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Inleiding 
 

Deze handleiding is samengesteld voor de medewerkers c.q. Bijbelstudieleiders en is een aanvulling bij 
het Bijbelstudieboekje van de jongeren. 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 jongeren 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. 
Jongeren 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 jongeren doet. Laat daarom regelmatig de Bijbel zelf spreken. Als 
jongeren 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 
jongeren 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.  
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 
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dat jongeren 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 jongeren in jou het beeld van Christus 
zien. Jongeren 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 jongeren staan/zitten. Kleur antwoorden niet gelijk in, maar vraag (waar 
nodig) door. Achter veel algemene opmerkingen gaan persoonlijke vragen schuil!!! 
Laat jongeren 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 jongeren: 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 jongeren 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 jongeren 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.  
Door persoonlijk door de gedeelten heen te kruipen en na te denken en te bidden over wat de 
jongeren 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 jongeren, zullen zij ook open staan voor wat je hen aanreikt. Door een 
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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). 
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Dag 1  “Een nieuwe toekomst” 
 

 

Doel: Deze vraag over 1:1-3 is bedoeld om de inhoud waar de apostelen van getuigen helder te krijgen 
en de vragen rondom de persoon van Jezus in onze tijd bespreekbaar te maken.  
 
Algemeen: Er is gekozen om alleen Handelingen 1:1-14 te behandelen. Dit in verband met de tijd die 
nodig is voor het kennismaken en zo kun je rustig de tijd nemen voor de vragen. Vraag 1 is heel 
fundamenteel, maar kan ook zomaar heel veel tijd gaan kosten. Probeer genoeg tijd over te houden 
voor de overige vragen. 

 
Bij a) Probeer ze zo letterlijk mogelijk de elementen van de tekst op een rijtje te laten zetten, het 
vervolgens samen te vatten en het in te kleuren met wat ze weten uit het Evangelie naar Lukas. Jezus 
‘doet’ (genezingen, eten met zondaars en tollenaars), ‘onderwijst’ (over het Koninkrijk van God), heeft 
‘geleden’ (Zijn dood), heeft Zich ‘levend vertoond (Zijn opstanding)’ ‘met veel onmiskenbare bewijzen’ 
aan de apostelen (opstanding), heeft ‘opdrachten gegeven’ en ‘is opgenomen.’ 
 
Bij b) Doel is om vragen van jongeren boven water te krijgen en het gesprek aan te gaan over de 
betrouwbaarheid van het getuigenis van Jezus Christus. De vraag over anderen is bedoeld voor als ze 
zelf geen vragen hebben. Bijvoorbeeld ‘is Jezus echt historisch opgestaan?’ ‘Wat maakt het voor 
verschil dat Jezus is opgestaan?’ ‘Was Jezus niet gewoon een bijzondere leraar?’  

 
Achtergrondinfo: Volgens Lukas 1:1-4 is het getuigenis gebaseerd op ooggetuigenverslagen van de 
apostelen en vervult Gods beloften: ‘onder ons volkomen zekerheid hebben’ is letterlijk ‘onder ons 
vervuld zijn (door God).’ Dat het geen verzonnen verhalen zijn blijkt uit dat de apostelen bereid waren 
ervoor te sterven (waarom sterven voor een verzinsel?), vrouwen beschreven worden als eerste 
getuige (die hadden geen status in die tijd) en ze er zelf niet al te best vanaf komen (waarom verzin je 
een verhaal waarin je zelf de loser bent?) en dat de Heere Jezus nog steeds miljoenen levens veranderd 
(dit is het argument waar de genezing in Handelingen 3 een voorbeeld van is). C.S. Lewis schrijft ergens 
dat Jezus ‘Lunatic’ (krankzinnige vanwege de grootse claims die Hij maakt), ‘Liar’ (Hij heeft gelogen 
over Zichzelf), of ‘Lord’ (Heere, zoals het Evangelie claimt) is.  

 
Je kunt bijvoorbeeld Lewis ‘Kronieken van Narnia’ aanhalen. (Check eerst of ze de Kronieken van Narnia 
kennen of niet). Het jongste zusje vertelt over het land Narnia waar ze via de kast ingekomen is. Broers 
en zus denken dat ze in de war is. Ze vragen raad aan de Professor. ‘‘Logica!’ zei de Professor half tegen 
zichzelf. ‘Waarom onderwijzen ze geen logica meer op school? Er zijn maar drie opties. Of je zusje 
vertelt leugens, or ze is gek, of ze vertelt de waarheid. Je weet dat ze niet liegt en het is duidelijk dat 
ze niet gek is. Dus moeten we nu aannemen, totdat en tenzij er meer bewijsmateriaal komt, dat ze de 
waarheid spreekt.’’  
 

Werkvorm bij b. en/of c.: Wijs iemand uit de groep aan als ‘Nico niet-Christen.’ Laat hem of haar vragen 
laten stellen en laat de anderen reageren. Vragen van een buitenstaander dwingen tot zelf goed 
nadenken. In beantwoording kun je Lukas 1:1-4 gebruiken.  
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Doel: Vanuit 1:4-8 begrijpen wat de opdracht tot getuigen inhoudt, wat de rol van de Heilige Geest is 
en hoe dit er nu praktisch uitziet. 
 

Bij a) Je kunt dit beeldend maken door iets (vooruitwijzend naar mogelijke watergevechten) in water 
te dopen (1:5), iemand te bekleden met een mantel (1:8 met Lukas 24:49). Een ander beeld is uitgieten 
uit de hoogte (Jesaja 32:15; 44:3). Een hedendaags beeld kan zijn ‘de wind in de zeilen,’ ‘brandstof in 
de motor’ of zelfs de ‘elektriciteit in je smartphone. ‘Maak wel duidelijk dat dit beelden zijn van het 
effect/werk van de Heilige Geest, Die Zelf een persoon is.  
Bij b) is de bedoeling duidelijk te krijgen dat ze getuigen van een levende persoon, de verrezen Heere 
Jezus. Een getuige is iemand die vanuit observatie en ondervinding vertelt of doorvertelt wat God in 
de dood en opstanding van Christus gedaan heeft en wat dit betekent. Waar? Jeruzalem is Sion, de 
stad van God waar de profeten vol van staan, heel Judea en Samaria zijn het Zuidelijke en Noordelijke 
rijk, en het uiterste van de aarde op alle andere volken (hier wordt Jesaja 49:6 aangehaald).  
 
c) en d) zijn gelegenheden om de koppeling te maken met hun dagelijks leven. 
 

Werkvorm bij c): Je kunt dit duidelijk maken door op een papier (of nog mooier met stoepkrijt) drie 
cirkels te trekken met in het midden Jeruzalem, dan een cirkel met Judea en Samaria en in de buitenste 
cirkel het uiterste van de aarde. A.B Simpson past dit toe als Jeruzalem ‘ons thuis,’ Judea ‘onze 
familieleden, Samaria ‘degenen in onze buurt die heel anders zijn dan wij’ en uiterste van de aarde 
‘betrokkenheid bij of in zending gaan naar verre landen.’ Je kunt de cirkel nog een keer doen met de 
jongeren en dit zo concreet proberen te maken. 

 

Doel: Deze vraag is bedoeld om de spanning boven wat te krijgen of hemelvaart nu goed of slecht 
nieuws is en ook de koppeling te maken naar hun verwachtingen voor komende week naar aanleiding 
van 1:9-14.  
 
Het is belangrijk dat de jongeren zich inleven in de apostelen die jaren opgetrokken hebben met de 
Heere Jezus. Probeer samen te ontdekken wat moeilijk is aan hemelvaart (de Heere Jezus is er niet 
meer? Ik zou liever hebben dat ik hem aan kon raken, kon het niet anders) en wat mooi is aan 
hemelvaart (het maakt de komst van de Geest mogelijk, veel breder dan op 1 plek, de Heere Jezus bidt 
voor ons).  
 
Bij b) kun je doorvragen hoe de jongeren staan ten opzichte van Jezus’ terugkomst en hoe ze rekening 
houden met/ uitzien naar/ verwachten/ bidden om de Heilige Geest. En ook welke concrete plek 
gebed, samenkomen en eenheid met anderen hierin heeft. In c) kan wordt dit praktisch voor de 
kampweek. 
 

Doel: Vragen, twijfels, maar ook verwachtingen samen bij God te brengen zoals in 1:14 ook gebeurt en 
ze laten oefenen met bemoedigen en eenheid te bevorderen.  
 

Werkvorm: Laat ze concreet iets zeggen als ‘ik bemoedig jou voor deze week met (Bijbeltekst, iets 
moois wat ze gehoord hebben over ander, iets naar aanleiding van de Bijbelstudie). Je kunt dit 
mondeling laten doen of eventueel op een kaartje. 
Mogelijk moet je ze hier een goed duwtje in de juiste richting geven.  
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Dag 2 “Een krachtig begin” 
 

Doel: Het gedeelte leren kennen.  
 
Je kunt ervoor kiezen om drie perikopen apart te doen of om het hele gedeelte aan het begin te lezen 
en na te vertellen. Dat laatste is een mooie uitdaging. 
 

Werkvorm: Voorlezen en anderen met dichte Bijbels laten luisteren en vervolgens laten navertellen. 
Omdat ze van tevoren weten dat ze het moeten navertellen of aanvullen zullen ze zich beter 
concentreren. Navertellen is een van de meest effectieve manieren van leren. Zorg ervoor dat de 
details kloppen en het hele gedeelte uiteindelijk naverteld is. Je kunt aangeven dat ze dit voor zichzelf 
ook kunnen doen als ze zelf Bijbel lezen en eventueel doorvragen hoeveel ervaring ze hebben met 
Bijbelstudie of Bijbel lezen. 

 

Doel: De bedoeling van deze vraag is beter begrijpen wat er met Pinksteren (2:1-13) gebeurde in het 
licht van het Oude Testament.  
 
Met b) wordt geduid wat er in 2:1-4 gebeurt. De HEERE daalde op de Sinaï neer, wat merkbaar was in 
beven, vuur en wind, om bij Zijn volk te wonen. En nu bij Pinksteren daalt Hij weer neer ook met vuur 
en wind, om de gemeente te vullen met Zijn aanwezigheid. Haal de beelden terug die gisteren bij 
vraag 2 genoemd zijn. Het geluid komt ‘uit de hemel’ waar de Heere Jezus is, zie 1:11, 2:33. In 4:31 
zien we een voorbeeld van beven, ‘de plaats waar ze bijeenwaren werd ‘bewogen.’  
 
Door c) worden ze geholpen om de relatie tussen de christelijke feesten te begrijpen en uit te leggen. 
De Rekensom (Pasen = Uittocht uit Egypte (OT) = Dood & Opstanding van Jezus de Christus) + 50 dagen 
= (Pinksteren/Wekenfeest = Gave van de Wet op Sinaï (OT) = Gave van de Geest (NT)). Ook is Pinksteren 
een oogstfeest, waarop God gedankt wordt voor de gaven die hij geeft. Hier kun je in gesprek gaan 
over de betekenis van het kerkelijke jaar.  

 

Werkvorm bij d) Bijvoorbeeld 1) Vrijheid, spreken over de grote werken van God (het gaat hier om een 
begrijpelijke taal); 2) Verlegenheid, wat is dit toch? Wat moet ik hiermee? Of 3) Verachting, zij sporen 
niet, zijn dronken. Je kunt deze reactie concreet maken door elke V een hoek te geven. Je kunt deze 
reacties concreet maken door ze elk een fysieke plek te geven. Op elke plek doen twee jongeren uit 
het groepje de reactie uit de tekst na, vervolgens gaan alle jongeren staan op de plaats van de reactie 
waar ze zich het meest in herkennen. 

 

Doel: Vanuit 2:14-36 de inhoud waar de apostelen van getuigen helder te krijgen. 
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Vraag a) legt de verbinding tussen de woorden van Joël en wat er met Pinksteren gebeurt. Bijvoorbeeld 
Geest, profeteren/spreken, aanroepen van de Naam van de Heere. Bemoedig ze dat het specifiek 
gezegd wordt over ‘zonen en dochters,’ jongeren!  
 
Probeer bij c) zo letterlijk mogelijk de elementen van de tekst op een rijtje krijgen en het vervolgens 
samen te vatten en zo de Heere Jezus beter te leren kennen. Petrus begint bij de wonderen en tekenen 
van Jezus (2:22), vervolgens vertelt hij over Zijn sterven (2:23). In vers 24 verkondigd hij de opstanding, 
wat ondersteunt wordt door Psalm 16 in 2:25-28. David is gestorven, maar hij sprak in de Psalm over 
de Messias die God zou laten opstaan (2:29-31). Dit is wat God nu gedaan heeft en waarvan de 
apostelen getuigen (31). Ook Psalm 110 getuigt hiervan (2:34-35), dit is nu werkelijkheid geworden 
met de hemelvaart en het uitstorten van de Geest (2:33, 36). De gekruisigde Jezus troont als Heere en 
Messias aan de rechterhand van God! 
 
De vervolgvraag bij d) is bedoeld om de toepassing van 2:36 te doordenken. Bijvoorbeeld slecht nieuws 
omdat zij de verhoogde Jezus gekruisigd hebben, goed nieuws omdat door kruis, opstanding en 
hemelvaart vergeving en gave van Heilige Geest mogelijk zijn. Mooi is dat ze een tweede kans krijgen! 
 

Doel: Vanuit 2:37-41 een Bijbels antwoord krijgen op welke reactie het Evangelie van ons vraagt. 
 
Bij a) kun je jongeren die worstelen met heilszekerheid helpen helderheid te geven over welke reactie 
het Evangelie vraagt. Geef deze vraag meer of minder aandacht naar gelang de behoefte van je groep. 
Je kunt eventueel Handelingen 16:31 erbij pakken. Hoe mooi is het dat de Bijbel deze vraag zo concreet 
beantwoord. Als het goed is lijkt ons antwoord op het Bijbelse antwoord… 
 
Achtergrondinfo bij b. Het gaat hier om twee beelden voor woorden van bekering/inkeer die Lukas 
gebruikt. Van richting veranderen/omdraaien/wenden en tot andere overtuigingen komen. Het van 
richting veranderen kun je uitbeelden met door letterlijk om te keren of van de ene weg de andere in 
te slaan. Voor de luisteraars daar was het: van een leven waarin Jezus gekruisigd moest worden omdat 
Hij een godslasteraar was, naar een leven waarin Jezus erkend wordt als door God tot Heere en 
Christus gemaakt. 
 
Het is goed om bij c. bekering concreet te maken. Voor Joden/kerkmensen is het vaak van godsdienstig 
leven waarin Jezus niet centraal staat naar afhankelijkheid van en liefde voor de Heere Jezus en de 
andere groep van de afgoden tot de levende God (zie het verschil tussen Handelingen 2 en Paulus 
toespraak op de Areopagus in Handelingen 17). De overeenkomst is vaak dat het ‘ik’ in het middelpunt 
staat, zowel bij kerkmensen als ongelovigen, en dat daar een streep door moet. De Engelse ‘I’ (I=ik) 
wordt een . Niet ik maar Hij! 
 

Doel: In 2:42-47 ontdekken wat de eigenschappen zijn van de groep die bloeit door de kracht van de 
Heilige Geest.  
 
Door a) gaan ze grondig door de tekst. Je kunt dit met de hele groep die of in sub groepjes. Zorg dat de 
groeperingen begrijpelijke benamingen krijgen. In vers 42-43a worden de kenmerken geïntroduceerd 
met kernwoorden die vervolgens uitgewerkt worden. Help ze om de kernwoorden te verbinden.  
 

Samenvatting in 42-43a Uitwerking in 43b-47 Eigenschap +/- Picto’s +/- 

42a apostelen → 43b apostelen   

42b gemeenschap →  44-45 gemeenschappelijk   

42c breken van het brood →                                                   46 brood braken   
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42c de gebeden → 47a loofden;    

43a over iedereen → 47b heel het volk.    

 
Bij b)  is het de bedoeling dat de jongeren nadenken over de groepen waar zij deel van uitmaken: gezin, 
familie, klas, sport, gemeente, club enz. en hoe zij hierin een positief christelijke bijdrage aan kunnen 
geven. c) De digitale vraag is bedoeld om te reflecteren in hoeverre digitaal contact lijfelijk contact kan 
vervangen of alleen ondersteunden werkt. Het risico is dat we vervolgens in de oordeelmodus 
schieten, daarom de laatste vraag waarin ze kijken naar eigen verantwoordelijkheid en bijdrage. 
 
Achtergrondinfo: Het gaat niet om geen eigen bezit meer hebben, zoals in het communisme. Maar om 
verregaande vrijgevigheid. Wat de één te veel heeft, wordt gedeeld met degene die minder heeft. 
Bekering heeft een nauwe relatie met geld (zie 1:18, 4:32-5:11, 8:18). Ook gaat het waarschijnlijk om 
echte vreugdevolle maaltijden, in combinatie met wat bij ons heilig avondmaal geworden is. In 20:7-
12 en 21:4-9 zien we dezelfde kenmerken in de gemeenten die Paulus sticht. Hieruit kunnen we 
opmaken dat deze eigenschappen blijvende zeggingskracht hebben. 
 

Werkvorm:  
Je kunt ze de kenmerken weergeven in picto’s of emoticons (positieve en negatieve). Daarna kunnen ze 
hun groepen opschrijven en voorzien van deze picto’s. Vervolgens kun je een rondje doen om dit toe te 
lichten.  

 

Doel: Overzichtelijk te krijgen wat allemaal is langsgekomen over de Heilige Geest.  
Zoals aanwezigheid van God (2:1-4), spreken over grote daden van God (2:4, 11), visioenen/dromen 
(2:17), spreken over Jezus als Heere en Christus met effect (2:36-37), mensen die zich bekeren van hun 
oude leven (2:41), vorming van een groep die het karakter en onderwijs van Christus weerspiegelt in 
2:42-47.  
 

Dag 3 “Hobbels op de weg” 

 

Probeer deze dag te focussen op ‘tegenstand en moeilijkheden van buitenaf.’ Bij dag 4 ligt de nadruk 
op ‘tegenstand en aanvallen van binnenuit.’ 
 

  

Het is het goed te weten dat de Sadduceeën het bestaan van geesten en de wederopstanding uit de 
doden ontkenden en daardoor flink tekeer gingen. Daarnaast is er dezelfde tegenstand als die er tegen 
de Meester was: bang om bij de Romeinen in slecht daglicht gezet te worden (bijv. Joh 11: 47-50) en 
hun eigen macht kwijt te raken (bijv. Joh 12:19). 

  

Hier wordt er verwezen naar Joh 5:21. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo 
maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. Hier worden (minstens) 5000 dode zondaren Levend gemaakt 
door het Woord! 
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Hier kun je ook het ook hebben over het woordje “eer”. Wie wil je eren? God of jezelf? Dan moet je 
ego eraan…..en dat lukt bij de raadslieden en de Sadduceeën niet zo goed. 
Petrus is nogal radicaal: de zaligheid is in geen ander (vers 12).  Het zou mooi zijn als je die zo prachtige 
tekst dat er geen andere Naam is meer belicht en mogelijk in gesprek gaan met de spanning die dit in 
onze tijd oproept. Hoe kun je nu zeggen dat Jezus de enige Weg is? 
 

  

Benoem ook dat vrijmoedigheid vrucht is van de Geest. En door het gebed wil de Heere veel 
vrijmoedigheid geven om Zijn Woord te delen, heb je jezelf daar ook voor over? 
 

Wellicht goed om te polsen of jongeren ook te maken krijgen met verzet tegen het Evangelie. Ervaren 
zij de strijd? Is er dan vrijmoedigheid of juist moedeloosheid? Hoe kun je elkaar dan handvatten bieden 
vanuit Hand 4 en 5:17-23? Eventueel kun je een stuk uit de Christenreis van John Bunyan erbij pakken. 
Zie plaatje bij vraag 6. Dit Bijbelgedeelte laat heel duidelijk zien dat de hobbels op de levensweg er 
helemaal bij horen. ‘In de wereld zul je verdrukking hebben, maar heb goede moed, Ik heb de wereld 
overwonnen.’ (Johannes 16:33).  
Het kan ook zijn dat jongeren helemaal geen tegenstand ervaren. Hoe komt dat? Is er veel 
wereldgelijkvormigheid waardoor ze als een dode vis met de stroom mee drijven?  
Voor jonge pubers kan de omgeving ook ‘vanzelfsprekend’ christelijk zijn, waardoor ze niet veel te 
maken denken te krijgen met tegenstand. Maar juist daar kan het een enorm taboe zijn om open over 
God en een leven met Hem te spreken. Deze vragen kunnen dan helpen:  

- Sta jij op tegen onrecht?  
- Geloof je dat mensen zonder Jezus verloren gaan? H 4: 12: de zaligheid is geen Ander!’ 
- Wil je anderen vertellen over Gods liefde?  
- Durf jij aan te geven dat je iets wel of niet doet omdat je God liefhebt?  

Hebben jongeren te maken met moeilijkheden en zorgen? Hoe kunnen deze je dichter bij God 
brengen? 
 

Dag 4 “Waarschuwingen voor onderweg” 

  

Hier is het handig om aan te geven dat het oordeel wel streng kan lijken maar dat het wel rechtvaardig 
was. Ananias en Saffira hadden gezondigd tegen beter weten in en verzochten de Heilige Geest. Ze 
beroemen zich op goede werken die meer en beter zijn dan zij in werkelijkheid zijn.  Ze begeerden 
aanzien bij de apostelen. En dan het strenge oordeel. God is daarover echter aan ons geen 
verantwoording schuldig.  
 

  

Je kun het hier ook hebben over Gods beeld. Hoe zien we Hem en Zijn eigenschappen? God is zowel 
genadig en barmhartig als ook rechtvaardig en heilig vertoornd over de zonde. 
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Hierbij is het goed om deze tekst uit vers 29 in de juiste context te lezen. Petrus en Johannes hadden 
een hele specifieke opdracht gekregen. Zie hiervoor Handelingen vers. 19 en 20. “Ga in de tempel staan 
en spreek…”  
 

  

Je kunt benoemen dat Gamaliël een belangrijk lid van de Joodse raad was. Zijn advies redde misschien 
wel het leven van de apostelen. Hij hoopte dat de beweging rond de apostelen vanzelf zou verdwijnen. 
Wat een vergissing! God gebruikt nu zelfs deze Gamaliël in Zijn plan. Want Paulus, een leerling van 
deze Gamaliël, wordt later de grootste verbreider van het Evangelie. 
 

Satan kan vanaf de buitenkant de christelijke gemeente aanvallen maar kan dat ook van binnenuit! 
Probeer dat praktisch te maken richting de jongeren. Denk in eerste instantie aan:  
- materialisme 
- wereldsgezindheid (zoals zelf het middelpunt willen zijn, ruzie maken, het recht van de sterkste…) 
- openbare zonden, al dan niet verborgen (dronkenschap, verslaving, porno, laster) 
- dwaalleer (geloofsautomatisme, valse lijdelijkheid, ontkennen van het gezag van de bijbel, comfort-
christendom) 
Zien zij dat ook zo in hun omgeving? En toch houdt God zijn gemeente vast! En mogen we pleiten op 
Zijn beloften. Eventueel kun je een stuk uit de beschrijving van de Heilige Oorlog van John Bunyan erbij 
pakken. 
 

1. . In de computerwereld een functie die verborgen zit in een programma dat 

door de gebruiker wordt geïnstalleerd. Deze functie kan toegang tot de geïnfecteerde computer 
verschaffen aan kwaadwillenden en zo schade toebrengen aan de computergegevens of de privacy 
van de gebruiker. Genoemd naar het Paard van Troje waarin Griekse soldaten de stad Troje 
binnenkwamen om de poorten van de stad van binnenuit te openen. 
➢ Satan heeft veel pijlen op zijn boog. Gister ging het om tegenstand van buitenaf, nu om 

dwalingen van binnenuit. Die zijn – vermomd en met masker, misschien nog wel gevaarlijker. 

2. De metafoor van . Als de kikker in één keer in een pan met heet water gegooid 

wordt, springt hij eruit. Maar als de pan eerst koud is en heel langzaam verwarmd wordt, merkt 
de kikker het niet en raakt hij uiteindelijk versuft en kookt dood.  
➢ Langzaam insijpelende dwaalleer of zonden die je toelaat in je leven, zijn levensgevaarlijk 

3. Een  houden. Het biscuitje is voorgoed doortrokken van de koffie. Zelfs als 

het opdroogt is hij ‘besmet’ met koffie.  
➢ Hoe belangrijk is het dat de gemeente en jouw leven zúiver blijft voor God. 

4. Liedje  van Elly en Rikkert 

 
 
 
 
 



Gezinskampen 2022  Handleiding Bijbelstudies 15+ 
 

Dag 5 “Laat je leiden” 

 

 

Doel: Samen zoeken naar de context van de geschiedenis en meer begrip krijgen voor het feit dat 
Stefanus zich in zo’n lange rede verdedigd.  
 
Stefanus wordt in hoofdstuk 6: 11 beschuldigd van valse woorden spreken tegen God en Mozes. Hij 
vertelt waarschijnlijk dit eerste gedeelte van de geschiedenis van Israël om aan te geven dat hij dit niet 
doet. Mogelijk is zijn boodschap daarna aan de Joodse raad dat de voorvaderen van Israël ook buiten 
het beloofde land Gods zegen en bescherming genoten.  
 
Het feit dat Stefanus de begrafenis van Abraham, Jakob en Jozef benoemde, kan er op wijzen dat hij 
hier al wil aantonen dat ook de vaderen geloofden in de opstanding van de doden, waarbij zij ook 
zouden mogen delen in de vervulling van de beloften. Anders zou zo’n omslachtige begrafenis zinloos 
zijn geweest (bron: studiebijbel). 
 

Doel: Er achter komen waarom Stefanus de geschiedenis van Mozes vertelt. En ook of hier een 
boodschap in zit voor ons.  
 
Vers 25 is een sleutelvers in dit gedeelte. Mozes had een roeping gekregen dacht hij om het volk te 
verlossen, maar het volk begreep dit niet. Het is vergelijkbaar met Jezus en Zijn woorden en ook 
Stefanus en nu zijn beschuldigers.  
 
We leven in een wereld waarin iedereen een mening heeft, en ook niet schroomt om deze te uiten. 
Het is de uitdaging voor ons allemaal, om mensen die andere dingen zeggen dan wij geloven niet te 
veroordelen of hen af te schrijven. Zoals de Israëlieten eerst deden met Mozes, maar later ook met 
Jezus en Stefanus.  
 
Zoek met de jongeren naar hoe ze wat iemand zegt kunnen toetsen aan de Bijbel en hoe ze om gaan 
met mensen die anders denken dan zij. Wat is hierin de Bijbelse weg? En wat als de Heere iets zegt, 
waar ze moeite mee hebben?  
 

Doel: Eerst duidelijk krijgen wat Stefanus doel is met het benoemen van de Heere en Zijn leiding en 
aanwezigheid in de woestijn. Daarna de aanwezigheid van de Heere in het leven van elke dag laten 
zien.  
 
Als de Heere bij Mozes was in de dorre woestijn, dan is Hij echt overal. Stefanus wilde dit aantonen, 
om daarmee duidelijk te maken voor de Joodse raad dat het Evangelie daarom voor iedereen is.  
 
Als de Heere overal is, en we leven in dat bewust zijn, dan zou dat ook iets betekenen voor de keuzes 
die we vandaag maken. Bespreek met jongeren hoe je je bewust kunt zijn van Gods aanwezigheid in 
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het leven van elke dag. Maak jongeren hiervan bewust, zonder ze bang te maken. Wees wel eerlijk, de 
aanwezigheid van God bepaalt als het goed is keuzes op elke gebied van het leven.  
 
Maak jongeren ervan bewust dat zij de Heere overal brengen, doordat Zijn Naam op hun voorhoofd 
staat: 
- Welke keuze maak je als je je realiseert dat de Heere overal is en ook bij jou, bij alles wat je doet?  
- Kun je naar de kroeg als je de Heere meeneemt? 
- Kun je naar de keet als je je realiseert dat de Heere erbij is? 
 

Werkvorm: 
Luister samen met lied “Ik zal er zijn” van Sela en bespreek hoe dit een troost kan zijn, maar ook wat 
dat betekent voor de keuzes die ze maken.  

 

Doel: Stefanus gebruikt het voorbeeld van Mozes om te laten zien dat het volk in zijn tijd net zo omging 
met Jezus. Een stukje kennisoverdracht, omdat dit duidelijk maakt waarom Stefanus dit doet.  
 
Overeenkomsten tussen Mozes en Jezus: 
- Beide zijn zij voorbidders (zie Exodus 32-34, Hebreeën 4) 
- Beide gaven zij levende woorden door (vs.38 en bijvoorbeeld de bergrede) 
- Beide deden wonderen en tekenen 
- Beide werden zij verworpen (vers 39 en de kruisiging) 
 

Doel: afgoden zijn minder abstract dan we soms denken. Het is belangrijk dat we ons hiervan bewust 
worden.  
 
We hebben allemaal meer afgoden in ons leven dan we soms door hebben. Het is belangrijk om dan 
niet direct te kijken naar bijvoorbeeld idolen, maar het ook dichterbij huis te zoeken. Alles waar we 
ons vertrouwen op stellen, in plaats van op de Heere is een afgod. Durf eerlijk te zijn over je eigen 
leven, dat helpt jongeren om ook eerlijk te zijn.  
 
Stel jongeren vragen als: 
- Wat is het eerste wat je doet als je wakker wordt en het laatste wat je doet als je slapen gaat? 
- Welke plaats heeft de Heere echt in je leven? (denk aan stille tijd etc.). 
- Wat zien we als we je insta-profiel doorscrollen? Wat is voor jou echt belangrijk? 
 

Werkvorm:  
Zorg dat je een lijstje hebt met woorden of afbeeldingen uit het dagelijks leven. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan: Netflix, instagram, snapchat, tiktok, mobiel, bier, vrienden, geld, gevouwen handen, 
bijbel etc. Bespreek met elkaar welke dingen je dichter bij God brengen en welke niet.  

 

Doel: Nadenken over de hemel, mogelijk door het gesprek hierover het verlangen bij elkaar opwekken 
over het eeuwig bij de Heere zijn.  
 
Stefanus verdedigde zichzelf tegen de aanklachten die hem gedaan zijn (zie hoofdstuk 6: 13 en 14). Hij 
toont aan dat mensen geen tempel nodig hebben om God te dienen, maar dat God die tempel ook 
niet nodig heeft (bron: studiebijbel). 
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Het laat iets zien van hoe groot God is, dat Hij in de hemel woont. We kunnen ons er geen voorstelling 
van maken. Zoek samen met de jongeren naar wat de Bijbel hierover zegt.  
Bespreek eerlijk met jongeren wat juiste en onjuiste voorstellingen van de hemel zijn. Denk ook samen 
na over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Welke dingen zullen er daar in ieder geval wel en niet 
gebeuren? (zorg dat je zelf concrete Bijbelteksten hebt om hier goed in te duiken). 
 
Durf jongeren eerlijk te vragen of ze er zeker van zijn of ze daar zullen zijn. Als ze er niet zeker van zijn, 
vraag dan door naar hun belemmeringen en onzekerheid. Verdiepingsvragen: 
- Denk je elke dag aan de hemel? 
- Denk je elke dag aan de wederkomst? 
- Hoe kun je leren om hier bewust mee bezig te zijn? 
- Welke dingen in het leven van elke dag belemmeren jou om te verlangen naar de hemel? 
- Waarom luisteren we te goed naar de duivel als hij ons voorspiegelt dat het leven hier fijner is dan 

in de eeuwigheid? En hoe leren we dat af? 
 

Werkvorm: 
Maak tweetallen. Elk tweetal voert een rollenspel op. De ene is een niet-gelovige, die het geloof in een 
hemel en hel maar onzin vindt. De ander is iemand, die gelooft dat er een hemel en hel is. Hij probeert 
de ander te overtuigen. 
Laat de jongeren dit gesprek voorbereiden en uitspelen. Kijk met de rest van de groep toe en bespreek 
het na.  

 

Doel: de jongeren er bewust van maken dat we allemaal de neiging hebben om het Woord van de Heere 
naast ons neer te leggen. En samen leren hoe je je kunt bekeren.  
 
Verzet tegen de Heilige Geest is zonde, maar nog niet direct zonden tegen de Heilige Geest. Maak 
jongeren ervan bewust dat dit twee verschillende dingen zijn, maar ook dat je blijven verzetten geen 
optie is.  
 

Doel: De overeenkomsten zien in het lijden van Jezus en van Stefanus. En dat waarheid is wat Jezus zei: 
“Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer”. 
 

 Jezus Stefanus 

Valse beschuldigingen Marcus 14:55 Handelingen 6:11 

Jezus' koningschap Marcus 14:62 Handelingen 7:55-56 

Ter dood veroordeeld Marcus 14:64. (Jezus werd 
buiten de stad gekruisigd) 

Handelingen 7:58 

Bidden om vergeving voor vijanden Lucas 23:33-34 Handelingen 7:60 

Overgave aan God Lucas 23:46 Handelingen 7:59 

 

Doel: bewust zijn dat het leven met God iets mag kosten, leren van de vervolgde kerk. 
 
Maak jongeren bewust van het voorrecht van Godsdienstvrijheid. Spreek door over wat wij kunnen 
leren van de vervolgde kerk. Neem hierin mee dat de vervolgde kerk vaak het volgende zegt: “Bid niet 
dat vervolging stopt, bid dat we het volhouden om te blijven getuigen. Wij bidden voor de kerk in het 
Westen, want de grootste bedreiging voor de kerk daar is het materialisme.” 
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De titel van de Bijbelstudie brengt misschien wel ineens bij: God gaat voorop, Hij leed en vraagt ons 
om bereid te zijn ook te lijden voor Hem.  
- Jezus volgen, wat kost het je? Wat mag het je kosten? 
- Zou je echt je leven voor Jezus kunnen/durven opgeven? 
 

Werkvorm: 
Kijk onderstaand filmpje op een mobiel: Amuche uit Nigeria - YouTube  
 
Luistervragen:  
- Hoe kun je merken dat Amuche leeft uit haar geloof? 
- Waarin is Amuche een voorbeeld voor jou? 
- Wat zorgt ervoor dat Amuche het volhoudt? 
 
Schrijf daarna een korte, persoonlijke brief aan Amuche. Wat zou je haar willen vragen of zeggen? 
Vertel haar ook wat je van haar leert. Deel wat je hebt geschreven en spreek er over door.  

 

Dag 6 “Reis vol blijdschap verder” 
 

Doel: Met jongeren nadenken over hoe je als christen een verschil kunt maken. Elkaar helpen om hierin 
te durven kiezen voor een Bijbelse manier van leven.  
 
Het is goed om met de jongeren na te denken over het verschil maken als christen in de wereld van 
vandaag. Juist in de omgang met leeftijdsgenoten kan dit iets zijn, wat ze moeilijk vinden. Denk 
bijvoorbeeld aan niet meedoen met bepaalde feestjes, muziek, filmgedrag, alcoholgebruik etc.  
 

Doel: Met elkaar begrijpen waarom Petrus en Johannes nodig waren om de Heilige Geest te laten 
komen in Samaria. Achtergrondkennis dus.  
 
Het eerste gedeelte wat je bespreekt met de jongeren gaat over het feit dat de apostelen naar Samaria 
gaan en daar bidden om de Heilige Geest. Hoe zit dat? Want Filippus was er toch ook? 
Wat opmerkingen hierbij: 
- Het Evangelie kwam voor het eerst buiten het Jodendom. 
- Het heeft te maken met de wederzijdse erkenning dat de apostelen “nodig waren” om te kunnen 

bidden om de uitstorting van de Heilige Geest. De Samaritanen erkenden hiermee de bediening 
van de apostelen, de apostelen konden niet neerkijken op de Samaritanen omdat zij de Heilige 
Geest ook hadden ontvangen.  

- Later in de geschiedenis zien we dat ook gewone mensen konden bidden om de vervulling van de 
Heilige Geest (Ananias en Saulus in Damascus). 

 
Het kan zijn dat jongeren vragen stellen over het werk van de Heilige Geest, bijzondere gaven zoals 
tongentaal, gebedsgenezingen, vallen in de geest etc. Zoek naar Bijbelse antwoorden, vraag desnoods 

https://www.youtube.com/watch?v=A_h4q2TfJJI
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om hulp aan volwassenen als je zelf het antwoord niet hebt. Val hierbij geen kerkverbanden aan of af. 
Besteed er in ieder geval niet teveel tijd aan, omdat het niet met de kern van vandaag te maken heeft. 

Doel: Met elkaar bespreken hoe veelkleurig het werk van de Heilige Geest is, maar ook hoe je het kunt 
herkennen in je eigen leven. 
 
Deel vanuit je eigen leven hoe je merkt dat de Heilige Geest werkt en laat jongeren nadenken over hoe 
zij dat kunnen merken. Let hierbij op dat een persoonlijk verhaal geen maatstaf wordt. Wees je er ook 
van bewust dat er jongeren zijn, die dit nog niet hebben ervaren en het dan moeilijk vinden om hier 
iets over te zeggen.  
 

Werkvorm: 
Neem een zaklamp mee, en bindt daar een touw aan vast. Hang bij een jongeren de zaklamp om zijn 
nek, zodat de zaklamp op zijn rug hangt. Zet de zaklamp aan. Laat de jongere raden of de zaklamp 
aanstaat of niet. Doe dit een paar keer. Zorg daarbij dat hij of zij ook een paar keer verkeerd raad.  
Maak de toepassing:  
Als je een zaklamp op je rug hebt, weet je niet, of het licht brandt of niet. Zo wordt er over het geestelijke 
leven wel eens gezegd: Hij heeft het lampje op zijn rug.  
- Wat wordt daarmee bedoeld, denk je? 
- Kan dat, dat de Heilige Geest in je werkt, zonder dat je dat door hebt? 
- Als je sterft met een lampje op je rug, ga je dan naar de hemel? 
- Als je het lampje op je rug hebt, heb je dan rust van binnen? 

 

Doel: Jongeren helpen om een weg te vinden in hun leven als het gaat over studie, werk, relaties etc. 
met daarbij de vraag hoe ze hierin de leiding van de Heere kunnen zoeken en merken.  
 
Jongeren zijn vaak op zoek naar wat zij met hun leven moeten/ mogen doen. Hoe weten ze welke 
keuze de beste is? Wat vraagt de Heere van hen? Spreek hier met de jongeren over door. Leg uit aan 
de hand van voorbeelden die je kent, op welke manier er keuzes gemaakt kunnen worden.  
 

Werkvorm: 
Verdeel de jongeren in tweetallen en geef ze per tweetal een theedoek. Laat 1 van de jongeren 
geblinddoekt worden. De ander leidt de geblinddoekte jongere 2 minuten rond. Daarna wisselen ze om. 
Spreek af dat ze na 5 minuten terugkomen.  
Bespreek samen wat je hiervan kunt leren als het gaat om: 
- Je laten leiden 
- Overgave en vertrouwen 

 

Doel: Jongeren helpen om getuige te zijn, juist op die momenten dat ze dit moeilijk vinden.  
 
Getuige zijn is vaak niet gemakkelijk. Jongeren hebben hier in studie en werk of bijbaan ook mee te 
maken. Zoek samen naar hoe jongeren een getuige zouden kunnen zijn. Hebben ze mensen aan wie 
ze zich kunnen optrekken? Hebben ze mensen met wie ze kunnen spreken over het volgen van Jezus? 
Hoe worden ze geen heilig boontje, maar durven ze wel Bijbelse keuzes te maken?  
 

Werkvorm: 
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Je ontmoet iemand, die de Bijbel niet kent. Je wil hem uitleggen, dat God de zonden vergeeft. Het 
probleem is: hij is doof. Je kunt dus niet met hem praten. Daarnaast is hij analfabeet. Hij kan dus ook 
niet lezen. Hoe maak je hem duidelijk, dat God de zonden vergeeft?  
Wees creatief. Je mag iets tekenen, je mag iets uitbeelden, of wat je maar meer kunt bedenken. Jullie 
hebben 7 minuten. 

 

Doel: Om de jongeren te laten nadenken over hun eigen geloof, wat is de inhoud van hun geloof? En 
waar mogelijk elkaar bevragen op het persoonlijke geloof. 
 

Werkvorm: 
Een persoonlijke geloofsbelijdenis, kan heel kwetsbaar zijn, maar ook mooi. Moedig jongeren aan om 
deze op te schrijven, en bijvoorbeeld op te hangen boven hun bureau of in hun Bijbel te bewaren. Als 
een reminder voor hun leven van elke dag.  
Je kunt er ook voor kiezen om te vragen of je aan het einde van de Bijbelstudie de geloofsbelijdenissen 
hebben mag. Halverwege het jaar stuur je deze dan naar de jongeren op als een bemoediging. 
Een geloofsbelijdenis schrijven, kan jongeren helpen om houvast te hebben. Geloven is iets wat 
plaatsvindt in je hart, maar doe je ook met je verstand. Laat jongeren hier persoonlijk antwoord op 
geven. Mogelijk kan het ook het gesprek uitlokken over belijdenis doen en de keuzes die daarbij horen.  

 

Doel: Gezinskamp is fijn, met elkaar een week bezig zijn rond de Bijbelstudies ook. Maar het is ook 
belangrijk om daarna in het leven van elke dag ook met de Heere te leven en bezig te zijn met Zijn 
Woord. Zoek met de jongeren naar manieren waarop zij dat in het leven van elke dag kunnen 
toepassen.  
 
Samen terugkijken naar kamp. Met elkaar nadenken over dat kamp niet alleen voor heimwee of een 
kater kan zorgen, maar dat je lessen hebt geleerd die je mee kunt nemen in het leven van elke dag. 
Dat het belangrijk is om in het leven van elke dag met God te kunnen leven.  
 

Werkvorm: 
Luister samen naar 1 van de volgende liederen: 
Ga Op ReIs (Feat. Tangaza Habari Njema) - YouTube 
Sela - In Jezus naam - YouTube 

 

Doel: Geloven doe je alleen en tóch samen! 
 
Zoek met elkaar uit of het werken zou voor jullie om na kamp ook met elkaar in contact te kunnen 
blijven en voor elkaar te kunnen bidden door bijvoorbeeld een groepsapp. Zo ja, spreek daar dan ook 
iets over af.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aQRny3P9Z2g
https://www.youtube.com/watch?v=hzchpXieQcE

