar de Nederlandse Ge-
loofsbelijdenis over spreekt: Gods Woord. 
In de Bijbel leren we God werkelijk kennen: wie en hoe 
Hij is. Denk hierbij opnieuw aan de geschiedenis met 
Mozes. In Exodus 34 zegt God over zichzelf: ‘HEERE, 
HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk 
aan goedertierenheid en trouw.’
Op vele bijbelplaatsen ontdekken we hoe God zichzelf 
openbaart door Zijn daden. Je zou kunnen stellen dat 
hier de boeken van schepping en Schrift bij elkaar ko-
men. Een voorbeeld hiervan is 1 Samuël 3, waar de 
Heere ’s nachts Samuël roept en met hem spreekt. 
Er zijn ook momenten dat het heel anders gaat. Denk 
bijvoorbeeld aan Genesis 3:8, waar Gods spreken is 
verbonden met ‘wandelen in de hof bij de wind in de 
namiddag’. Of 1 Koningen 19, waar God niet in wind, 
een aardbeving of vuur Elia opzoekt, maar in ‘het suizen 
van een zachte stilte’. We leren God dus ook kennen in 
hoe Hij in allerlei omstandigheden omgaat met zowel 
individuele mensen als met het volk Israël. 

JEZUS CHRISTUS
Het hoogtepunt is wanneer het Woord vlees wordt: in de 
komst van Jezus Christus. In Hem woont God als Imma-
nuël onder de mensen. Wie God wil leren kennen, moet 
naar Jezus kijken. Niet alleen naar wat Hij op aarde deed, 
maar ook naar de reden waarom Hij naar de aarde kwam. 
God zoekt mensen op om met hen in een liefdevolle re-
latie te staan. Een relatie die stuk was gegaan door de 
zonde, maar die God zelf in Jezus herstelt. Zo mogen we 
God leren kennen. 
We leren God kennen in Zijn Woord: de Bijbel, en in Jezus 
als vleesgeworden Woord. In die lijn mag hier ook aan de 
verkondiging worden gedacht. De verkondiging, de preek 
als getuigenis van wie God is: daarvan mogen we geloven 
dat het een middel is om God te leren kennen.

DE HEILIGE GEEST
In het denken over openbaring moeten we niet vergeten 
dat het om God zelf gaat die zich bekend maakt. Daar is 
openbaring ook allereerst op gericht. Wij onthullen God 
niet, dat doet Hij zelf. Vanuit de Bijbel ontdekken we dat 
het de Heilige Geest is die dat (ook vandaag) in het bij-
zonder doet: de Heilige Geest die in mensen wil komen 
wonen en de ogen opent voor God. Zo kunnen woorden 
ook werkelijk gaan spreken. Oude bijbelwoorden die je 
misschien allang kende, ga je opeens anders lezen: ‘Zo 
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had ik het nog nooit gezien!’ Dat is bijna een openbaring 
op zich. Dankzij de Geest gaan we zien dat de God die 
we in de schepping ontdekken, de God van de Bijbel is. 

SPANNENDE PUNTEN
Een spannend punt is dat er momenten kunnen zijn dat 
we zoeken naar God, maar weinig van Hem ontdekken. 
Is het dan God die zich niet bekendmaakt, of zou er ook 
iets anders aan de hand kunnen zijn? God maakt zich 
bekend, dat geloven we. Wanneer we weinig van Hem 
ontdekken, is het goed om onszelf de vraag te stellen of 
dat ook niet aan onszelf kan liggen. Op welke plaatsen 
zoek je? Wat verwacht je?
Denk opnieuw aan Elia: misschien verwacht je God in 
een vuur (in spectaculaire dingen), maar komt Hij in het 
suizen van de stilte (in het gewone)! Of wat te denken 
van onze oren en ogen die soms dichtzitten… Zoals je 
buiten kunt lopen met muziek in je oren en ondertussen 
niet de vogels hoort fluiten; dan sluit je jezelf af voor 
signalen van buiten. Het is daarom goed om bij dit on-
derwerp een moment te reflecteren op de eigen ontvan-
kelijkheid (het open staan voor) voor Gods openbaring. 

Dat brengt nog een ander spannend punt met zich mee. 

Er zit een persoonlijke kant aan openbaring. Waar de 
een onder de indruk raakt van een grote kathedraal, ziet 
een ander alleen maar opgestapelde stenen. Dit geldt 
evengoed voor bijvoorbeeld een berglandschap of een 
lied. Wat de een op het spoor zet van God, werkt bij 
een anders soms heel anders uit. Openbaring heeft met 
ervaring te maken en die is heel persoonlijk. 
Daardoor kun je van bepaalde aardse dingen niet zon-
der meer zeggen: dit is wel en dat is niet een (weg van) 
openbaring. Die duidelijkheid zouden we wellicht wel 
willen hebben, want dan zou je weten in welke aardse 
dingen je het kunt zoeken. Tegelijk zit hierin juist ook iets 
moois.  God komt ons zogezegd tegemoet op plekken 
en langs wegen waar wij Hem niet hadden verwacht. 

Kun je met openbaring dan alle kanten op? Nee. De we-
gen van openbaring kunnen verrassend en nieuw zijn; de 
inhoud blijft dezelfde. In de kern gaat het om Jezus Chris-
tus zoals Hij ons is bekendgemaakt in de Schrift. Daar 
gaat God niet meer achter terug (Hebr.1:1). In die zin kan 
er geen sprake zijn van een nieuwe openbaringsinhoud. 
Wanneer iemand zegt iets van God ervaren te hebben, 
terwijl het daarin niet om deze kern draait, dan mogen we 
daar terecht kanttekeningen bij plaatsen. 

K POWERPOINT-PRESENTATIE
AGENDA
Heet de jongeren en mentoren op deze eerste avond hartelijk welkom. Wellicht is het goed om uzelf en de mento-
ren voor te stellen. Introduceer het jaarthema ‘Tot de kern’ (in de twee andere jaargangen gaat het over ‘Discipel-
schap’ en ‘Brandende kwesties’). Deze eerste avond gaat het over het begrip openbaring. U kunt alvast vertellen 
dat dit gaat over God die zich bekendmaakt aan ons. 

LIED
 ● Psalm 19 vers 1
 ● Heerser over alle dingen 

GEBED
Dank en bid voor het nieuwe seizoen Follow Me Next, dat het de jongeren dichterbij God mag brengen. Dank dat 
we God mogen leren kennen en dat Hij zichzelf aan ons bekendmaakt. 

INTRO
In het introductiefilmpje gaat een groepje collega’s samen taart eten. Ze vragen een andere collega om mee te 
doen, maar deze negeert de duidelijke signalen die hem herhaaldelijk worden toegezonden. Zo loopt hij het lekkere 
stukje taart mis. Kortom, de ‘openbaring’ was er, maar er werd niet naar geluisterd. Vertel na het filmpje dat u in de 
presentatie terugkomt op de link met het thema van deze les.
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NFODIA’S EN TOELICHTING (CURSIEF)

INFODIA 1 – HOEVEEL WETEN WE OVER GOD?

Niks                  Heel klein beetje                  Klein beetje                      Aardig wat                    (heel) veel                       Alles
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leg bovenstaande vraag aan de jongeren voor. Maak duidelijk dat u hierbij niet bedoelt hoeveel de jongeren 
persoonlijk over God weten, maar hoeveel we ‘met elkaar’ over God weten. Laat ze – ieder voor zich – een getal 
kiezen dat overeenkomt met hun inschatting. Noem de getallen één voor één en laat de vinger opsteken als ze het 
betreffende getal gekozen hebben. Vraag een aantal jongeren om toelichting. 
Het antwoord kan op twee manieren gegeven worden. Als het gaat om God in al Zijn majesteit en grootheid, moe-
ten we natuurlijk zeggen dat we maar een héél klein beetje over Hem weten Het is net niet ‘niks’, maar verder dan 
‘1’ komt het dan zeker niet. Gaat het om God zoals Hij met ons in relatie wil treden, dan weten we ‘aardig wat’ of 
zelfs ‘(heel) veel’. In ieder geval genoeg…

INFODIA 2 – ONDERZOEK

‘God in Nederland’ 2016
theïst  14%
ietsist  28%
agnost  34%
atheïst  24%

Vertel aan de hand van deze dia dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking bij de vorige vraag ‘1’ of ‘2’ 
zou scoren: als het erop aankomt, weten we heel weinig van God – als Hij al bestaat. Het is dus niet vanzelfspre-
kend om te zeggen dat we iets weten over God. 

INFODIA 3 - OPENBARING

Per regel

God maakt zichzelf bekend

openbaring = onthullen

Hoe kunnen we zeggen dat we iets over God weten? Dat is niet omdat we Hem hebben onderzocht en daaruit 
conclusies hebben getrokken. De enige manier om iets over God te weten, is dat Hij zichzelf bekend maakt. We 
noemen dat ‘openbaring’. 
Vertel dat openbaring betekent: iets wat verborgen is bekendmaken of onthullen. Als we het in de kerk over openbaring 
hebben, dan bedoelen we dat God zichzelf bekendmaakt. Gelukkig maar, want anders konden we Hem niet kennen.

INFODIA 4 - GOD MAAKT ZICHZELF BEKEND

Per regel

 ● bijzonder: God wil dat jij Hem kent!
 ● we kennen nu nog maar ten dele
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Het mag benadrukt worden dat het niet vanzelfsprekend is dat God zichzelf bekendmaakt. Dat is juist heel bijzon-
der: God wil blijkbaar dat wij Hem kennen! God zoekt een relatie met Zijn schepselen. Tegelijk blijft Hij daarbij God 
en blijven wij mensen. Dat betekent onder meer dat we God nu nog niet helemaal kunnen kennen. 
Toch krijgen we allerlei aanwijzingen van wie en hoe Hij is. Noem eventueel dat Paulus het ‘ten dele kennen’ ver-
gelijkt met in een spiegel kijken. Paulus denkt daarbij aan een spiegel uit zijn eigen tijd: nog niet zo mooi helder als 
die van ons, maar een opgepoetst stuk metaal waarin je jezelf wazig kunt zien.

INFODIA 5 – HOE? (1)

Per regel

God maakt zich bekend in/door
 ● de Bijbel
 ● het Levende Woord: Jezus Christus
 ● verkondiging, preek

God maakt zich bekend in Zijn Woord en in de schepping. Zie hiervoor ook de achtergrondinfo. Hier wijzen we al-
lereerst op het Woord in drievoud: Schrift, Christus, verkondiging. In de Bijbel lezen we onder andere hoe God met 
mensen omgaat. In Christus is God onder de mensen, daarin zien we het duidelijkst hoe Hij is. In de preek wordt 
daar elke keer over verteld. Dat laatste mag onderstreept worden voor de jongeren: in de kerk maakt God zichzelf 
bekend. Ook als de preek saai is…!

INFODIA 6 – HOE? (2)

Per regel

God maakt zich bekend in/door
 ● de schepping
 ● Zijn zorg voor de schepping

Ook in de schepping komen we op het spoor van de Schepper. Ieder mens kan daar zelfs iets van ontdekken, 
schrijft Paulus in Romeinen 1. Dat kan wanneer je onder de indruk raakt van de grootsheid of schoonheid van de 
schepping. Je gaat je verbazen over de kracht en creativiteit die de Schepper moet hebben. 
Je kunt het ook opmerken wanneer je ziet dat God nog steeds schept; nieuw leven, bijvoorbeeld in het voorjaar of 
bij de geboorte van een baby. Maar God schept niet alleen, Hij onderhoudt Zijn schepping ook. Hij zorgt voor regen 
en zonneschijn, houdt de seizoenen in stand, en laat de natuurwetten hun werk doen.

INFODIA 7 – HOE? (3)

Per regel

Nog heel veel andere manieren
● veel richtingwijzers naar God
 o muziek
 o relaties
 o schoonheid
 o mensen
 o liefde
● God kan alles gebruiken
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In de schepping zitten veel richtingwijzers naar God. Signalen die ons als het ware naar boven wijzen en ons op het 
spoor van God zetten. Bij schepping hoort veel meer dan alleen natuurschoon. Wat te denken van kunst, muziek, een 
gedicht? Of dat je door mensen heen iets ontdekt van God? Soms kan dat door heel gewone alledaagse dingen heen: 
misschien juist wel door dingen waar je het niet zou verwachten. Toch kan God dat ook gebruiken om jou dichterbij 
Hem te brengen. Dat is het werk van de Heilige Geest: Hij opent onze ogen en onze oren. Opeens ga je iets op een 
andere manier bekijken: ‘Zo heb ik het nog nooit gezien, dit is nieuw!’ Zulke sporen kunnen ook voor niet-gelovigen 
soms een aanknopingspunt zijn om op zoek te gaan naar God. In de verwerking zal het daar ook over gaan. 

INFODIA 8 - WAAR DAN?!

‘Ik merk er niks van’
 ● Ligt dat aan God…
 ● … of aan jezelf?

God openbaart zich, maar toch kan het voor ons soms voelen alsof Hij dat niet doet. Dan zoeken we Hem, maar 
vinden we weinig of niets van Hem. Maar ligt dat dan aan de Heere God? Of zou het ook aan ons kunnen liggen? 
Soms doen we dingen waardoor we helemaal niet opmerken dat God zich bekendmaakt. Alsof we met oordopjes 
in door het park lopen en ons er dan over verbazen dat we de vogels niet hebben gehoord… Verwijs hier naar het 
introductiefilmpje. De collega deed verongelijkt omdat het gebak aan hem voorbij was gegaan. Maar het lag aan 
hemzelf: hij kreeg signalen genoeg, maar hij hield zich daar doof voor.

INFODIA 9 – VERLANGEN NAAR OPENBARING

Per regel

 ● bidden om de verlichting door de Heilige Geest
 ● Hem zoeken, o.a. in de catechese

Het is ten slotte belangrijk om er ook begrip voor te tonen als een jongere het gevoel heeft dat God zich niet aan hem 
openbaart. Niet omdat God zich moeilijk laat kennen, maar omdat we uit onszelf niet in staat zijn om Zijn signalen op 
te vangen. Daarvoor hebben we de verlichting met de Heilige Geest nodig, waarvoor we mogen en moeten bidden. 
Verder mogen we leren om Zijn signalen op te vangen, onder andere in het komende seizoen bij Follow Me Next.

INFODIA 10 – ENKEL DIE HET ZIET

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook
staat in lichte laaie van God
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit
De rest zit er omheen
en plukt bramen    - Elisabeth Barrett Browning

Als dit gedicht u te moeilijk lijkt, kunt u deze dia eruit halen. Maar het kan mooi zijn om er samen even over na te 
denken. Vraag eventueel welke jongere begrijpt wat de dichter bedoelt. 
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K BIJ DE WERKVORMEN

1. OM TE BEGINNEN – SIGNALEN UIT DE VAKANTIE
 ● Deze opdracht is meteen een kennismakingsopdracht. Daag de jongeren uit om echt zoveel mogelijk te vertel-

len. Geef ze elk precies één minuut en laat de andere groepsleden bij het luisteren kernwoorden opschrijven. 
Als iedereen geweest is, delen jullie de kernwoorden met elkaar. Zo vangen we signalen op waardoor de ander 
zich bekendmaakt.

 ● Vraag bij c in het algemeen of iemand daar iets over wil zeggen. Voorkom dat iemand zich ‘minder’ voelt als 
hij het moeilijk vindt daarover iets te zeggen. Je kunt wel helpen/stimuleren met vragen als: ‘Als je terugdenkt, 
waarin zou je dan misschien – achteraf bekeken – iets van God gemerkt kunnen hebben?’ Misschien zijn er 
trouwens jongeren die met een HGJB-vakantie zijn mee geweest. Hebben ze het idee dat God daardoor tot 
hen gesproken heeft?

2. BIJBELSTUDIE – AAN WIE LIGT HET?
 ● Samuël wist natuurlijk al lang over God, maar hij kende Hem nog niet persoonlijk. Daarvoor moest hij leren 

luisteren naar Gods stem. Daarin kan zijn geschiedenis voor ons een spiegel zijn. 
 ● Bij vraag a is er niet één goed antwoord. Spannende vraag is natuurlijk in hoeverre God ervoor verantwoordelijk 

was. In vers 7 staat: ‘Het woord van de HEERE was nog niet aan hem geopenbaard.’ Eerst moest gebeuren wat 
God in dit gedeelte gaat doen. Daarin was Samuël afhankelijk van Gods openbaring. Toch gaat het te ver om 
te zeggen dat het vooral aan God lag. Het kan weliswaar zo zijn dat God zich stil houdt, maar dan is dat altijd 
omdat mensen het ernaar gemaakt hebben. Verder valt over alle drie andere ‘personen’ het een en ander te 
zeggen. Het gaat er maar om dat jongeren hierover in gesprek gaan.

 ● De vragen b en c zijn vrij persoonlijk. Vraag aan de jongeren hoe ouders / leidinggevenden en de kerk hen kun-
nen helpen om God persoonlijk te leren kennen. En wat kunnen ze daar zelf voor doen?

 ● Laat bij d eerst iedereen voor zichzelf een cijfer kiezen. Mogelijk kiezen jongeren een lager cijfer, omdat ze zich 
afvragen wat dat dan concreet betekent: ‘luisteren naar wat God zegt’. Stel daarom de vraag wat een goede 
luisterhouding is. Het heeft onder andere ook te maken met vertrouwen en gehoorzaamheid. En heel praktisch: 
met de tijd nemen om te luisteren.

3. WERK IN UITVOERING - KERKGEBOUW
 ● Probeer als het even kan echt naar de kerkzaal te gaan. 
 ● Verdiep jezelf van tevoren in de symboliek die daar ongetwijfeld in terug te vinden is, bijvoorbeeld: de preekstoel 

(het Woord centraal), de ramen, de avondmaalstafel, de kleuren. Het helpt de jongeren mogelijk om voortaan 
op een andere manier in de kerk te zitten. 

 ● De tweede vraag kan een aanleiding zijn om erover na te denken of er in de ruimte wel iets te zien is dat 
naar God verwijst (behalve de eventueel aanwezige bijbels). Had het net zo goed een vergaderruimte van de 
plaatselijke Rode-Kruisvereniging kunnen zijn? Bedenk dat, om een voorbeeld te noemen, een mooie poster 
met een afbeelding van een bijbelse geschiedenis, veel impact kan hebben. De kans is aanwezig dat deze 
afbeelding jongeren meer bij blijft dan een heleboel woorden. Kunnen jullie samen iets bedenken? Maak hier 
eventueel een concrete actie van, natuurlijk in overleg met de beheerder van het gebouw.

 ● Zet hen ook op het spoor van symboliek in hun eigen leven. Is er in hun eigen kamer iets wat hen herinnert aan 
/ wijst op God? Zouden ze daarmee iets kunnen/willen doen? 
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4.  DIEPER GRAVEN - KOPTELEFOON
 ● Laat de jongeren hier eerst voor zichzelf even over nadenken. Doe zelf trouwens mee!
 ● Laat ze één ding noemen waarin ze wel iets herkennen. Probeer daarover in gesprek te komen. Wat kun je 

eraan doen om die koptelefoon af te zetten? Vertel ook eerlijk wat jouw ‘koptelefoon’ is.

5. IN GESPREK – MINDER VANZELFSPREKEND
1. Hierbij kunnen de volgende ervaringen genoemd worden: de verwondering die mensen uiten over het feit dat 

jij wél in een persoonlijke God gelooft; de overal aanwezige boeddhabeelden; de afwezigheid van enig gods-
besef bij veel mensen; de afwezigheid van geloof in een leven na dit leven; enz.

2. Dit is misschien geen makkelijk te beantwoorden vraag. Laat de jongeren er dan ook even rustig over naden-
ken. Mogelijk noemen ze: de schepping, de Bijbel, eigen ervaring.

3. Let erop dat het hierbij niet per se over heel bijzondere ervaringen hoeft te gaan. Ook in ‘gewone’ dingen als 
een preek of een lied kan God persoonlijk tot jou spreken.

4. Deze vraag zal in de komende lessen steeds terugkomen. Jongeren hoeven hier natuurlijk niet per se iets te 
noemen, maar het is goed om even de gelegenheid te geven om iets ter sprake te brengen wat nog niet is 
besproken.


