Handout
Aflevering 9 – Een kerk voor alle leeftijden

Tegenwoordig zie je steeds meer kerken die overwegend ouderen- of jongeren
hebben. Kunnen ouderen en jongeren nog wel samen kerk zijn? Wat drijft ouderen
en jongeren uit elkaar en wat verbindt hen? Welke taal moeten we spreken om
jongeren in de kerk te houden?
• Geloofsoverdracht aan de volgende generatie
In Exodus 13 vs.8 lezen we dat Israël de opdracht krijgt om het beeld van het Pascha
aan de kinderen uit te leggen: ‘En op die dag zult gij uw zoon uitleggen: dit is ter wille
van wat de Here mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte’. Het gaat hier om een
persoonlijk getuigenis (‘mij heeft aangedaan, bij mijn uittocht’) van vader op zoon! In
Deuteronomium 6 vs.5 lezen we dat Gods Woord in ons hart moet zijn en…’gij zult
het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, onderweg
bent, ligt of opstaat’. Dezelfde opdracht zien we voor de vaders weggelegd in Jozua
4 vs.22 ‘Gij zult uw kinderen inlichten: ‘Op het droge is Israël hier door de Jordaan
getrokken…’ .In deze voorbeelden zien we het belang van de geloofsoverdracht van
ouders naar hun kinderen en de speciale rol die vaders hierin spelen!
• Stagnatie in de geloofsoverdracht
In de wetgeving zien we als vijfde gebod: ‘Eer uw vader en uw moeder, opdat uw
dagen verlengd worden in het land dat de Here uw God u geven zal’ (Exodus 20
vs.12). Het gaat hier om het respect van kinderen voor hun ouders en de bereidheid
om naar hen te willen luisteren. Als dit ontbreekt, wordt geloofsoverdracht heel
moeilijk. In Richteren 2 vs.6-11 zien we dat de generatie na Jozua van God
vervreemde. Kennelijk lukte het de ouders niet meer om aan de volgende generatie
te laten zien wie de Here was en wat Hij voor hen gedaan had. Hiermee zien we het
begin van een afvallig volk, dat uiteindelijk leidde tot de verdrijving van het volk Israël
uit het beloofde land en zien we dat ‘Rachel, om haar kinderen weent, omdat er
geen meer is’ (Jeremia 31 vs.15).
• Ouders en kinderen in het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament wijkt niet af van het Oude Testament als het om de relatie
tussen ouders met hun kinderen gaat. Ook in Efeziërs 6 vs.1,2 en Kolossenzen 3
vs.20 worden kinderen opgeroepen hun ouders te eren en (in de Here) te
gehoorzamen. Paulus omschrijft dit als het eerste gebod uit de wet met een belofte.
Ook Petrus schrijft in zijn eerste brief aan de jongeren, om ‘zich aan de oudsten te
onderwerpen’ (5 vs.5). Als we zo deze Bijbelgedeelten overdenken, komen we tot de
ontdekking dat er veel misstanden ontstaan zijn en er veel fout gaan is. In de
geloofsoverdracht bij Timotheüs is het goed gegaan. Hierover lezen we in 2
Timotheüs 1 vs.3-5 dat het geloof eerst in oma, en later in zijn moeder maar nu ook
in het leven van Timotheüs gekomen is. Paulus waarschuwt ons er voor dat er een
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tijd komt dat ‘de kinderen hun ouders ongehoorzaam zullen zijn’ (2 Timotheüs 3 vs.2)
en de Here Jezus kondigt de tijd aan dat ‘kinderen tegen hun ouders op zullen staan’
(Mattheüs 10 vs.21)’. Deze laatste verzen laten ons zien dat de verwerping van het
ouderlijk gezag door de kinderen te maken heeft met de eindtijd waarin we leven.
• Oud en jong in één kerk
Is het de oplossing dat de ouderen zich aanpassen aan de wens van de jongeren?
Moeten we de diensten omgooien naar een model waarin de jongeren zich meer
thuis voelen? Ligt dit niet in de lijn van de ‘curlingjongeren’ voor wie ouders zich
uitsloven om het hun kinderen zo behaaglijk mogelijk te maken? Moeten de ouders
zich aanpassen aan het gedrag van hun kinderen of hebben de ouders niet juist de
opdracht gekregen om hun kinderen op te voeden tot volwassenheid? De magische
kenmerken: ‘jong, groot en snel’ hoeven lang niet altijd positief voor een gemeente te
zijn. Het gaat er niet om hoe groot een kerk is, maar of de kerk een plaats is waar
jongeren voor de eeuwigheid gered kunnen worden en opgroeien tot volwassen,
stabiele christenen. De kerk is een gemeenschap waarin we naar volwassenheid
behoren te groeien: ‘Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een
kind en overlegde ik als een kind, nu ik een man ben geworden heb ik afgelegd wat
kinderlijk was’ (1 Korinthiërs 13 vs.11). Naast de vele mooie kenmerken van
kinderen, zijn kinderen ook vaak ongeduldig, egoïstisch, wispelturig, beïnvloedbaar
en emotioneel. Helaas komen we deze kenmerken steeds meer tegen in onze
gemeenten. In steeds meer gemeenten hebben we te maken met een versofting en
vervrouwelijking met opgeklopte emoties en soms eindeloze aanbiddingsdiensten,
waarin de stoere mannelijkheid steeds meer ontbreekt. Worden er nog ‘stoere’
Psalmen en Gezangen gezongen en klinkt de heldere, liefdevolle, maar ook
confronterende terechtwijzende boodschap van de Bijbel nog in onze kerken?
Jongeren worden niet geholpen, wanneer we de kerk aanpassen aan de wensen van
hen, maar wanneer ze geraakt worden door de echtheid van het evangelie, waarop
ze zich bekeren.
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Uit onderzoek blijkt, dat de meeste kinderen door het getuigenis van hun moeder en
oma tot het geloof gekomen zijn, daarna pas door het getuigenis van vader. Het lijkt
er op, dat vader steeds meer de afwezige blijkt te zijn wanneer het gaat om
geloofsoverdracht naar de kinderen, terwijl de Bijbel juist de vaders oproept om hun
kinderen te onderwijzen. God heeft aan ouders kinderen toevertrouwd en zal ons
voor zijn troon rekenschap vragen, hoe we met deze verantwoordelijkheid om
gegaan zijn. Natuurlijk ligt de keuze bij de kinderen zelf, maar wij mogen hen
voorleven in de hoop en in het gebed, dat zij voor de Here Jezus zullen kiezen.
Garantie is er niet, maar wel onze verantwoordelijkheid, waarin wij dát doen wat we
kunnen doen!
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Gespreksvragen:
1. Wat is de belangrijkste voorwaarde om je geloof aan de volgende generatie
door te kunnen geven?
2. Waar loop je als ouders vaak tegen aan bij het doorgeven van je geloof aan
de kinderen?
3. Hoe kunnen ouderen en jongeren samen in één kerk in hun geloof opgroeien?
4. Wat zijn de kenmerken van geestelijke volwassenheid (1 Korintiërs 13 vs.11)?
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