
DE VEELKLEURIGE KERK
DE VEELKLEURIGE KERK EN JONGEREN?
Veel jongeren denken bij de kerk als eerste aan hun eigen plaatselijke gemeente. 
Buiten de eigen kerk kunnen ze zich verbonden voelen met klasgenoten die óók 
geloven of met christenen die ze ontmoeten op vakantie of op een christelijk event. 
Jongeren hebben vaak minder moeite (dan oudere generaties) om over kerkmuren 
heen te kijken. Tegelijkertijd zullen de meeste jongeren nog weinig bezig zijn met 
de wereldwijde kerk.   
▪ Jongeren ontdekken dat zij in het geloof verbonden zijn met christenen over de 
hele wereld.
▪ Jongeren beseffen dat we juist met elkaar (wereldwijd) kunnen ontdekken wie 
God is. 

Deze uitgave is onderdeel van het diaconaal project van de GZB en HGJB. Door dit project 
willen we de gehele gemeente stimuleren om met ‘open ogen’ te gaan kijken. En zich daar 
vanuit in te gaan zetten voor de lokale kerken in Caïro. Meer informatie over dit project is te 
vinden op: www.diaconaalproject.nl 

EXTRA UITLEG BIJ DIT DOCUMENT
Dit programma wil de jongeren meer besef geven van de veelkleurigheid van de 
wereldwijde kerk, door hen in contact te brengen met de kerk en de jongeren in 
Egypte. Hoe leven zij? Welke moeilijke en mooie ervaringen kent de kerk in Egyp-
te? En wat kunnen wij hier in Nederland van hen leren en voor hen betekenen? De 
Youtube aflevering en Bijbelstudie vormen de inhoudelijke basis. De opdrachten 
zijn een verdere verwerking van het thema ‘veelkleurige kerk’. De opdracht ‘Bol 
wol’ kan ook goed als introductiespel aan het begin van het programma gebruikt 
worden.

DOORPRATEN OVER DE YOUTUBE VIDEO
Wat is je opgevallen aan het verhaal van Karel?
Ken jij christenen uit andere landen of culturen? Zo ja, waarin merk je verschillen en 
waarin merk je juist dat we op elkaar lijken?
Christenen zijn een minderheid in Egypte. Toch gaan zij op een positieve manier om 
met moslims. Hoe gaan christenen in Nederland om met moslims? Wat kun jij van 
deze Egyptische christenen leren voor in je eigen omgeving?

CONCREET GEBEDSPUNT
Dank God dat we door de christelijke jongeren in Egypte en door elkaar meer zicht 
krijgen op wie God is. Bid voor de jongeren in Egypte, dat zij ook in hun eigen isla-
mitische omgeving iets laten zien van wie God is. 

BIJBELSTUDIE
Paulus buigt zijn knieën voor God de Vader en spreekt een prachtig gebed uit. Hier-
in zien we iets van de veelkleurigheid van Gods gemeente, want we hebben elkaar 
als christenen nodig om breedte, lengte, diepte en hoogte te kennen. 
 
Vooraf: Hang de vijf portretten uit de wereldkerk op (deze kun je downloaden op de 
website). Met wie zou je eens in gesprek willen? Wat zou je willen vragen?

Lezen Efeze 3:14-21

Wat zou je na het lezen van dit gedeelte aan jouw persoon uit de wereldkerk willen 
meegeven? Hoe kan je hem of haar bemoedigen?

Welke voorbeelden kun je geven van hoe andere christenen (uit een andere kerk of 
cultuur) jou meer zicht hebben gegeven op wie God is? 

Waar denk jij aan als je aan de God denkt? Schrijf eens iets op vijf papiertjes. Leg 
de papiertjes bij elkaar. Wat wordt er allemaal genoemd? Waar zou je zelf niet snel 
aan denken? Nodig: kleine papiertjes en pennen.

Extra uitleg
Het valt op dat Paulus niet zegt wat hij precies bedoelt met de breedte, lengte diepte 
en hoogte. Het staat in relatie tot de liefde van Christus, maar valt er blijkbaar niet 
mee samen. Bernard van Clairvaux, een monnik uit de 12e eeuw, heeft gezegd: 
“Wat is God? Hij is lengte, breedte, hoogte, diepte!” De liefde van Christus is zo 
vierdimensionaal groots, dat het onze eigen kennis te boven gaat. Als je met een 
beker naar de zee gaat, kun je niet de hele zee omvatten. Maar de beker kan wel 
helemaal vol raken met de zee. Met alle christenen samen kunnen we de breedte, 
lengte, diepte en hoogte begrijpen, zodat we de liefde van Christus kennen en 
vervuld raken met de volheid van God. 

DE VEELKLEURIGE KERK IN EGYPTE
Wat gebeurt er daar?
In Egypte kijken de jongeren ook naar voetbal, volgen elkaar op Instagram en zijn 
ook bezig met het geloof in Jezus Christus. In veel opzichten lijken de jongeren daar 
op de jongeren in Nederland. Toch zijn er ook verschillen. Zo krijgen Egyptische 
jongeren te maken met vervolging. Ze worden achtergesteld omdat ze Christen zijn 
en krijgen bijvoorbeeld minder punten voor hun toetsen. Opvallend is dat zij toch 
positief praten over de moslims om hen heen. Ze geloven dat Jezus navolgen bete-
kent dat je je naaste liefhebt. Door hun liefde zie je dat ze één zijn in Jezus Christus!

AAN DE SLAG
Zie en schrijf        
Wil jij je ogen openen voor de christelijke jongeren in Egypte en hen een hart onder 
de riem steken? Schrijf een mooie bemoedigende kaart (in het Engels) voor een 
jongere in Egypte! Zo kunnen de jongeren daar ook ervaren dat we vanuit Neder-
land met hen in Egypte verbonden zijn in de liefde van Christus. Stuur de kaarten 
naar de GZB, dan zorgen wij dat ze op bestemming komen.

Alternatief idee: maak zelf een kaart door te handletteren! Zoek eens op internet 
voor leuke voorbeelden en technieken. Je kunt bijvoorbeeld een bemoedigende 
Bijbeltekst handletteren. Nodig: kaarten en evt. materiaal om te handletteren.

Bol wol
Een jongere pakt de bol wol en noemt iets waar hij of zij erg van houdt (voetballen, 
wiskunde, muziek van Sela, spaghetti eten, gitaar spelen etc.). Vervolgens wordt 
de bal gegooid naar een jongere die daar ook van houdt en die noemt weer iets 
nieuws. Zo ontstaat er een web van verbindingen en valt op hoe groot het web 
wordt door alle verschillende liefhebberijen. Boodschap: er is veel wat ons bindt, 
maar ook veel waarin we verschillen. Zo geldt het ook voor het geloof.

BEZOEK EEN INTERCULTURELE KERKDIENST
Ga eens met elkaar op bezoek bij een interculturele kerkdienst bij jou in de buurt. 
Ga voor een overzicht naar http://icpnetwork.nl/ of http://skinkerken.wixsite.com/
skin. Als je met een grote groep gaat, geef het dan van te voren door aan de ge-
meente. Jullie betrokkenheid is voor hen bemoedigend! Heb het er achteraf met 
elkaar verder over: Wat viel je op? Waarin verschilde de dienst met je eigen kerk-
dienst? Wat vond je mooi?


