
Geef het Woord aan jongeren 
Jongeren iets meegeven vanuit Gods Woord… Het is een doelstelling die gelukkig nog een 

rol speelt in het kerkelijk jongerenwerk. Alleen, hoe doe je dat dan? De praktijk is vaak dat er 

min of meer een klinkend praatje over de Bijbel wordt gehouden, eventueel gevolgd door een 

paar vragen. Maar of jongeren daarmee werkelijk ontdekken wat het Woord van God hen nu 

te zeggen heeft? 

Bijbelstudie met jongeren 

Hoe gaat de Bijbel open in het jongerenwerk? Drie uitgangspunten zijn daarbij van belang. 

  

1. De Bijbel moet werkelijk centraal staan 

Dat de Bijbel centraal staat in het christelijk jeugdwerk, lijkt een open deur. Aan de andere 

kant: hoe centraal is ‘centraal’? 

a. Een centrale plaats voor de Bijbel zou – als het even kan - tot uiting moeten komen in het 

feit dat de Bijbel ook letterlijk op tafel komt. Bijbelstudie is iets anders dan aan het einde van 

de avond ‘bijbelse dingen zeggen’. Het jeugdwerk zou een plaats moeten zijn waar jongeren 

de Bijbel – in de goede zin van het woord – een ‘gewoon boek’ gaan vinden.  

b. De Bijbel centraal betekent dat de Bijbel in het jeugdwerk maar niet een op zichzelf staand 

onderdeel is. De Bijbel moet als het ware een levensstijl worden: bijbellezen moet leiden tot 

bijbelleven! We zoeken dus naar integratie van de bijbelse boodschap in de praktijk van 

alledag.  

c. De Bijbel bepaalt ook waar we het in het jeugdwerk over hebben. Er kunnen methodische 

redenen zijn om een bepaald onderwerp niet te bespreken, maar principieel gezien heeft de 

Bijbel het eerste woord. Dat betekent dat ook onderwerpen aan de orde kunnen komen waar 

jongeren niet om vragen, maar waarmee God hen via Zijn Woord wél wil confronteren. 

  

2. De leefwereld is uitgangspunt 

Dit punt lijkt misschien in tegenspraak met het eerste (‘De Bijbel centraal’). Maar waar het 

eerste principieel uitgangspunt is, kun je methodisch je vertrekpunt nemen vanuit de 

leefwereld van jongeren. Dit wordt ook wel werken volgens de inductieve methode genoemd. 

We brengen niet zomaar een bijbels thema in, maar gaan vooraf na waar jongeren zelf zitten. 

Waar hebben ze zo hun vragen over, waar hebben ze hulp nodig? Als we de beginsituatie van 

jongeren scherp hebben, zoeken we in de Bijbel naar aanknopingspunten.  

  

3. Jongeren ontdekken zelf én met elkaar 

Het gebeurt nog teveel… Dat jongerenwerkers (vaak met de beste bedoelingen) hun eigen 

ontdekkingen in de Bijbel proberen over te brengen op de jongeren zelf. In de hoop dat de 

jongeren daar ook enthousiast over worden. We pleiten ervoor om jongeren zelf en met elkaar 

te laten ontdekken wat er staat. Dat betekent dat je moet zoeken naar (inter)actieve 

werkvormen die jongeren uitdagen om zelf in het bijbelgedeelte te kruipen. 

Concrete werkvormen voor bijbelstudie 

Welke werkvormen zijn er om met jongeren op een actieve manier aan de slag te gaan met 

een bijbelgedeelte?  

  

1. Vormen die een beroep doen op het HOOFD 

Doel:  

-Jongeren begrijpen wat er staat! 

Voorbeelden: 

-Zet symbolen bij de tekst, bijvoorbeeld: ! = dit valt me op, ? = dit snap ik niet, _ = dit is voor 

mij een les 



-Maak een vertaling met eigen woorden 

-Verzin een kopje boven dit gedeelte 

-Keuzemogelijkheden: welke zin geeft de betekenis van deze tekst ’t beste weer? 

  

2. Vormen die een beroep doen op het HART 

Doel:  

-Jongeren raken persoonlijk betrokken bij het bijbelgedeelte. 

Voorbeelden: 

-Relatiespel met fiches  

-Zoek een foto die jij vindt passen bij dit bijbelgedeelte 

-Inleefopdrachten: stel dat jij ooggetuige was geweest, hoe zou je dan reageren? 

-Maak een interview: welke vragen zou jij willen stellen aan… 

-In welke reactie herken jij je ’t meest? 

  

3. Vormen die een beroep doen op de HANDEN 

Doel:  

-Jongeren maken het concreet voor hun eigen leven 

Voorbeelden: 

-Discussie-vormen, bijvoorbeeld aan de hand van stellingen 

-Casus: hoe zou je dit bijbelgedeelte toepassen in deze situatie? 

-Verwerk de conclusie van de studie in een reclame-affiche 

-Schrijf een reactie terug aan Paulus 

Beschikbare methoden 

De HGJB geeft twee methoden uit waarin gewerkt wordt volgens de genoemde principes.  

  

Cruciaal – voor jongerengroepen (16 jaar en ouder) 

Cruciaal verschijnt acht keer per jaar. Thema’s die jongeren raken, worden uitgewerkt in 

bijbelstudies, achtergrondartikelen, interview, et cetera. Bij elk nummer van Cruciaal wordt 

Crux uitgegeven: een bijlage met werkvormen en suggesties voor bijbelstudies rondom de 

thema’s van Cruciaal. 

  

Spirit – voor tienergroepen (12-15 jaar) 

Spirit verschijnt vijf keer per jaar en wil tieners uitdagen om actief met geloof bezig te zijn. 

Aan Spirit is een methode voor tienerclubs verbonden: Spirit+. Daarin wordt voor 

leidinggevenden van tienergroepen uitgebreide informatie en werkvormen aangeboden om 

met tieners aan de slag te gaan. 
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