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Rondblik 
 
Zuinig op de jeugd 
 
H. Walinga 
 
Wat wordt er de laatste tijd veel over de jeugd geschreven. Het ND en vrijwel alle 
kerkelijke bladen besteden meerdere kolommen aan het verschijnsel jeugdkerk, aan de 
plaats van de jeugd in de erediensten en aan de levensstijl van de jeugd. 
Langzamerhand dringt zich wel de vraag op: herkennen alle jongeren zich in die 
berichten? Of is er een (groot) deel dat gewoon meelevend is en dat meer wil weten van 
God en zijn beloften? 
 
In gesprekken met zulke meelevende jongeren kunnen we horen: ‘Voor mij hoeven die 
nieuwe gezangen niet. De liturgie veranderen? Goed hoor, maar is dat wel nodig?’ 
Dan kan het zomaar gebeuren dat kerkelijke vraagstukken, waarom ouderen zich zeer druk 
maken, voor jongeren eigenlijk niet zo belangrijk blijken te zijn. 
En hoe drukker de ouderen zich maken om die dingen, hoe groter het risico dat de jongeren 
daar met enige verbazing naar gaan kijken en hun eigen weg kiezen. Een weg die vaak niet 
onbijbels is. Een weg die voor veel van die jongeren leidt naar vertrouwelijk omgaan met de 
Here. En die misschien wel leidt tot een toekomstige kerk die haar taak in de wereld verstaat. 
 
De golfbeweging 
 
Zoals gezegd: er wordt veel over de jeugd van de kerk geschreven. En dat vaak in kritische 
zin: de jeugd zou zich verzetten tegen starre dogmatiek. De jeugd wil alles overhoop gooien 
in de kerk. Vernieuwen zou in de ogen van de jongeren belangrijker zijn dan beargumenteerd 
ontwikkelen. 
Is dat heimwee van oudere scribenten naar hun eigen onstuimige jeugdjaren? Is het 
bezorgdheid? Toen we zelf jong waren, ontwikkelden we - met vallen en opstaan, met vragen 
en stellig poneren - een visie op gezin, kerk en maatschappij, brachten die visie - voor zover 
mogelijk - in praktijk, en wat gebeurt er? Er komen weer nieuwe jongeren na ons, die - het is 
toch niet te geloven - het weer beter denken te weten. 
Wat dat betreft, lijkt het kerkvolk wel op de zee. Het meest fascinerende aan de zee is de 
eindeloze golfbeweging. Onder invloed van zon en maan en wind rollen golven naar de kust 
in een steeds maar doorgaande rusteloosheid. Soms met een trage opeenvolging van rijzen en 
dalen, dan weer met korte kleine golfjes, een andere keer met een woestheid die vele kijkers 
trekt. 
Golven staan niet op zichzelf. Alleen door een onderzeese aardbeving kan in één keer een 
enorme tsunami ontstaan, maar normaal gesproken begint een woeste zee niet woest, maar 
worden de golven, mede vanwege hun onderling verband, steeds hoger. 
De mensheid is met de zee te vergelijken. Dat doet de Bijbel, met name in de Openbaring aan 
Johannes, ook heel indrukwekkend, maar niet altijd even positief. 
In ons beeld kunnen we jeugd beschouwen als een golf in de zee. Opgestuwd door de wind en 
de aantrekkingskracht van zon en maan, maar ook mee- en opgetrokken door voorgaande 
golven. 
 
En dan voelt u al waar ik naar toe wil. Nadenkend over de levensstijl van ‘de jeugd’ zien we 
invloeden van buitenaf en samenhang met voorgaande generaties. 
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Nu wil ik me beperken tot de levensstijl van jeugd in de kerk. Het gaat me daarbij niet om hun 
kleding, hun muziek of hun taalgebruik, hoewel ook die niet losstaan van de genoemde 
invloeden. Het gaat me wel om hun aanwezigheid in de kerk, hun geloofsbeleving, hun 
kritiek, hun houding ten opzichte van wat de voorgaande generaties hebben opgebouwd. 
Maar, als u de voorgaande paar zinnen goed hebt gelezen, dan is u misschien opgevallen dat 
er geen ‘de’ staat voor ‘jeugd in de kerk’. Ik wil hier dan ook geen aandacht vragen voor de 
jeugd, maar voor een deel ervan. Voor die jongere die hongert naar zekerheid, die - o, zeker, 
met de nodige grollen en grappen - geïnteresseerd is in het bestaan van God. Die een goed 
gesprek niet uit de weg gaat. En die vragen heeft. In deze benadering ligt de scheidslijn niet in 
de kleding. Niet in het feit dat ze soms gekleed gaan in een zwarte broek waarvan de zomen 
permanent over de grond slepen (skaters), of in keurig verzorgde, vlotte kleren (kakkers). Wel 
of ze hun hart wel of niet willen openstellen om Christus te volgen. Dat komt - dank zij het 
werk van Gods Geest - veel voor. Zowel bij punkers als bij anita’s, bij skaters en gabbers, en 
ook bij jongeren die hun schouders ophalen als hun gevraagd wordt in welke cultgroep ze 
ingedeeld moeten worden. 
Kunnen we ook in het opzicht van honger en geloofsbeleving spreken van een golfbeweging? 
Worden jongeren in hun geloofsbeleving meegetrokken door de voorgaande golf, de ouders 
en de ouderen? Is er in de kerk sprake van invloed van zon, maan en wind, waardoor de 
geloofsgolven van de jongeren steeds hoger opgestuwd worden? 
 
De kern 
 
Het eerste wat je van ‘dé jeugd’ moet zeggen, is dat die niet bestaat. De kerkleden die we met 
‘jeugd’ of ‘jongeren’ aanduiden, vormen een gemengd gezelschap dat bestaat uit personen 
met elk een eigen karakter. 
Ze leven allemaal in een wereld die weinig normen, maar des te meer waarden kent. Daarover 
is al vaak geschreven: de kleding en de muziek van de jongeren. In de wereld ‘hoor je er niet 
bij’ als je geen merkkleding draagt en niet op de hoogte bent van de top-40. De invloed van 
die waarden, die waardering, gaat de jongeren die ’s zondags de kerk bezoeken, niet voorbij. 
Er valt ook in de kerk onderscheid te maken tussen jongeren die een bepaalde kleding dragen 
en naar één soort muziek luisteren. Daarvan moeten we wel bedenken dat die waarden voor 
de meesten de buitenkant betreft. 
Het is goed om in de kerk dat soort uiterlijkheden niet te verheffen tot het belangrijkste 
onderwerp van gesprek. Dat het een vorm van wereldgelijkvormigheid en identificatie is, is 
natuurlijk waar. Maar daarop hebben jongeren niet het patent. Kijk maar naar de 
parkeerterreinen van de kerken op zondag, de eet- en drinkgewoontes van kerkmensen boven 
de 25, of naar hun huizen en tuinen. 
Het is goed om over die uiterlijkheden te praten, want ieder kerkmens loopt gevaar om in zo’n 
identificatie door te schieten en de kenmerken van de ‘groep’ waarbij zich men thuis voelt, zo 
belangrijk te vinden dat er geen ruimte is voor iets anders. 
Maar als het gesprek alleen over uiterlijkheden blijft gaan, dan raken we de kern niet en 
komen we er niet aan toe om de rijkdom van het christelijk geloof op een enthousiaste manier 
over te brengen. 
Het is daarom vaak goed de ogen wat meer dicht te doen voor de kleding en de oren wat 
wijder open te zetten voor de vragen en de kritische opmerkingen. En die dan niet meteen 
terzijde te schuiven omdat ze rebels overkomen. Want die vragen en die opmerkingen zijn 
niet in eerste instantie bedoeld als revolutie, maar als vragen naar de weg. Jongeren rammelen 
aan de zekerheden van ouderen om ze te testen. Zo deden de jongeren van vroeger dat 
indertijd ook. Misschien op een andere manier, waarschijnlijk wat minder onverbloemd en zo, 
maar met dezelfde intentie. Dat is misschien wat moeilijk herkenbaar als een jongere uitroept: 
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‘…dit gaat helemaal nergens over!’ Maar de oudere van vandaag herkent zichzelf ook niet in 
de muziek van tegenwoordig. 
 
Zuinig op jeugd 
 
In elke gemeente zal het voorkomen dat er sprake is van meelevende jeugd en van jeugd die 
niet is geïnteresseerd in het kerkelijk leven. Maar van allemaal geldt dat ze leden van het 
lichaam van Christus zijn. De ongeïnteresseerden lijken te zeggen: ‘Omdat ik niet het oog 
ben, behoor ik niet tot het lichaam.’ Of misschien nog sterker: ‘Hoezo lichaam?’ 
Maar wanneer de kerkelijke gemeenschap op die jeugd reageert - hetzij in herhaalde 
opmerkingen over uiterlijkheden, hetzij in lichaamstaal - op een manier die feitelijk zegt: ‘Jij 
lijkt helemaal niet op een hand van het Lichaam. Hoor je er eigenlijk wel bij?’, dan moet het 
niemand verwonderen als ze reageren met: ‘Nee, inderdaad, daar wil ik niet bij horen.’ 
En de meelevende jeugd? Weet u wat die - bijna unaniem - zegt? Dat er in de kerk te weinig 
voor de jongeren gedaan wordt. 
Als de kerkelijke gemeenschap dat alleen maar afdoet met ‘oud nieuws’, dan maakt ze zelf de 
weg vrij voor jeugdkerken. Dan betrekt de gemeente de jeugd niet bij het kerkelijk leven, dan 
is het gesprek, waaraan zoveel behoefte is, afwezig en zoekt de jeugd elkaar wel op. Dan 
horen ze tenminste ergens bij. 
Het is zaak om als gemeente zuinig op de jeugd te zijn. Natuurlijk is dat moeilijk bij jongeren 
die met de rug naar de kerk toe staan. En gemakkelijker bij jongeren die meelevend zijn. 
Maar als we daar, geleid door de Trooster, werk van maken, dan zult u zien gebeuren wat 
Joël, aangehaald door Petrus op de eerste Pinksterdag, profeteerde: ‘…en uw zonen en 
dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen 
dromen dromen….’ 
Geloven we dat eigenlijk wel? Die woorden van Petrus, beschouwen we die als bijbelse 
werkelijkheid of als een ideaal dat ver van ons bed staat? Hebben we ons neergelegd bij de 
onverbeterlijke ‘jeugd van tegenwoordig’? En dat niet alleen: hebben we ons ook niet 
neergelegd bij de gedachte dat zulke profetieën wel prachtig in de Bijbel staan, maar ja, dat 
was toen en dat was de eerste pinkstergemeente, vandaag aan de dag hebben we te maken met 
de nuchtere werkelijkheid van een weerbarstige wereld. 
En als we die profetie wél geloven, zijn we dan ook bereid tot een geloofsdaad? Vraagt u dan 
wat we moeten doen? Net als de mensen, die diep in hun hart getroffen, naar Petrus 
luisterden? Daarop weet Petrus het antwoord: ‘Bekeert u.’ 
 
Dat is het dus: iedereen in de gemeente moet zich bekeren. Omkeren van de wegen van 
eigenbelang, wegen van eigen status, wegen van ‘grote en kleine’ zonden. ‘Want voor u is de 
belofte en voor uw kinderen…’ 
Weten de kinderen van de gemeente dat? En welke beloften zijn dat dan? Vertelt u ze van die 
beloften? En als ze die beloften aanvaarden (de meelevende jeugd), bent u dan zo blij 
daarmee dat u ze ook samen met u laat optrekken op de wegen van de gemeente? En als ze die 
beloften vooralsnog niet aanvaarden (de randjongeren), laat u dan zien in uw gewone 
dagelijkse leven dat die beloften realiteit zijn? 
Nee, dat kan niet door allerlei dingen ‘te organiseren’. Dat is op zich wel goed, maar daar 
moeten we het niet van verwachten. Waar we het van moeten verwachten, is van de Geest van 
God, die ook door uw spreken en handelen wil werken. De Heilige Geest, die Here is en u 
levend maakt. Laat u dat werk van de Geest in uw leven zien aan de jongere? Is dat uw 
levensstijl? Blijdschap, dankbaarheid voor alles wat de Here u geeft? Straalt u dat uit? 
Zodanig dat de jongere liever daarbij wil horen dan bij de wereldse gabbers en skaters? Weet 
u nog: ze hebben een identificatiemodel nodig. 
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En dat kunt u zijn: vertel ze maar van de dromen die u als oudere droomt. Vertel ze van het 
ideaal dat u hebt in Christus. Spreek vrijmoedig over de liefde van God voor zijn kinderen, en 
dus ook voor u. En profeteer van de grote daden van de Here. Niet alleen van die daden in 
Egypte, bij de uitleiding van het volk Israël, maar ook van de grote daden in uw eigen leven. 
En in het leven van de gemeente waar u toe behoort. 
 
Ervaart u die grote daden niet in uw eigen leven? En niet in het leven van uw gemeente? 
Dan kunt u ze ook niet doorvertellen. En mag u ook niet verwachten dat de meelevende jeugd 
die daden op hun beurt doorvertelt. En mag u al helemaal niet verwachten dat de 
ongeïnteresseerde jeugd wil blijven. 
 
Honger 
 
Hiervoor schreef ik over honger van jongeren naar zekerheid. Is die er wel? Is dat geen 
ideaalbeeld van mij of van broeders en zusters die in jeugdwerk bezig zijn en vaak positiever 
oordelen over jonge gemeenteleden dan het gemiddelde kerklid? 
Ieder mens hongert naar zekerheid, dat staat wel vast. Het opbouwen van een pantser van 
onverschilligheid en relativisme lijkt de andere kant op te wijzen, maar is in veel gevallen een 
houding die juist onzekerheid moet verbloemen. Praat maar eens door, dan merkt u dat bij 
vrijwel iedere mens. Vraag maar eens naar kennis, vraag maar eens naar ontroering, dan zult u 
door dat pantser kunnen prikken. 
Laatst sprak ik met jongeren over kinderdoop, volwassendoop en overdopen. ‘Ja, als die 
mensen het mooi vinden om bewust de doop te ondergaan en daarmee een soort belijdenis te 
doen, dan is dat eigenlijk best wel goed,’ merkten ze op. 
Even daarvoor hadden ze prima het verschil aangegeven tussen kinderdoop en overdopen: bij 
de kinderdoop spreekt God zijn beloften uit. Dat kleine kindje weet er niks van. Bij 
overdopen spreekt de mens: ‘Ik kies voor Jezus.’ Dat hadden ze uitstekend gezien. 
En toen ik ze vroeg of er ook toppen en dalen in het geloof konden zijn, knikten ze allemaal. 
De stap naar de vastheid van Gods beloften tegenover de wisselende geloofsbeleving van de 
mens was toen maar klein. En dan kun je vertellen van de wankelende, wisselende mens, die 
gisteren nog vanuit de grond van zijn hart ‘halleluja’ riep, en zich vandaag afvraagt waar God 
is in hongerend Afrika. 
Dan is het even stil. 
En dan mag het klinken: ‘De almachtige Schepper van de aarde, van die eindeloze kosmos 
met z’n melkwegstelsels, de ontelbare sterren, de schepper van de mens, die spreekt en het is 
er. Bij Hem is spreken en doen hetzelfde. Bij de mens niet. Roep maar eens: ‘Spijker in de 
muur!’, en je zult toch echt een hamer en een spijker moeten halen en moeten timmeren. Bij 
de Almachtige is dat anders: zijn beloften zijn daden. Zijn spreken is onwrikbare zekerheid.’ 
En dan is het weer even stil. En ze knikken. Zo is het. Amen. 
Ze zijn dan op weg om te belijden, dat is te beamen: God koos voor mij, voor ons. Hij 
beloofde mijn Vader te zijn. Christus beloofde mij te verlossen. De Geest beloofde mij kracht 
te geven om heilig te leven. Wow, wat is dat moeilijk, zeg. Maar toch: ik zeg er ‘amen’ op. 
Want die beloften staan vast. Onwrikbaar. 
Mijn ‘amen’ kan ik meenemen in de dalen van mijn geloofsbeleving. Maandag op een top van 
mijn geloof en dinsdag in een dal. Het kan zomaar gebeuren. Maar aan die beloften kan ik me 
dan weer optrekken, want die gaan niet mee het dal in. 
 
Volgende golf hoger 
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Zo zal in de kerk de volgende golf hoger moeten worden door de invloed van de wind en 
aantrekkingskracht van de zon, zeg maar door de Geest van God en door het Licht van zijn 
genade. En door de zuigende kracht van de voorgaande golf, de vorige generatie. 
Maar dan moet die volgende golf wel weten van die wind en die zon. En dan moet de 
voorgaande golf wel kracht hebben, en niet kabbelen. De vorige golven moeten zich ervan 
bewust zijn dat, als gekabbel en gekibbel zo’n grote plaats innemen in het kerkelijk leven dat 
er voor het zonlicht en de wind geen tijd meer is, zelfs de meelevende jeugd de schouders gaat 
ophalen. 
Kerk: wees zuinig op uw jongeren, koester hen, trek ze mee, vertel ze ‘des HEREN roemrijke 
daden, zijn kracht en de wonderen die Hij gewrocht heeft’ (Ps. 78:4). 


