
In gesprek met jongeren



 Doel van de workshop?

 Welke pastorale ervaringen heeft u met jongeren?

 Wat ‘werkt’ bij jongeren?

 Wat vindt u moeilijk?



Stellingen om te bespreken

De kerk dient zich meer te verplaatsen in jongeren, om hen beter bij te kunnen 
staan. (En zo ja, hoe dan?)

Ouders en ambtsdragers vallen vaak in de ‘valkuil’ dat ze de jongeren met klem 
willen vertellen hoe ze zouden moeten denken en kiezen, en daarbij de jongeren 
geen ruimte geven om zelf na te denken en te kiezen. Ze trekken zich dan juist 
terug.

Jongeren denken vaak dat ze er niet toe doen in de gemeente.



Kennen wij de jongeren?

 Belang van het kennen van de leefwereld.

 Waarom?

 Wat typeert onze jongeren?

 Welke positieve punten ziet u?

 Welke negatieve punten ziet u?



Noodkreet

 Grijp ons, jongeren, bij de hand! Waarom? Omdat veel jongeren het gevoel 
hebben dat ze met geloofstwijfels en een zee van vragen op de rand van 
een afgrond staan.

 Hoe kan er geholpen worden?



Hoe reageert u?

 “Jongeren in onze tijd leven –meer dan generaties voor ons– in twee 
werelden. Aan de ene kant de kerk en aan de andere kant de wereld. Soms 
hoor je best aannemelijke argumenten tegen het christelijk geloof. En het 
overgrote deel van de mensen gelooft nergens in, waarom zou je dan wel 
naar de kerk gaan? Als je dan niets ervaart van God, is de keuze bij sommige 
jongeren snel gemaakt.”

 Wat ze bij hun existentiële twijfel het meest steekt: ze lijken geen luisterend 
oor te vinden. Rhodé: “Als je het op catechisatie zegt, hoor je dat het heel 
erg is om te twijfelen. En dat is ook wel zo. Twijfel is ongeloof en dat is ook 
heel erg. Maar het is toch ook menselijk?”



Leer jongeren dat ze alles mogen vragen 
(met eerbied)

 Waarom stellen jongeren kritische vragen?
 Zoek naar de jongere achter de kritische vraag!

 Vraagt om een goede luisterhouding:

 Luisteren, denken en doorvragen

 Vraagt om doorleefde en doordachte antwoorden. 

 U bent daarbij een richtingwijzer dus is het van groot belang dat u weet 
welke weg u wijst en hoe u dat doet.



Wat hebben ze nodig?

 Toerusting op het gebied van:
 Wie zijn ze? (zelfkennis)

 Waar zijn ze naar op reis? (perspectief)

 Waarom doen we iets wel of niet? (levensheiliging)

 Een liefdevol oog…
 Worden ze gezien in de gemeente? 

 Worden hun kwaliteiten benut?

 Een geopend oor…
 Wordt er echt naar ze geluisterd?

 Gebed… 
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