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Dit boekje is samengesteld voor de medewerkers c.q. Bijbelstudieleiders en is een aanvulling bij het 
Bijbelstudieboekje van de tieners. Verder willen we er graag de nadruk op leggen dat het boekje 
slechts een (hulp)middel is. Het gaat er niet om dat aan het eind van het kamp het boekje uit is of dat 
alle vragen behandeld zijn. Wel is het goed om te beseffen dat tieners die de Bijbelstudies goed 

hebben voorbereid mogelijk de vragen wel allemaal gemaakt hebben en mogelijk ook benieuwd 
zijn naar sommige antwoorden.  
Wat we in het boekje hebben geprobeerd is om bij elke Bijbelstudie een aantal vragen, stellingen en 
opdrachten te bedenken waardoor het gedeelte duidelijk wordt en persoonlijk toepasbaar is. We 
hopen dat je hiermee een goed (hulp)middel in handen hebt om op kamp Bijbelstudie te kunnen 
geven. Kijk verder vooral zelf naar de vragen die je wel/niet wilt behandelen. De praktijk zal 
waarschijnlijk zijn dat je niet aan alle vragen toekomt.  
 
Bijbelstudie geven is een geweldig voorrecht. Je mag Het Woord van God doorgeven aan anderen. 
Door dat Woord worden mensenlevens (voor het eerst en opnieuw) veranderd. Bijbelstudie geven 
kan echter ook loodzwaar zijn en soms kun je het gevoel hebben: was ik er maar niet aan begonnen. 
Tieners kunnen geweldig meedoen, maar soms kunnen ze ook ongeïnteresseerd of afwezig zijn. Het 
is daarom goed om jezelf bewust te zijn van een aantal dingen die je kunnen helpen om in een week 
van gezinskamp op een ontspannen manier Bijbelstudie te geven en weet te hebben van een aantal 
dingen waar je tijdens de Bijbelstudie mee te maken hebt.  

 

In de eerste plaats heb je te maken met de Bijbel met daarin Gods Woord wat nooit leeg zal terug 
keren, maar zal doen wat God behaagt (Jes. 55:8-11). Het is dus niet in de eerste plaats van jou 
afhankelijk wat Gods Woord met tieners doet. Laat daarom regelmatig de Bijbel zelf spreken. Als 
tieners niet direct reageren of voor je gevoel niet aangesproken worden, word dan niet gelijk onzeker 
of gefrustreerd. Besef dat de Bijbel niet alleen een prachtig boek is, maar soms ook een moeilijk 
boek. Het is immers duizenden jaren geleden geschreven in een cultuur die totaal anders is dan de 
onze. Dat betekent dat het soms best even wat inspanning vraagt om te begrijpen wat er staat. Gun 
jezelf en de tieners de tijd om te ontdekken wat er met een bepaald gedeelte of tekst bedoeld wordt. 
Besef ook dat Gods Woord de waarheid is, die mensen vrij kan en zal maken (Joh. 8:32). In dat 
opzicht mag je ook vol verwachting uitzien naar wat Gods Woord in harten van jongeren zal 
uitwerken. Tegelijkertijd is Gods Woord een tweesnijdend scherp zwaard (Hebr. 4:12). Soms doet 
Gods Woord ons ‘pijn’, maar die pijn is wel nodig om (geestelijk) gezond te worden/blijven!  

Je hebt op gezinskamp niet alleen te maken met de Bijbel, maar ook met de Bijbelstudieleider en dat 
ben jij zelf, mogelijk samen met iemand anders. Bereid je voorafgaand aan het kamp goed voor op de 
Bijbelstudies. Natuurlijk ben je totaal afhankelijk van Gods Geest, maar God vraagt ook om 
inspanning als het gaat om het begrijpen van de Bijbel (Ps. 1:2;  Joh. 5:39).  
Het is ook goed om je Bijbelstudiepartner voor het kamp een keer gesproken te hebben. Zo kun je 
met elkaar delen hoe je de Bijbelstudies voor je ziet en samen bidden.  



15+ Handleiding                                                                                                                                                                pg. 3 
 

Denk ook niet te snel: ‘ik heb al ervaring genoeg, ik kan het wel’. Natuurlijk ontwikkel je na verloop 
van tijd bepaalde vaardigheden. Bijbelstudie gaat echter om veel meer dan vaardigheden. Het gaat 
erom dat tieners God (beter) gaan leren kennen en gevormd worden naar het beeld van de Heere 
Jezus. Dat gebeurt niet alleen door jouw perfecte vaardigheden als gespreksleider van een 
Bijbelstudiegroep, maar heeft alles te maken met jouw eigen leven met de Heere Jezus. Wat zien 
jongeren van Hem in jou? Dat betekent niet dat je nooit iets fout doet, maar wel dat tieners in jou 
het beeld van Christus zien. Tieners kijken ook of datgene wat je (tijdens de Bijbelstudie) zegt klopt 
met wat ze in de praktijk van jou (gezinskamp)leven zien. Dit betekent dus ook dat je niet per se 
superslim moet zijn om Bijbelstudie te geven of dat je op alle vragen een antwoord moet hebben. 
Zeg gerust tegen jongeren dat je iets niet weet of moeilijk vindt. Daardoor zien ze juist dat je als 
christen niet alles hoeft te weten. Verder zijn er nog een aantal adviezen die je kunnen helpen bij het 
geven van Bijbelstudie:  

- Stel vooral open vragen die beginnen met: hoe, waarom, wanneer, wat. 
- Stiltes zijn niet erg. Het moet natuurlijk niet altijd stil zijn, maar geef jongeren de kans om na te 

denken. Benoem stiltes soms ook, vb. met de zin ‘dat is best een lastige vraag hè’. 

- Laat jongeren eens iets op een briefje schrijven. Dit zorgt ervoor dat alle groepsleden gedwongen 
worden na te denken. 

- Wissel Bijbelstudievragen en persoonlijke vragen met elkaar af. 
- Probeer te peilen waar de tieners staan/zitten. Kleur antwoorden niet gelijk in, maar vraag (waar 

nodig) door. Achter veel algemene opmerkingen gaan persoonlijke vragen schuil!!! 

- Laat tieners op elkaar reageren. Dit voorkomt dat jij alle antwoorden moet geven en zo leer je de 
jongeren ook beter kennen. 

- Wees niet te bang om zo nu en dan persoonlijke vragen te stellen. Natuurlijk moet daar wel de 
veiligheid voor zijn. 

- Wees open over jezelf. Dit bevordert ook openheid onder deelnemers. 
- Bespreek zeer regelmatig met je Bijbelstudiepartner hoe je het vindt gaan. 

Geniet van mooie momenten, deel moeilijke momenten en bidt samen voor je jongeren. Bevraag 
en bemoedig elkaar. Je bent samen Gods medearbeiders. 

 

Het is goed mogelijk dat jouw Bijbelstudiegroep bestaat uit allerlei soorten tieners: jongens, meisjes, 
serieus, onverschillig, wedergeboren, niet-wedergeboren, denkers, doeners, gevoelige jongeren, 
rationele jongeren enz. enz. Daarnaast kunnen ze in hun dagelijks leven een fijn leven hebben, maar 
ook te maken hebben met problemen, zorgen of noden. 
Door je bewust te zijn van bovenstaande, kun je sommige opmerkingen/ gedragingen beter 
begrijpen. Besef ook dat tieners soms heel anders in elkaar zitten dan jij. Ze komen mogelijk uit een 
andere milieu dan jij. Door de jongeren in de loop van de week te ontmoeten of op te zoeken en te 
spreken leer je ze (als dat lukt) beter kennen en kun je ook een persoonlijke band opbouwen. 
Probeer daarom ook andere dingen met hen samen te doen (zoals sport, kletsen, koken, corvee 
enz.). Ze zullen dit zeker waarderen! 

  

Bij het voorbereiden van een Bijbelstudie gaat het er niet alleen om dat je de goede antwoorden 
vindt. Het is tegelijk een geestelijk proces waarbij je probeert te ontdekken wat God (tot jou en de 
jongeren) wil zeggen. Lees in de weken voorafgaand aan het kamp de gedeeltes van de Bijbelstudie 
door en schrijf eens op wat je aanspreekt of waar je met tieners verder over wil spreken. Wil je op 
zoek naar meer achtergrondinformatie over de Bijbelgedeelten dan is deze te vinden in handboeken, 
Bijbelverklaringen, zoals vb. De Studiebijbel, Commentaar Nieuwe Testament (CNT), Matthew Henry 
of World Biblical Commentary (WBC), enz. enz.  



15+ Handleiding                                                                                                                                                                pg. 4 
 

Door persoonlijk door de gedeelten heen te kruipen en na te denken en te bidden over wat de 
tieners waarmee je gaat werken nodig hebben, zal het duidelijk voor je worden wat je ter sprake 
kunt brengen. Wellicht zul je in het begin moeten zoeken naar een goede afstemming, maar dat is 
niet erg. Als jij open staat voor de tieners, zullen zij ook open staan voor wat je hen aanreikt. Door 
een aantal weken voorafgaand aan gezinskamp de readers naar de jongeren op te sturen hebben zij 
ook de kans om de Bijbelstudies voor te bereiden (zie par. ‘welkom’).  
Je kunt een Bijbelgedeelte op allerlei manieren voorbereiden, maar een hele eenvoudige manier is 
als volgt: 
 
Stap 1  
Gebed. Vraag God of Hij je duidelijk wil maken wat er staat 
Stap 2   
Lees het Bijbelgedeelte door met de vraag wat er staat en wat het betekent 
Stap 3  
Lees het Bijbelgedeelte opnieuw met de vraag wat het gedeelte betekende voor de eerste lezers, 
raadpleeg desnoods Bijbelverklaringen 
Stap 4 
Mediteer over het Bijbelgedeelte en bedenk wat het voor jou kan beteken. 

 

Het is belangrijk om tijdens de eerste Bijbelstudie van dag 1 met elkaar kennis te maken. Neem hier 
de tijd voor. Probeer het niet af te raffelen omdat je z.s.m. Bijbelstudie wilt doen. Daar komen nog 
gelegenheden genoeg voor! Juist door leuke kennismakingsspelletjes te doen leer je je jongeren 
kennen op een ontspannen manier. Het zou mooi zijn als je bij de kennismaking een mix weet te 
vinden tussen globale kennismaking en wat meer verdieping. Hiervoor zijn allerlei vormen: 
Kennismaken in tweetallen, kleine groepen of hele groep 
Kennismaken a.d.h.v. vragen, kaarten op tafel, voorwerpen die je meeneemt, voorwerpen die 
jongeren meenemen, foto’s van zichzelf, de wereldkaart, quiz enz. 
 
Begin de Bijbelstudie met wat drinken, zingen en gebed. Daarna is het goed om het gedeelte te lezen 
en duidelijk te maken waar de Bijbelstudie van die dag over gaat.  
Daarna ga je aan de slag. Zoek hierin een manier die bij jou/jullie past. Iedereen heeft een andere stijl 
en een ander karakter. Iemand heeft eens gezegd:  
“Het werk in Gods Koninkrijk is een mix tussen Gods Geest en ons karakter”. 
Kijk dus niet naar anderen die het volgens jou beter of minder goed doen. Uiteraard mag je elkaar 
wel helpen. Maar wees vooral trouw! Doe je best om op een ontspannen manier met de door God 
aan jou jouw gegeven gaven en talenten een week lang op te trekken met jongeren. Besef wat een 
geweldig voorrecht dit is. 

 

Wees je ervan bewust dat het niet van jou afhankelijk is wat de Bijbelstudie uitwerkt. God is het 
namelijk die de wasdom geeft! Tegelijk mag je weten dat God jou wil gebruiken! Bijbelstudie geven is 
echter ook een geweldige verantwoordelijkheid. Blijf daarom dicht bij Het Woord. Schroom niet om 
op Gods beloften te wijzen. Bemoedig zoekers, maar wees ook (met tact) duidelijk naar degenen die 
Gods Woord niet willen gehoorzamen en wijs hen op de consequenties. Wees je hierbij elke keer 
bewust dat als jij in Christus blijft, Hij ervoor zal zorgen dat je veel vrucht zult dragen (Joh. 15:5). 
(Tekst toelichting Cees Fraanje 2015) 
 
Tips over het materiaal zijn welkom op het adres grootwassink@tele2.nl 
 

mailto:grootwassink@tele2.nl
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Vraag 1 
Heiligen en gelovigen zijn voor jongere misschien grote woorden. Goed om duidelijk te maken dat 
het niet gaat om volmaakte mensen in zichzelf, maar in te gaan op wat het betekent om als zondig 
mens je identiteit in Christus te hebben.  
 
Vraag 2 
Je leest makkelijk over de opening van de brief heen. Toch zijn genade en vrede te mooie woorden 
om aan voorbij te gaan. Een mooie vraag om te gebruiken bij de start en kennismaking. Laat iedereen 
de rest van het groepje iets toewensen voor deze week. 
 
Jongeren communiceren volop en op veel verschillende manieren. Denk er over na hoe je als 
christenjongeren hier mee om kunt gaan. Hoe geef je goede wensen vorm in de taal van jongeren? 
Kan er in je WhatsApp chats ook sprake zijn van ‘genade en vrede’?  
 
Vraag 3 
Pak alle drie de woorden maar apart bij de kop. Geloof, liefde en hoop. Laat ze maar concreet maken 
hoe deze woorden vorm krijgen in hun gemeente, in hun persoonlijk leven. Geloof, liefde en hoop 
zijn alle drie positief. Geef dus gerust de ruimte om met positieve voorbeelden vanuit hun eigen 
gemeente te komen. Probeer de valkuil te vermijden om te mopperen op thuisgemeenten. Het kan 
zijn dat jongeren het moeilijk hebben in hun gemeente, maar een uitgebreid gesprek daarover zou 
afbreuk doen aan deze bijbelstudie. Probeer dit met iemand apart, buiten de bijbelstudie, te 
bespreken, als dat nodig blijkt te zijn. 
 
Vraag 4 
Een heel concreet en actueel thema voor jongeren. Gods wil. Je kunt het hier hebben over 
studiekeuze,  keuze voor vrienden of een partner, tijdsbesteding, geldbesteding.  
Om te weten wat mensen van ons willen is het nodig dat we ze (goed) kennen. Om vervolgens ook te 
doen wat ze van ons vragen is het nodig dat we ze liefhebben. Dit geldt zeker ook in de relatie met 
God en het kennen en doen van Zijn wil. 
 
Vraag 5 
Deze verzen in Kolossenzen zijn prachtig. Ze kunnen voor jongeren ook hoog gegrepen lijken. Maak al 
die woorden concreet en praat vanuit het geheim achter deze woorden; de Heere Jezus Christus. 
Alleen vanuit Hem is geloof, groei, ontwikkeling en een vruchtbaar leven mogelijk. Als Jezus de bron, 
het geheim, de motor van dit alles is, dan vraagt dat slechts een steeds weer blijven en rusten in 
Hem! 
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Vraag 1 
Neem de tijd om voor ieder helder te krijgen wat het verschil is tussen vergeving van zonden en de 
macht van de zonde. Zo kun je ook duidelijk krijgen wat leven in de duisternis en leven in het licht 
betekenen. Leef je onder de macht van satan of van Christus? Door Wie laat je je leiden in je leven 
van elke dag? Wie heeft het voor het zeggen? Probeer concreet aan te sluiten bij het leven van de 
jongeren in jouw groepje. 
 
Vraag 2  
Dit is de belangrijkste vraag in deze bijbelstudie! Zorg dat je er genoeg tijd voor vrij maakt. Wie is 
Jezus? En wie is Hij voor jou? Zie vs 15. God zegt; “Als je Jezus ziet, dan zie je Mij”. Ga na of alle 
jongeren een een goed, gezond beeld van God hebben. Jongeren kunnen hun Godsbeeld sterk laten 
bepalen door wat ze zien in de wereld aan boosheid, oorlog, ellende. Geef ze ruimte om hier over 
hun hart te luchten en hun vragen te stellen!  Maar kijk daarna met ze naar vs 20. Zo is God! Zo is 
Jezus! 
 
Vraag 3 
Deze vraag gaat over de uitwerking in ons leven. Wees zo concreet mogelijk. Laat de jongeren hun 
valkuilen en zonden maar benoemen. Kijk ook naar wat er in Christus te bereiken is. Heilig, 
smetteloos, onberispelijk! Echt een Koningskind! Bemoedig ze hier mee.  
 
‘Er zijn heel wat dingen die volgens je geweten wellicht niet volstrekt verkeerd zijn (vooral dingen in je 
gedachten) maar waarvan je meteen ziet dat je er niet mee door kunt gaan als je serieus op Christus 
probeert te lijken. 
Want dan denk je niet meer alleen aan goed en kwaad; je probeert de goede besmetting op te 
vangen van een Persoon. Het lijkt meer op het schilderen van een portret dan op het naleven van een 
aantal regels. En het rare is dat dit in zeker opzicht veel moeilijker is dan regels opvolgen, maar in een 
ander opzicht veel gemakkelijker. De echte Zoon van God staat aan je zijde. Hij begint je te 
veranderen in net zoiets als Hijzelf…’ 
C.S. Lewis; Onversneden Christendom, blz. 213 
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Paulus heeft de Kolossenzen bemoedigd en aangespoord om vast te staan in het geloof (bijbelstudie 
van dag 2). Hij gaat nu verder om hen aan te sporen, te vermanen en te bemoedigen. Hij is blij dat hij 
mag lijden voor Christus. 

Vraag 1 
Probeer het gesprek zo te leiden dat de jongeren begrijpen dat navolging van Christus moeite, 
zelfverloochening en zelfs vervolging op kan leveren. Dat dat er bij hoort. 
Dat het leven met God een rijk maar ook een aangevochten leven is. Het “welvaartsevangelie”is niet 
bijbels! 
Hoewel Christus de volkomen prijs voor onze verlossing heeft gegeven, zullen Gods kinderen delen in 
Zijn lijden. “De beker die ik drink zullen jullie ook drinken”zei Hij tegen Johannes en Jacobus. 
Al Zijn apostelen hebben Hem gevolgd in Zijn lijden, zo ook Paulus.  
 
Praktisch  

 Waargebeurd verhaal: 
Na de val van het IJzeren Gordijn (de muur tussen Oost en West Duitsland, waardoor veel landen 
ten oosten van de Muur onder dictators van het communisme leefden en de christelijke kerk 
zware vervolging onderging) kwam er een dominee uit zo’n land bij ons in Nederland op bezoek. 
Hij zag hoe de christenen hier in vrijheid leefden en vroeg: ‘Gaat het hier wel goed joh?’  
De kerk had daar in de vervolging zo dicht bij de Heere Jezus geleefd. Ze hadden de diepe les 
geleerd dat een discipel niet meer is dan zijn Meester: dat ‘Jezus volgen’ ook betekent dat je met 
Hem moet lijden. Deze dominee was bang dat de kerk hier in vrijheid van God af zou dwalen. 
Terecht! Het gevaar van ‘verleiding’ is veel sluipender en geniepiger dan het openlijke, zichtbare 
gevaar van ‘vervolging!’ 

 Zoek een actueel gebedspunt op voor de vervolgde kerk. Probeer hun lijden dichtbij de jongeren 
te brengen. Hoe zouden zij het vinden als zij zware vervolging en lijden hadden en christen zo’n 
duizend kilometer verderop een gemakkelijk, zorgeloos leventje leidden? 

 
Vraag 2 
 In het O.T. was de verlossing door Christus nog in nevelen gehuld, het heet dan ook de 
“schaduwendienst”. Pas na de dood en opstanding van Christus en na Pinksteren is het geheim van 
de verlossing aan de gemeente onthuld en wordt het overal verkondigd. 
 
Vraag 3 
Probeer te ontdekken of jouw jongeren er van overtuigd zijn dat ze zelf de ontdekking van dit geheim 
nodig hebben en dat het ook echt voor hen is bestemd en aan het wordt aangeboden! 
 
Vraag 4 
Strijden wij om zelf te volharden, maar strijden we ook voor de ander in het gebed? Zijn we 
waakzaam en verzuimen we het voortdurende gebed niet? 
Geloof is geen sprint(je)maar een lange-afstandsloop! 
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Vraag 1 
Laat de jongeren zelf met antwoorden komen. Let er op dat verkondigde ideeën gegrond op de hele 
bijbel moeten zijn en niet maar een aspect mogen bevatten. 
Bijvoorbeeld een eenzijdig beroep op ”liefde” kan makkelijk de noodzaak van gehoorzaamheid 
ondersneeuwen, denk zelf aan de commotie wat betreft de “Nashville Verklaring”. 
Evenwicht bewaren is een zaak van gebed en dicht bij de Heere en de bijbel leven! 
 
Vraag 2 en vraag 4 
Het is gemakkelijk houvast te zoeken in het houden van regels en voorschriften. 
Een toegewijd leven is veel moeilijker. Want dan ben je niet klaar met: doe dit of laat dat en dan is 
het goed, maar vraagt God je hart. 
Dan denk je niet alleen op zondag of bepaalde dingen wel of niet mogen, maar dan is je hele week 
gestempeld door de liefde tot de Heere. 
Als liefde de boventoon voert hou je ook rekening met anderen in je muziekkeuze en in je 
kledingstijl. Anderen hoeven je geweten niet te belasten als Gods Woord het niet voorschrijft of 
verbiedt, maar het is ook belangrijk het geweten van je ouders of anderen niet te belasten met jouw 
gedrag.  
 
Vraag 3 
De volwassendoop door onderdompeling beeldt het “begraven worden” duidelijker uit. 
Hoewel bij de kinderdoop het Verbond meer accent krijgt is ook de kinderdoop het sacrament van 
het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. 
Probeer er over door te praten wat hun eigen doop voor hen betekent. 
Vermijdt een discussie over kinderdoop /volwassendoop. Benadruk de waarde  en de noodzaak van 
de Doop, ook van de kinderdoop, maar geef aan dat er voor beide opvattingen argumenten zijn en 
dat er oprechte gelovigen bij allebei de overtuigingen zijn. 
 
Vraag 5 
Belangrijk er op te wijzen dat de liefde de drijfveer moet zijn in ons omgaan met elkaar in gezin, 
gemeente en andere verbanden. Van beide kanten overigens: van de gezagsdragers en de leden… 
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Vraag 1 
Het is goed om jongeren in de loop van de week nog een keer te bevragen op hun geloof in de Heere 
Jezus. Zijn zij al met Christus opgewekt?  
- Nodig jongeren uit hun getuigenis te geven. Op deze manier leren ze hun geloof verwoorden. Dat 

zal in de maatschappij ook steeds meer van jongeren gevraagd worden.  
- Durf dieper in te gaan op belemmeringen die jongeren kunnen hebben om Jezus te volgen.  
 
Vraag 2 
Het doel is om de jongeren te laten nadenken over hoe zij als christen kunnen leven. 
- Wees nuchter, niet alle aardse dingen zijn verkeerd. Maak de jongeren er van bewust dat het er 

om gaat dat de Heere ook in de aardse dingen de eerste plaats krijgt en het zicht op Christus niet 
verloren gaat.  

- Neem de jongeren mee in je eigen leven, hoe geef jij de Heere de eerste plek bij alles wat je 
doet? Wat vind je daarin moeilijk? Waar gaat dan gemakkelijker? Jongeren hebben liever de 
eerlijke verhalen waarin je kwetsbaar bent en vertelt hoe moeilijk jij dingen vindt. 

 
Vraag 3 en 4 
Jongeren hebben behoefte aan concrete antwoorden en toepassingen voor hun eigen leven. Wees 
eerlijk over wat het betekent als we als mensen niet onszelf willen laten veranderen naar Gods 
Beeld. God vraagt dat we ons leven zo inrichten dat Hij de eer krijgt, ook al doet het pijn voor ons 
eigen leven. 
- Durf eerlijk te vertellen waar jij misschien nog leden doden moet, vertel je eigen worstelingen op 

het gebied van bijvoorbeeld seksualiteit, roddelen, invloed van sociale media. Welke keuze moet 
jij maken? En hoe doe je dat concreet? 

 
Vraag 5 
Bij deze vraag gaat het erom dat jongeren in mensen om zich heen leren herkennen hoe een kind van 
God leeft. 
- Verzand bij deze vraag niet in rijtjes kenmerken, maar denk samen eerlijk na over mensen die 

inspireren tot een leven met de Heere. 
- Als het gaat over Christus is alles en in allen is het goed om samen eerlijk door te spreken over de 

gebrokenheid in de kerk waardoor de mensen buiten de kerk niet zien dat we als christenen vaak 
niet zo leven. Blijf daar niet in steken; denk ook met jongeren na over de eenheid die je vindt 
over kerkmuren heen. Hoe kunnen we daar als christenen meer in groeien?  

 
Vraag 6 
Het doel is om de jongeren er bewust van te maken dat ze, wanneer ze kind van God zijn, aan de ene 
kant meer geliefd zijn dan ze ooit zullen kunnen beseffen en aan de andere kant dat dit ook een 
verantwoordelijkheid schept.  
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- Verwonder je er met elkaar over hoe groot Gods Liefde is dat Hij Zelf wilde sterven voor onze 
zonden. 

- Bespreek welke invloed dit heeft op het hebben van een identiteit, relaties etc. Neem de 
jongeren mee in het bewust zijn dat ze niet zijn wat social media zegt, wat ze doen, wat ze 
hebben etc. maar dat ze kind van God mogen zijn en dat dit zorgt voor ontspanning. 

 
Vraag 8 
Jongeren kunnen soms veel te dragen hebben waardoor het niet altijd gemakkelijk is om dankbaar te 
zijn. We leven daarnaast in een welvaartsmaatschappij en vinden veel dingen vanzelfsprekend. 
- Maak jongeren bewust van alle vanzelfsprekendheden die niet vanzelfsprekend zijn in 

vergelijking met de rest van de wereld. 
- Neem ook de tijd om na te denken over hoe je dankbaar kunt zijn bij tegenspoed (gebruik bijv. 

HC zondag 10). Als je dit hebt geleerd vanuit je eigen leven, deel daar dan ook van met de 
jongeren.  

- Zoek eventueel ook naar wat dit betekent voor omgaan met welvaart, geld en goed etc. 
 
Vraag 9 
Gezag kan een lastig thema zijn omdat we in de wereld van vandaag leren dat we zelf mogen 
uitmaken wat we doen en zelf mogen vinden wat we willen. 
- Zoek met de jongeren in de Bijbel op hoe de Heere aankijkt tegen gezagsgetrouwheid, denk 

bijvoorbeeld aan het Bijbelboek Spreuken. 
- Maak vanuit deze verzen concrete bruggen naar het leven van elke dag: hoe ben je gehoorzaam 

aan je ouders? Hoe ga je in een relatie om met het andere geslacht, wat zegt de Heere daarover?  
  



15+ Handleiding                                                                                                                                                                pg. 11 
 

Vraag 1 
Het doel van deze vraag is om met de jongeren eerlijk te bespreken hoe moeilijk wij mensen het vaak 
vinden om goed vol te houden in ons gebedsleven. 
- Wees eerlijk in het gesprek over hoe vaak ons gebedsleven eerder een lijstje met verlangens is en 

hoe vaak we vergeten om uitgebreid de tijd te nemen om God te danken. 
- Vertel de jongeren hoe jij je gebedsleven vorm geeft. Welke tips kun jij de jongeren meegeven?  
- Jongeren zijn vaak druk met van alles en nog wat, waardoor bidden naar de achtergrond lijkt te 

verdwijnen. Wees hierin creatief, bidden kan op de fiets, in de trein, terwijl je aan het werken 
bent. Welke tijd past het beste bij de jongeren? Kun je ze meegeven dat brieven aan God 
schrijven ook bidden is? Of helpt het om elke dag een wekker in hun mobiel te zetten? 

 
Vraag 2 
Het is goed om in gesprek met jongeren na te denken over het grotere plaatje dan alleen bidden voor 
hun eigen leven. Het onze Vader is hierin een sprekend voorbeeld (Gods Koninkrijk, Gods wil, Gods 
Naam). 
- Er zijn verschillende apps die een signaal geven dat je een gebedspunt krijgt voor bijvoorbeeld de 

vervolgde kerk. 
- Jongeren kunnen op zondag de voorbede opschrijven (als ze al meeschrijven met de preek) en de 

voorbede meenemen in eigen leven. Maak ze er bewust van dat ze deel zijn van Gods 
wereldwijde gemeente. 

- Maak jongeren er ook bewust van dat ze voor alles kunnen bidden wat ze zien onderweg naar 
school, een klant in de supermarkt die niet blij kijkt, etc.  

 
Vraag 3 
Jongeren hebben handvatten nodig om te kunnen getuigen van de Heere.  
- Wees kwetsbaar over je eigen struikelingen om een getuige van God te zijn. 
- Bij wandelen met wijsheid kun je denken aan de tekst van Jakobus 1:5 
- Leven met God blijkt ook uit je woorden. Denk daar met jongeren over na.  Welk taalgebruik heb 

je? Hoe ben je daarin anders dan mensen die zonder God leven? Bespreek bijvoorbeeld ook hoe 
je om kunt gaan met films en media waarin gevloekt wordt. 

 
Vraag 5 
Deze vraag heeft al wel wat verband met vraag 1. Toch is het goed om hier ook concreet te zijn. 
Jongeren zien vaak goed wat er misgaat in de kerken. Maak ze ervan bewust dat er over klagen niet 
verandert, maar dat ervoor bidden wonderen kan bewerkstelligen. 
- Waak ervoor dat er niet met modder wordt gegooid naar gemeenten en kerkenraden. Maak 

jongeren er dan eerder van bewust dat er geen volmaakte kerk is beneden. Dat doet juist 
verlangen naar de hemel. 

- Bij het gebed voor elkaar is het mooi om dit ook om de beurt voor elkaar te doen. Moedig 
jongeren aan om ook na kamp voor elkaar te bidden, elkaar te bemoedigen en elkaar tot steun te 
zijn. 

- Bemoedig ook zelf de jongeren met een persoonlijk woordje of persoonlijk kaartje. 
 Dank ook samen de Heere God voor de week die jullie hebben gekregen. 


