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INTRO GEMEENTETHEMA 
 
Gemeentethema | Achter Jezus aan. Ga je mee?! 
Mensen in de bijbel zijn altijd onderweg. Letterlijk en figuurlijk. Verdreven uit het paradijs dolen zij 

rond over de aarde, tot God hen zoekt, vindt en een nieuwe bestemming geeft. We lezen over de 

tochten van de aartsvaders, over Mozes en de Israëlieten, over groene wijden en donkere dalen: 

steeds zijn mensen van God onderweg als pelgrims, hopend op en uitziend naar de beloofde 

toekomst. 

Die toekomst wordt zichtbaar in de nabijheid van Jezus. Waar hij komt, brengt Hij het goede nieuws 

van de ultieme bestemming van de mens, een koninkrijk tot eer van God, waar geen plaats is voor 

ellende en liefdeloosheid. Jezus, gaat ook een weg, zijn weg van zelfopofferende liefde en 

dienstbaarheid leidt tot het kruis, waarmee hij de toekomst opent voor wie Hem liefhebben en 

volgen. 

Het NT vertelt vervolgens hoe Petrus en Paulus op weg gaan met de oproep en uitnodiging om Jezus 

te volgen: Wij volgen Jezus. Hij roept ook jou: ga je mee? De mensen die zich bekeren staan in eerste 

instantie bekend als ‘Mensen van de weg’ 

Net als mensen in de bijbel zijn ook wij ‘mensen van de weg’. Een smalle weg vol obstakels en 

donkere dalen, maar ook een weg met een prachtige bestemming, een weg van vrede en vreugde, 

als we samen ontdekken hoe Jezus ons voorgaat, bemoedigt en opwacht.  

Om samen en individueel te groeien op deze weg is het gemeentethema komend seizoen in zowel de 

NGK als de GKV: Achter Jezus aan. Ga je mee?! a Startzondag Verdiepingszond 

Sept Okt 

Periode Deelthema Startzondag Verdiepingszondag 

Sept – Okt Ik mag mee !! 11 sept 2016 2 okt 2016 

Nov – Dec Wil ik, wil jij mee? 13 nov 2016  11 dec 2016 

Jan – Feb Wat hebben we nodig? 1 jan 2017 5 febr 2017 

Mrt – Apr Hoe ga ik? 5 mrt 2017 2 april 

2017 

 

Mei – Jun Zijn we enthousiast? 7 mei 2017 4 juni 2017 

 

Studiemateriaal: 
Het thema ‘Achter Jezus aan. Ga je mee?’ is nauw verwant met het thema discipelschap. Van 

oorsprong komt dit begrip vooral voor binnen de angelsaksische wereld. Via de evangelicale en 

missionaire beweging heeft het veel invloed gekregen in de kerken. De afgelopen jaren is er ook door 

gereformeerden veel geschreven en geblogd over dit thema. 

Aanknopingspunten met de gereformeerde theologie liggen voor de hand, vanwege het sterke 

accent op zowel de christologie als de actieve rol van de gelovige (Reformatie). 

• Navolging | D. Bonhoeffer indrukwekkende klassieker, 100% aanrader 

• De Leerling | H. Stoorvogel jezus volgen, hoe doe je dat? concreet en uitdagend 

• Jezus triologie | J.Douma pleidooi voor centrale plek van Jezus in onze spiritualiteit 

• Oefenruime | S. Stoppels discipelschap als centraal concept in gemeenteopbouw 

• Discipelschap | De Leede theologische peiling 

http://www.levenindekerk.nl/?s=discipelschap  jos douma, blogs, boekbesprekingen, analyse, 

verdieping 
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HANDLEIDING JEUGDLEIDERS 
Gemeentethema 2016‐2017 | Blok 1 
Intro 
Komend seizoen is het gemeentethema: Achter Jezus, ga je mee?! Naast kerkdiensten en 

Bijbelstudies lijkt het ons mooi als ook in het jeugdwerk aandacht wordt gegeven aan het 

gemeentethema, zodat we als gemeente jong en oud gezamenlijk groeien in navolging van onze 

Heer. 

Graag bieden we jullie als jeugdleiders een handreiking op wat voor manier de vijf blokken van het 

gemeentethema een rol kunnen spelen in de programma’s voor kinderen, tieners en 16 plussers. 

Graag moedigen we jullie aan om er creatief en enthousiast mee aan de slag te gaan. Voel je vrij om 

het op een eigen manier in te vullen. 

 

Blok 1 | Ik mag mee 
Jezus volgen begint niet met jezelf, maar met Jezus. Hij roept om te volgen. Hij verlangt naar jouw 

liefde en nodigt je uit voor een prachtige bestemming van een leven dicht bij God. Wanneer Jezus 

ons roept, betekent dit afscheid van een leven dat tot de dood leidt. Dat Jezus je roept om te 

volgen is in de eerste plaats dus een kostbaar en genadig geschenk van God, die ons zijn liefde 

bewees toen wij nog zondaren waren. Hij roept om alles achter te laten en te volgen. Ik mag mee 

In blok 1 kun je kijken naar de volgende aspecten: 

• Het verlangen van God 

• De uitnodiging van God 

• Wat is je bestemming? 

• Genade 

• Dankbaarheid 

 

Kinderwerk 
Het volgen van Jezus is niet alleen iets voor grote mensen. Al in het Oude Testament worden 

kinderen steeds nauw betrokken bij de grote feesten waarin ze leerden over de weg van God met 

zijn volk. Kinderen gingen zelf ook mee op pelgrimstocht. Zie bijvoorbeeld het verhaal van de 

jonge Jezus (Luk.2:41vv). Ook Jezus zelf laat zien dat kinderen welkom zijn, Dat hij ze graag dicht 

bij zich heeft. Aan jullie de schone taak om Jezus hierin te volgen en deze boodschap door te 

geven, in de verhalen, liederen en werkjes. 

★ Thema’s | de roep om te volgen, op reis gaan met God, het beloofde land, een feestelijke 

toekomst, de droom / het verlangen van God, eerste ontmoetingen met Jezus, bekering 

etc 

★ Bijbelverhalen 
○ De roep om te volgen (OT): Abraham, Mozus, Samuël, David etc. 

○ De kennismaking met Jezus: Andreas, Petrus, Zacheüs, Paulus etc. 

○ De nieuwe bestemming: het koninkrijk God / hemel, nieuwe aarde 

★ Houding | belangrijker dan wat je doet is je eigen houding naar de kinderen. Neem je elke 

keer voor hoe jij het verlangen en de uitnodiging van God om met Hem op weg te zijn 

weerspiegelt in je rol als jeugdleider. 
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Tienerwerk 
Binnen het tienerwerk maak je als jeugdleider vaak gebruik van uitgebreide lesprogramma’s.  

Hoekun je naast deze programma’s toch een plek geven aan het gemeentethema,  

zodat de tieners meegroeien in het midden van de gemeente? Hieronder een aantal suggesties: 

1. Opening van de les | gebruik de komende 2 mnd de opening van de les om je tieners te 

laten kennismaken met iemand die Jezus is gaan volgen en zoom hierbij vooral in op de 

houding van Jezus tijdens de eerste kennismaking en de reactie in het leven van de 

betreffende persoon. Personen die je kunt gebruiken: 

a. Bijbelse personages: 
i. Johannes de Doper 

ii. Petrus de Visser 

iii. Zacheüs de grootverdiener 

iv. Paulus de Schriftgeleerde 

b. Hedendaagse identificatiefiguren: 
i. Musici: Justin Bieber, Beyonce 

ii. Sporters: Ursain Bolt / Martina / Anna van de Breggen 

iii. Politici: Obama vs Paus Fransicus 

iv. Beetje googlen levert een schat aan tekst/video/audio fragmenten op. 

c. Gemeenteleden / familieleden / vrienden 
i. Laat de tieners omstebeurt de les voorbereiden door vooraf een bekende 

uit eigen omgeving te interviewen met de vraag hoe iemand Jezus heeft 

leren kennen, wat het volgen van Jezus concreet oplevert en hoe dat is? 

2. Activiteit | iets rigorieuzer is om toch een van je lessen vrij te plannen voor een les over 

de oproep en genade om Jezus te volgen 

a. Organiseer een avond met als thema: identificatie figuren 

i. Laat elke jongeren informatie zoeken over een bekend persoon die hij 

volgt via social media. Waarin volgt hij/zij deze persoon concreet? 

Waarom? Probeer Jezus eens tussen deze personen te plaatsen en met 

jongeren in gesprek te gaan over Jezus als voorbeeld figuur in hun leven? 

Waarin zouden ze op hem willen lijken, waar is het lastig, etc? 

b. Filmavond | zoek een christelijk film of een film met christelijk motief 

i. Lord of the Rings (marathon) 

ii. Les miserables (vooral die uit 1998 is aanrader) 

iii. Amazing grace, Gran Torino (iets ouder: Babettes feast) 

iv. Noah, Mozes, Ben Hur 

v. Tig mogelijkheden.. 

vi. Bespreek de film met de jongeren 

3. Houding | belangrijker dan wat je doet is je eigen houding naar de tieners. Neem je elke 

keer voor hoe jij het verlangen en de uitnodiging van God om met Hem op weg te zijn 

weerspiegelt in je rol als jeugdleider. 
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16+ Jongeren / Micha Young 
Ideeën met betrekking tot 16+ zijn er genoeg / te veel.  

Momenteel wordt er door jongeren uit beide kerken gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke  

opzet. Een spannend proces doordat er veel variabelen zijn, conflicterende ideeën. Qua inhoud lijkt 

het daarom niet slim om nog een extra 

thema in te passen. Daarom lijkt het beter in te zetten op een van de volgende opties: 

1. Intergenerationele activiteit | er zou overlegd kunnen worden of jongeren een mooie 

activiteit kunnen organiseren waarbij verschillende generaties op een een creatieve 

manier met elkaar aan de slag gaan / in gesprek gaan over het gemeentethema / een van de 

deelthema’s: bv 

a. Speeddate 

b. Debatavond 

c. Pelgrimsroute / weekend 

d. Present / tijdcollecte activiteit 

Ik overleg 2 september met Jan van Raalte over dit idee. 

2. Jongerenactiviteit | Activiteiten zijn gemakkelijker door een regulier programma heen te 

vlechten. We zouden de jongeren kunnen uitdagen hun creativiteit in te zetten om zo’n 

activiteit te koppelen aan het gemeentethema. 

a. Filmavond | zoek een christelijk film of een film met christelijk motief 

i. Lord of the Rings (marathon) 

ii. Les miserables (vooral die uit 1998 is aanrader) 

iii. Amazing grace, Gran Torino (iets ouder: Babettes feast) 

iv. Noah, Mozes, Ben Hur 

v. Tig mogelijkheden.. 

vi. Bespreek de film met de jongeren 

b. Present/diaconale klus: 

i. Genade = geven = offeren 

3. Belijdeniscatechisatie / 18+ | Momenteel werk ik met Reinier van de Berg (Dronten) aan 

een pelgrimstocht voor belijdeniscatechisanten. Past mooi bij het thema. Ik overleg met 

NGK predikanten over het mogelijk is om dit te combineren met hun groepen. 


