
THUIS!
JONGEREN EN THUIS?
Veel jongeren hebben een plek waar ze zich thuis voelen. Hun eigen kamer, een 
plekje in de natuur of ergens anders. Daar kunnen ze echt zichzelf zijn en voelen 
ze zich veilig.

Een andere (nieuwe) omgeving kan bedreigend overkomen, of in ieder geval als 
niet prettig ervaren worden. Tegelijk kan het ook zijn dat tieners een plek als thuis 
juist missen, omdat ze het simpelweg nergens ervaren. In deze les ontdekken ze 
wat hun ‘thuis’ is en wat het verband met hun persoonlijke geloof hierin is. 

EXTRA UITLEG BIJ DIT DOCUMENT
Je ergens thuis voelen is een abstract begrip. Realiseer je dat dit zeker voor jouw 
tieners en jongeren ook het geval is. Probeer daarom zelf concrete voorbeelden te 
noemen, hoe je dit zelf ervaart. 

Het is daarom ook handig om een van de opdrachten aan het begin van de avond 
uit te voeren. Door middel van deze werkvormen denken de tieners of jongeren 
na over het thema ‘thuis’. Hierdoor wordt de rest van de avond, bij bijvoorbeeld de 
bijbelstudie, ook gelijk een stuk concreter voor hen. 

DOORPRATEN OVER DE YOUTUBE VIDEO
1. Auke heeft een bijzondere tijd in Egypte gehad. Toch voelde hij zich nergens écht 
thuis. Hoe komt dat denk je? 

2. Auke vertelt over de zondagmorgen, dat hij het heel bijzonder vond om in Egypte 
avondmaal te vieren. Waarom vond hij dat bijzonder denk je? wat zou jij er van 
vinden om in het buitenland naar de kerk te gaan? En misschien ook wel avondmaal 
te vieren?

3. In het filmpje vertelt Auke dat hij het heel bijzonder vond om samen met die jon-
geren te voetballen. Waarom vond hij dat zo bijzonder denk je? Heb jij zoiets ook 
wel eens meegemaakt? 

THUIS IN EGYPTE
Wat gebeurt er daar? 
Christen in Egypte zijn sterk in de minderheid, dat betekent dat er niet veel christe-
nen zijn. Het is voor de christenen daar erg belangrijk dat ze in een gemeenschap 
leven, waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Juist ook omdat ze dat niet 
altijd in het dagelijks leven kunnen zijn. Naast hun eigen persoonlijke plek, net als 
wij, is het dus ook van belang om dit op geloofsniveau te hebben. 

BIJBELSTUDIE 
Een Psalm die gaat over thuiskomen. De dichter vertelt over hoe graag hij bij God 
wil zijn. 

Lezen Psalm 84

Vragen om te bespreken 
1. Wat valt je op wanneer je de Psalm leest? Wat vind je mooi? Wat vind je lastig? 
2. De dichter vindt het leven niet altijd makkelijk. Zoals bijvoorbeeld vers 7. Waar 
zou een christen in Egypte aan moeten denken, denk je? 
3.  Lees met elkaar nog een keer vers 10 en 11. Ben je het eens met wat de dichter 
daar zegt? Herken je dat in je eigen leven? Waarom wel of niet? 
4.  Lees daarna verder, vers 12 en 13. Welke reactie past het beste bij jou? 
 O Ik heb eigenlijk geen idee wat hier staat… 
 O Ik zou willen dat ik dit ook zo kon zeggen. 
     Maar het is in de praktijk toch een stuk lastiger. 
 O Ja dit herken ik wel, dit zou ik wel kunnen nazeggen.. 
 O Anders: …………. 
5. Wat heeft deze psalm te maken met thuis-zijn? Welke punten uit de psalm zou je 
kunnen toepassen in je eigen leven?

Extra uitleg
Een bekende Psalm, die de jongeren misschien ook wel kennen vanuit de liturgie. 
De dichter spreekt over een verlangen. Een verlangen naar God, het thuis-zijn bij 
God. Het eerste gedeelte van de Psalm gaat over hoe goed het is om bij God te zijn. 
Te zijn op de plek waar Hij ook is. (vers 1 tot 5)
Vers 6 tot en met 8 en 12 en 13 gaan over wat het geloof tot gevolg heeft. Op welke 
wijze God Zijn zegen geeft aan de gelovige. 

De dichter gebruikt in deze Psalm beeldspraak, om zijn punt duidelijk te maken. 
Vandaar de tegenstelling tussen de ene dag en de duizend anderen. Tegelijkertijd 
roept het bij ons de vraag op: ‘Waar voelen we ons nu écht thuis?’. Is dat die ene 
dag bij God? Of de rest los van Hem?

CONCREET GEBEDSPUNT
Almachtige Vader, wees een Vader voor hen die zoeken naar rust en geborgenheid. 
Wees een Vader voor hen die geen thuis hebben. Leer ons omzien naar elkaar. 
Amen. 

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 van 
daaruit in te gaan zetten voor de lokale kerken in Caïro. Meer informatie over dit project is 
te vinden op: www.diaconaalproject.nl 

AAN DE SLAG

▪ Opdracht 1a: 
Je ergens ‘thuis’ voelen is best lastig. Want wanneer voel je je nou echt thuis? 
Wanneer voel jij je écht op je gemak? 
Maak met elkaar een woordweb, waarin je opschrijft welke voorwaarden jij ervaart 
bij je ergens thuis voelen. 
Bespreek vervolgens of dat nog anders zou zijn wanneer je in Egypte zou wonen? 
Zijn er dan andere voorwaarden van toepassing? 

▪ Opdracht 1b:
Christenen in Egypte vinden het erg belangrijk om zich thuis te voelen in de kerk. 
Voel jij je thuis in de kerk? Wanneer wel, wanneer niet?

▪ Opdracht 1c:
Kijk nog eens naar de voorwaarden die je bij opdracht 1 hebt opgeschreven. Welke 
van deze kenmerken zie je soms wel eens terug in de kerk? 
Welke voorwaarden zie je op dit moment niet terug in je eigen kerk, maar zou je wel 
graag willen? Wat zou jij er aan kunnen doen om dit misschien wel te realiseren? 
Ga met elkaar aan de slag om er meer een ‘thuis’ van te maken! 

MAAK HET VERSCHIL!

▪ Hoe kun jij een sterker ‘thuisgevoel’ creëren op de plekken waar jij bent?  
              
Denk met elkaar na over de plekken waar jij je bevindt; het huis waar je woont, de 
sportclub, school en bijvoorbeeld de kerk. Als persoon heb jij invloed op de sfeer die 
daar hangt. Maak met elkaar een plan hoe je ervoor kunt zorgen dat andere mensen 
zich daar ook thuis/prettig voelen. 

▪ Organiseer een spelletjesavond met een groep vrienden, doe uit jezelf even een 
klusje voor je moeder of ga met een aantal docenten in gesprek om die aula nou 
eindelijk eens op te knappen! Door acties als deze, ontdek je dat jij ontzettend veel 
invloed op je omgeving hebt en dus ook of mensen zich thuis of op hun gemak bij 
je voelen. 


