
PRAKTISCH CHRISTEN-ZIJN

PRAKTISCH KERK ZIJN  EN JONGEREN?
Jongeren zijn een nieuwe generatie. Een generatie waar de kerk iets van mag 
verwachten. Sommige jongeren voelen zich sterk verbonden met de kerk  en  het 
geloof. Zij zoeken vormen om dit handen en voeten te geven. Andere jongeren zijn 
nog veel meer zoekend en staan nog niet zo open om iets te betekenen voor de 
gemeente of de omgeving.

In dit programma proberen we vanuit het voorbeeld van de kerk in Egypte jongeren 
te inspireren en uit te dagen wat het geloof hen mag kosten. In hoeverre zijn zij be-
reidt om iets te delen met mensen om hen heen? Tegelijk houdt de kerk van Egypte 
de kerk als gehéél een spiegel voor. Wat mag het dienen van anderen ons kosten?

EXTRA UITLEG BIJ DIT DOCUMENT
In dit programma laten we jongeren het plaatje zien van de eerste christelijke ge-
meente. Dat is wél een ideaalplaatje en dat zou frustraties kunnen geven. Daarom 
mag er in het programma ook ruimte zijn voor de vraag hoe het er in de werkelijk-
heid aan toegaat. Het is van belang daar niet in te blijven hangen, waardoor je met 
elkaar in een negatieve spiraal terecht zou kunnen komen. Vanuit de (gebroken!) 
werkelijkheid mogen stapjes gezet worden naar een gemeente die bloeit en iets 
voor mensen in de omgeving kan betekenen. Er wordt in dit programma bewust 
gekozen voor heel kleine en concrete stapjes die dicht bij huis (in de tiener/jonge-
rengroep) beginnen.

DOORPRATEN OVER DE YOUTUBE VIDEO
1. Welk beeld of welke opmerking uit de film is bij je blijven hangen?

2. Sarah wordt in Egypte geconfronteerd met het feit dat de kerk actief aanwezig is 
in de wijk, terwijl hun eigen kerk nog niet eens is afgemaakt. Dit is zo anders dan 
hoe ze dit in Nederland ervaart. Bespreek met elkaar in hoeverre jullie dit herkennen 
in je eigen omgeving.

3. Na de ontmoeting net de monnik in de woestijn vraagt Sarah zich af wat zij er voor 
over heeft om Jezus te volgen. Wat zou jij antwoorden op deze vraag?
 0 Pfff, Jezus volgen. Dat is iets voor later daar ben ik nu nog niet mee 
    bezig.
 0 Ik vind het al moeilijk genoeg om te bidden en bijbel te lezen. Daar heb 
    ik het al druk genoeg mee.
 0 Wow, wat een mooie vraag. Ik herken dat wel. Ik ben nog zoekende 
    hoe ik dat kan doen en wat het mij mag kosten.
 0 Herkenbaar! Inmiddels heb ik mooie manieren gevonden waarbij ik er 
    bewust voor kies om Jezus te volgen.

PRAKTISCH KERK ZIJN IN EGYPTE
Wat gebeurt er daar?
Sinds de revolutie in 2011 lijken veel Egyptische christenen wakker geschud: we 
zijn ook Egyptenaren en hebben daarom een taak in de samenleving. We willen 
er niet alleen zijn voor God en onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. 
Veel kerken zijn diaconaal actief op het gebied van medische zorg, kinderopvang 
of onderwijs. Ze trekken de wijk in of de mensen komen naar de kerk voor opvang 
en zorg. Sommige artsen werken naast hun gewone werk bijvoorbeeld één dag 
vrijwillig in het kerkgebouw. Kerken vangen kinderen op van wie beide ouders moe-
ten werken om genoeg te kunnen verdienen. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld een 
naaicursus volgen en leren daarmee een vak.

BIJBELSTUDIE
De eerste christengemeente kenmerkte zich met een dienende houding naar el-
kaar, maar zeker ook tot de mensen om hen heen. 

Lezen Handelingen 2:42-47

Vragen
1. In dit gedeelte lees je verschillende kenmerken van de eerste christelijke ge-
meente. Welke? Onderstreep deze.

2. Kies uit de volgende reactie één quote om aan te geven wat jij van die eerste 
gemeente vindt. 
wel grappig | kan het ook zo? | ideaalplaatje | was ‘t maar zo! | moet dit echt zo? | 
hoeft niet voor mij | gaaf | wat moet ík hiermee? | kun je daaraan werken?

3. Kijk nog eens naar de kenmerken uit opdracht 1. Van welk van die kenmerken 
zou je het liefst meer zien in jouw gemeente? En welke daarna? Enzovoorts. Schrijf 
ze in volgorde onder elkaar.

4. Als je goed gelezen hebt is het je misschien wel opgevallen dat er veel werkwoor-
den in dit gedeelte staan. Het kwam de gemeente niet aanwaaien, ze waren daarin 
zelf volop betrokken. Bedenk met elkaar wat het de eerste gemeente gekost zal 
hebben om op deze manier gemeente te zijn.

Extra uitleg
Jongeren maken met deze bijbelstudie kennis met de eerste christengemeente en 
ontdekken wat de kracht van die gemeente was en wat het geloof hen mocht kos-
ten. Het is opvallend in de eerst gemeente dat zij alles deelden met elkaar. Men 
was dat niet verplicht, maar dit ontstond uit het verlangen om solidair te zijn met de 
mensen om hen heen. Dat wat zij van God ontvingen wilden ze niet voor zichzelf 
houden, maar delen. Dit blijft niet zonder gevolgen. Ze vallen op en worden gewaar-
deerd door de mensen om hen heen (vers 47). In dit bijbelgedeelte wordt duidelijk 
dat de kenmerken van de gemeente in Jeruzalem te vatten zijn in werkwoorden. Je 
verbonden weten met de gemeente is dus niet alleen maar een gevoel, maar vooral 
een kwestie van doen. De navolging van Christus kan je iets kosten.

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 

CONCREET GEBEDSPUNT
Dank voor het voorbeeld van de kerk in Egypte. Bidden voor de wijk waarin de kerk 
staat. Bidden voor de persoonlijke stappen die zelf gezet kunnen worden (n.a.v. 
werkvormen).
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AAN DE SLAG

Werkvorm 1 Deel wat je hebt
Wat heb jij van God gekregen om te delen met anderen? Je bent misschien heel 
handig met computers of met kinderen. Maar je kunt ook denken aan dingen als 
geloof, hoop en liefde. 
Werkwijze:
In de bijlage vind je een lijst met allerlei manieren om je leven te delen met mensen 
om je omgeving. Natuurlijk is elk mens weer anders, dus dit is geen checklist van 
‘hoe het per se moet’. Probeer in de kolommen aan te geven: Dit past bij mij (max. 
3) én hier wil ik meer mijn best voor doen (max. 3).
Deel daarna eens met elkaar wat je hebt aangekruist. Spreek met elkaar af om met 
minstens één ding waarin je wil groeien deze week nog aan de slag te gaan.

Werkvorm 2 Love 2 share
Deze werkvorm laat de jongeren op een creatieve manier nadenken wat zij kunnen 
delen met mensen om hen heen en hoe ze dit zouden kunnen doen.
Voorbereiding: Hang grote vellen (behang) papier op en zorg voor stiften. 
Werkwijze:
▪ Start met de vraag: Wat heb jij om te delen met anderen? Schrijf de antwoorden 
op een groot vel (behang)papier. Denk dan niet alleen aan materiële dingen of 
talenten, maar juist aan liefde, genade, geduld, vertrouwen en geloof!
▪ Kies er per groepje 1 of 2 uit. Hoe zou je dit (bijv. liefde of geloof) kunnen delen? 
Maak daar een foto of filmpje bij! Wees creatief!
▪ Deel je fotocollage of filmpje in de gemeente. Vertel dat dat het jullie verlangen is 
om dit te delen met anderen.

MAAK HET VERSCHIL!

De kerk in Egypte kiest ervoor om heen duidelijk aanwezig te zijn in de wijk en ook 
concreet iets te betekenen voor de mensen uit deze wijk. Met deze opdracht gaan 
jullie op zoek naar aanknopingspunten in de wijk van de kerk.
Voorbereiding: Zorg voor een klein kaartje met het gebied rondom jullie kerkge-
bouw. Geef elk groepje een briefje met de kijkvragen mee.
Werkwijze: 
Maak in groepjes van drie of vier een wandeling door jullie wijk. Zorg dat de jon-
geren niet alleen langs de grote straten lopen, maar ook de tussendoor weggetjes. 
Zodat ze goed zicht krijgen op wat er in de wijk speelt.

Laat hen nadenken over de volgende vragen:
▪ Wat valt er op als je om je heen kijkt? (Hoe zien de huizen eruit?, hoe zien de 
tuinen eruit?, Zijn er winkels in de buurt? Wat voor soort mensen wonen/lopen er? 
Speelplekken? Enz.)

▪ Wat mis je in deze wijk?

▪ Wat zou de kerk of individuele gemeenteleden kunnen betekenen in deze wijk?

Laat bij terugkomst iedereen iets vertellen van zijn ervaringen. Bedenk tenslotte 
met elkaar drie mogelijke (kansrijke) manieren op iets te betekenen voor de buurt. 
Deel dit met bijv. iemand van de diaconie of de kerkenraad. Je kunt ook de sa-
menwerking met Stichting Present of een andere organisatie zoeken om ook echt 
concreet aan de slag te gaan.
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