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Inleiding

Voor je ligt de informatiemap voor het evangelisatiewerk 
onder buitenkerkelijke tieners. Na de informatiemap voor het 
kinderevangelisatiewerk leek het ons goed om ook een map voor het 
tienerwerk te maken. De tieners zijn een heel andere doelgroep dan de 
kinderen. Ook ontstaan er steeds meer tienerclubs die voortkomen uit de 
bestaande kinderclubs of soms nieuw worden opgericht.

Het doel van het evangelisatiewerk onder buitenkerkelijke tieners is hen in 
aanraking te brengen met Gods Woord. Hen daarin te onderwijzen, maar vooral 
om hen vanuit dat Woord een leidraad mee te geven voor het leven. Ook deze 
tieners zijn op weg naar de eeuwigheid. Zouden wij ze dan niet moeten vertellen 
van ‘dat éne middel om die welverdiende straf te kunnen ontgaan en wederom tot 
genade te komen’?
Maar hoe vullen we dit doel in? In de eerste plaats is het belangrijk te beseffen 
dat al het werk niet gedaan kan worden zonder de zegen en hulp van de Heere. 
Begin daarom altijd op je knieën. 

Met deze informatiemap willen wij je handvatten, tips en ideeën geven voor de 
praktische invulling van evangelisatie onder tieners. Ook proberen wij je iets te 
vertellen over het wat, wie, hoe en waarom van het tienerwerk.

Het tienerwerk valt onder verantwoording van de evangelisatiecommissie van 
de plaatselijke gemeente. Daarom is het nodig dat er een nauwe samenwerking 
tussen kerkenraad en commissieleden is. Landelijk vindt er ondersteuning plaats 
door de Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie (LWJ), die tevens deze map heeft 
gerealiseerd. Het LWJ legt weer verantwoording af aan het Deputaatschap voor 
Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten. 

Mocht je meer informatie willen over tienerevangelisatie, dan horen wij dat graag van 
je. Ook je opmerkingen of aanvullingen zijn zeer welkom. Onze adresgegevens vind je 
in hoofdstuk 8.D van deze map.

We wensen je van harte Gods zegen toe bij de mooie opdracht om het Woord van God 
door te geven aan onkerkelijke tieners.

Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie   
Maart 2013
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Hoofdstuk 1
Waarom tienerevangelisatie?

Een Bijbelse opdracht

De opdracht tot het evangelisatiewerk ligt in Gods Woord. De Heere Zelf hield 
Zijn discipelen voor dat zij een lichtend licht en een zoutend zout moesten zijn. 
Hij heeft tot Zijn discipelen gesproken dat zij moesten uitgaan om het Evangelie 
te verkondigen. Wat een wonder dat de Heere Zijn opdracht hierin niet heeft 
beperkt tot het Joodse volk of tot een bepaalde bevolkingsgroep! Nee, Zijn Woord 
moest gebracht worden aan alle creaturen. 
De opdracht die de apostelen hebben gekregen, geldt ook voor de kerk, voor Zijn 
gemeente. Ook voor de gemeente van vandaag ligt er de roeping om de naaste 
voor Christus te winnen. Nadrukkelijk, omdat de Heere het ons vraagt, maar ook 
omdat het gaat om het zielenheil van onze naaste. Ook van tieners die misschien 
nog nooit hebben gehoord van die ene Naam Die onder de hemel gegeven is. Die 
Naam waardoor zij zalig kunnen worden, namelijk onze Heere Jezus Christus.

Het is van groot belang dat de Bijbelse boodschap op eenvoudige wijze wordt 
doorgegeven. Eenvoudig is echter niet hetzelfde als oppervlakkig. Nooit mag de 
waarheid van Gods Woord geweld worden aangedaan om zogenaamd kindgericht 
te zijn. De tieners zal de dood in Adam en het leven in Christus in al zijn ernst en 
werkelijkheid moeten worden voorgehouden. Twee wegen: zonde en genade, vloek 
en zegen. Alle tieners zijn van nature kinderen des toorns en kunnen in het Rijk 
Gods niet inkomen, tenzij zij van nieuws geboren worden. Het vraagt getrouwheid, 
wijsheid, liefde en ernst om dit in alle eenvoudigheid te vertellen, terwijl de tieners 
(vrijwel) geen enkele Bijbelse ondergrond hebben. Maar juist het feit dat voor veel 
van deze jongeren de vertelling op de club het enige moment is dat zij met Gods 
Woord in aanraking komen, vraagt grote nauwgezetheid van de verteller om in geen 
enkel opzicht af te doen van de grondstukken die nodig zijn gekend te worden: ellende, 
verlossing en dankbaarheid. Wat een grote verantwoordelijkheid, maar ook een mooie 
opdracht!

In Spreuken 22 vers 6 kunnen we lezen: Leer den jongen de eerste beginselen naar 
den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Dit 
betekent: iemand van jongs af aan onderwijzen in Gods Woord tot zaligheid van zijn ziel. 
Wijst dit ook niet op het mooie werk dat op de tienerclub mag gebeuren?
  

Jongeren in de tienerleeftijdsfase lopen rond met levensvragen. Ze zijn op zoek naar 
zekerheden. Hierin kan de club een belangrijke rol spelen door samen met de tieners 
antwoorden te zoeken in de Bijbel. Ook kan hen geleerd worden, dat er Eén is waar 
ze met al hun vragen terechtkunnen, namelijk de Heere Jezus Christus. Veel vragen 
komen ook vanuit het gezin, de familie, de vriendenkring, via school en werk op de 
tieners af. Ze leven in een wereld die geen rekening houdt met God en Zijn Woord. 
Misschien durven ze niet eens te vertellen dat zij naar de club gaan. Het is belangrijk 
dat de leidinggevenden een sfeer creëren waarin de tieners het gevoel hebben dat het 
hún club is, waar plaats is voor Gods Woord (onze opdracht), maar waar ook plaats is 
voor ontspanning en een luisterend oor!

Wij als leidinggevenden zijn het voorbeeld voor de tieners. Daarom moeten wij ons 
nooit boven hen stellen, maar naast hen gaan staan. Het is van het grootste belang 
dat ook wij de Heere mogen dienen in oprechtheid en waarheid. Het ‘Bekeert u’ 
geldt niet alleen voor de tieners, maar komt ook tot ons! 

Ondanks onze onbekwaamheid, onwil en onmacht kan en wil de Heere het werk 
op de tienerclub gebruiken om Zijn Naam te verheerlijken en Zijn koninkrijk uit te 
breiden. Dat besef maakt klein en ootmoedig. 
Wie bezig is in het tienerwerk, moet ook rekenen op teleurstellingen, zoals het 
wegblijven van tieners die eerder zo enthousiast meededen. Ook van die zorgen 
weet de Heere af. Hij geeft kracht aan krachtelozen en moed aan moedelozen. 
Hij staat voor Zijn eigen werk in.
“Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn naam van 
kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in Hem gezegend worden; alle 
heidenen zullen Hem welgelukzalig roemen” (Psalm 72 vers 17).
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In de tweede plaats: Wees jezelf. Wees echt. Luister naar de tieners. Wees er helemaal voor ze. Tieners 
prikken dwars door onze woorden heen als we niet echt zijn. Gemaakt populair gedrag of hippe 
woordkeus door de leiding wordt door de tieners zelfs vreemd gevonden. 
Ze komen al zoveel tegen wat namaak is en snel voorbijgaat dat het onzekerheid geeft. Ze vragen 
zich af, wat echt waardevol is. En die waardevolle boodschap mag de tienerwerker brengen. Het 
overdragen van de Bijbelse boodschap vraagt dan ook om echt contact tussen jongeren en leiding.

B. Leeftijdskenmerken
In dit hoofdstuk worden kort wat kenmerken genoemd die typerend zijn voor deze leeftijd. 

Puberteit

Een ander woord voor tiener is ‘puber’. Veel tieners ‘steigeren’ al bij het horen van dit woord. Maar 
het woord puberteit geeft goed aan in welke leeftijdsfase de tiener valt. De puberteit is te verdelen 
in drie fasen
1. de vroege puberteit ( van 11 tot 14 jaar)
2. de puberteit (van 14 tot 17 jaar)
3. de vroege adolescentie (17-18 jaar)
Iedere tiener is uniek. De één doorloopt deze leeftijd stormachtig, terwijl de ander er als het 
ware doorheen rolt.

Ontwikkeling op allerlei gebied

Lichamelijk
In de puberteit vindt er een groeispurt plaats. In de periode daarvoor groeide alles rustig, 
maar in de tienerleeftijd gaat dit veranderen. In een korte tijd voltrekt zich het seksuele 
rijpingsproces. De jongens worden breder en groter. De meisjes krijgen borsten en een 
vrouwelijk lichaam. Bij meisjes voltrekt deze ontwikkeling zich eerder dan bij jongens. Dit is 
bij een jonge tienergroep ook terug te zien. De meiden zijn dan langer dan de jongens. Later 
halen de jongens hen weer in. De gevolgen van de lichamelijke ontwikkeling zijn terug te zien 
in de groep: een onhandige motoriek of een overslaande jongensstem. Belangrijk is dat een 
leidinggevende de groep het gevoel geeft dat er best om gelachen kan worden, maar dat het 
niet belachelijk gemaakt wordt.

Emotioneel
Op het emotionele vlak kan onderscheid worden gemaakt tussen de jongere en de oudere 
tiener. De jongere tiener is meer bezig met vaardigheden en het opdoen van kennis. Met 
deze groep is gemakkelijker een creatieve verwerking te doen. 
De oudere tiener is meer bezig met de vraag: Wie ben ik? Zij zijn meer gericht op het 
andere geslacht, de meningen van anderen en denken na over hun toekomst. Dit betekent 
dat met hen meer meningsvormende werkvormen te gebruiken zijn.

Hoofdstuk 2
Wie zijn de tieners?

Er is geen sprake van een homogene groep. Het kan gaan om kansarme 
tieners uit een volksbuurt, tieners uit de meer gegoede milieus, tieners van 
het platteland. Er zullen jongeren zijn die al enige voorkennis bezitten, omdat 
ze naar de kinderclub zijn geweest of op school wel eens een Bijbelverhaal 
hebben gehoord. Anderen kunnen via de Evangelische Omroep (tv-series, EO 
jongerendag) al een en ander weten en ook komen er wel die een christelijke 
opvoeding hebben gehad. Daarnaast zullen we in de tienerclub jongeren 
ontmoeten die weinig tot niets van de Bijbel weten. In sommige buurten is de 
kans groot, dat ook moslimjongeren naar de tienerclub komen. 

A. Leefwereld
Omdat de leefwereld van buitenkerkelijke tieners vaak anders is dan de leefwereld 
van de leiding van de tienerclub, staan we voor een intensieve taak. 
Als we ons eigen referentiekader, onze waarden en normen vanuit Gods Woord, op 
een tiener willen overbrengen, komen we grote verschillen tegen. De tiener heeft 
een ander referentiekader. Dat zijn bijvoorbeeld zijn klasgenoten.

De leefwereld van (onkerkelijke) tieners is anders dan onze wereld. Hoe is het om de 
hele avond voor de tv te hangen en van alles over je heen te krijgen? Wat doe je met 
alle geweld, seks, grof taalgebruik, muziek? Wat kost het om steeds het nieuwste 
mobieltje te bezitten, het populairste kledingmerk te dragen, het gaafste kapsel, de 
mooiste make-up, de hipste vrijetijdsbesteding te hebben? 

Als leidinggevenden moeten we aansluiting zoeken bij de belevingswereld van de 
tieners. Hoe moet dat dan? 

Enkele aandachtspunten: 
In de eerste plaats probeer je je in hun leefwereld te verdiepen. Daar zijn genoeg 
aanknopingspunten voor. Een aantal voorbeelden:

•	 Een thema als ‘vriendschap’ is voor pubers in deze tijd een heel belangrijk 
onderwerp.  

•	 In de puberleeftijd komt de belangstelling voor het andere geslacht. Misschien 
kan er op een clubavond aandacht besteed worden aan verliefdheid, seksualiteit?

•	 Tieners horen op tv, via internet, radio en in hun omgeving ruw taalgebruik en 
vloeken en nemen deze taal over. Ook dat is iets om aan de orde te stellen op een 
clubavond. 

•	 Er zijn tieners, die niet christelijk zijn, maar wel vrij hebben op christelijke feest-
dagen. Waarom is dat en wat betekenen die dagen eigenlijk? Deze vragen kunnen 
een aanleiding zijn om de betekenis van de christelijke feestdagen uit te leggen. 

•	 Actualiteit in de wereld, in Nederland of in de woonplaats. Wellicht zijn actuele 
situaties vanuit kranten en de moderne media aan te snijden met een link naar 
de vraag wat de Bijbel erover zegt en wat Gods wil is.
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De informele leider kan ervoor zorgen dat jongeren die bij ‘zijn’ groep horen naar de club komen.  
Het verklaart ook het feit, dat op een bepaalde clubavond de hele groep meekomt en de volgende keer 
slechts de helft van de tieners aanwezig is. 
Het leren kennen van de informele leiders helpt om de groepscultuur te begrijpen en ingang binnen  
de groep te krijgen. 

Aantrekken en afstoten
Het gedrag van tieners is het beste te omschrijven als ‘aantrekken en afstoten’. Enerzijds willen 
ze graag door anderen aardig gevonden worden en af en toe een schouderklopje krijgen, maar 
anderzijds schoppen ze ook graag tegen gezag. Belangrijk is om dat ‘schouderklopje’ te geven  
door middel van een compliment of een goed gesprek. 
Bij het afstoten kun je doorvragen naar wat hen hindert en waarom ze zo negatief reageren.  
Een voorbeeld van zo’n vraag is: ‘Waarom vind je de clubavonden saai?’ 
Het is ook goed om grenzen te stellen. Bepaald gedrag kan niet door de beugel.

Geestelijk
In de tienerleeftijd is ook een geestelijke ontwikkeling te zien. Bij tieners verdwijnt het kinderlijke 
besef van Gods bestaan. Uit de vragen is op te maken dat het Godsbeeld verandert. Tieners 
denken na over dingen die ze vroeger klakkeloos accepteerden. 
Voor de tiener is het een periode van onzekerheid. Belangrijk in deze leeftijdsfase is, dat de 
jongeren een juist beeld krijgen van de Heere en Zijn dienst en dat zij de Bijbel leren kennen, 
waarin staat hoe zij de Heere kunnen dienen en volgen.

Verstandelijk
Ook op verstandelijk gebied verandert een aantal dingen. De belangrijkste 
verandering is het leren na denken over zichzelf en over de wereld. Dit verschil 
is tussen tieners onderling al heel snel te zien. 
Bij veertien- of vijftienjarigen is discussiëren over een Bijbels of 
maatschappelijk thema al een stuk makkelijker dan bij twaalf- of 
dertienjarigen. Het vermogen tot het verwoorden van gedachten moet nog wel 
ontwikkeld worden. Vaak denken tieners zwart-wit.
Bij de verstandelijke ontwikkeling is het verschil tussen jongere en oudere 
tieners duidelijk zichtbaar. Het denken van de jongere tiener verandert bij het 
ouder worden van minder concreet naar meer abstract. 
Bij de jongere tiener is het daarom belangrijk om bij de verwerking concrete 
voorbeelden te gebruiken. Daadwerkelijke en feitelijke situaties spreken hen aan. 
Dit is erg belangrijk in een cultuur die steeds meer visueel is ingesteld en waarin 
weinig boeken  worden gelezen.
Met de oudere tiener is het mogelijk om een als/dan-situatie te bespreken. Ze 
hebben meer inlevingsvermogen en kunnen zich bijvoorbeeld afvragen wat er 
gebeurd zou zijn als het niet zus, maar juist zo gegaan zou zijn.

Sociaal
Jongeren zijn op zoek naar hun identiteit. Ze proberen erachter te komen wie 
ze zijn en wat ze kunnen. Experimenteren is een wezenlijk onderdeel van deze 
identiteitsbepaling. Jongeren ervaren soms grote wisselingen in stemming 
en temperament. Steeds meer jongeren komen uit ontwrichte gezinnen en 
ondervinden daarvan de gevolgen. Vaak zijn ze meer op zichzelf aangewezen en 
kunnen moeite hebben om zich in anderen in te leven.

Als de ontwikkeling normaal verloopt, kunnen jongeren in de tienerleeftijd beter 
inschatten wat het effect van hun handelen op anderen is. Daarom is er ook meer 
behoefte aan contact. Samen met leeftijdsgenoten praten en elkaar ontmoeten 
wordt steeds belangrijker. Zo leren oudere tieners steeds meer om ‘vanuit de ander 
te kijken’. Ze kunnen zich bijvoorbeeld de vraag stellen: “Hoe zou het bij mijn ouders 
overkomen als ik dit doe of dat laat?”

Vrienden
Vrienden zijn belangrijk. Ieder mens heeft behoefte aan contact en aan vrienden. Zo 
ook tieners. Zij trekken zich op aan leeftijdsgenoten en in hun vriendengroep leren zij 
sociale vaardigheden. Het groepsproces binnen de vriendenkring is ingewikkeld en 
veelomvattend. Leiders in de groep zijn belangrijk: zij worden gevolgd en geïmiteerd. 
Het is voor leidinggevenden de moeite waard om erachter te komen wie een leidende 
rol in de groep heeft en ook welk effect deze jongere op de groep heeft. 
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Tal van eigenschappen zijn nuttig bij het tienerwerk:
Organisatietalent, creativiteit, een open hart voor jongeren, discussies kunnen leiden, pakkende 
Bijbelstudies houden, etc. Er zijn maar weinig mensen die al die eigenschappen bezitten. Zaak is dat 
een ieder met zijn of haar talenten een bijdrage kan leveren aan het werk. Bij het samenstellen van 
een groep teamleden is het wel nodig om de talenten op elkaar aan te laten sluiten. 

Denk bij het samenstellen van een team aan de volgende type personen:
•	 Een coördinator die overzicht houdt over alles en het team kan motiveren, corrigeren en taken 

kan delegeren.
•	 Mensen met creatieve vaardigheden, die ideeën hebben voor originele verwerkingen, goede 

spelvormen en die weten wat aanslaat bij de doelgroep.
•	 Personen die goede, pakkende Bijbelstudies of actuele thema’s aan de jongeren voorleggen en 

interactief met de tieners bezig zijn rondom de Bijbelse boodschap.
•	 Praktische mensen, die goed zicht hebben of alle ideeën en voorstellen praktisch uitvoerbaar 

zijn en die handige, nuttige tips aandragen. Denk daarbij ook aan taken zoals het opstellen van 
roosters of de voorbereiding van bijzondere activiteiten.

Van belang is onderling een open sfeer te hebben waarin men, met bescheidenheid en 
voorzichtigheid, elkaar helpt zaken te verbeteren. Hierbij mag ook in het oog gehouden worden dat 
het uiteindelijk niet gaat om het goede in onze prestaties, maar of de Heere het werk zegenen wil.

Taakverdelingen

De verschillende taken moeten over de verschillende teamleden worden verdeeld. Ieder 
is dan aanspreekbaar op zijn taak. Het vergroot ook de betrokkenheid als ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid draagt. We zouden kunnen denken aan de volgende taken:
•	 Aanschaf en beheer van materialen
•	 Contact naar de evangelisatiecommissie en kerkenraad
•	 Contact naar de gemeente
•	 Contact naar tieners en ouders (verjaardag, diploma, ziekte, absentie)
•	 Coördinator/voorzitter van het team
•	 Penningmeester
•	 Public relations
•	 Voorbereiding Bijbelstudies, thema’s voor bezinning met tieners
•	 Voorbereiding verwerkingsvormen
•	 Spelvormen/ontspanning
•	 Voorraad koffie, thee, limonade, chips, e.d.
•	 Clubkrantje
•	 Rooster voor Bijbelstudies, verwerking
•	 Medewerkerrooster
•	 Bijzondere activiteiten
•	 Werving en binding van de tieners

Hoofdstuk 3 
De organisatie van tienerevangelisatie

Het is van belang dat het evangelisatiewerk gedragen wordt door de gehele 
gemeente. Als het goed is, gaat het bij evangelisatie niet alleen om de activiteit 
van een aantal individuen, maar ook om een taak die de gehele gemeente heeft. 
Dit betekent dat het werk voortkomt vanuit de gemeente en dat de gemeente 
met het werk meeleeft.

Binnen de gemeente is er ook een taak weggelegd voor de ambtsdragers wat 
betreft evangelisatie. Dit betekent dat de kerkenraad ook voor het tienerwerk de 
eindverantwoordelijkheid draagt. 
Zij kunnen dan de eerste stap zetten door een aantal gemeenteleden te 
benaderen en een oriëntatiebijeenkomst te beleggen.

Het starten van tienerevangelisatie

Een draaiboek met de planning en voorbereiding voor het opzetten van 
tienerevangelisatie is opgenomen in Hoofdstuk 8.B.1
Van te voren moet vastgesteld worden hoe de organisatie eruit zal zien. Ook 
moet duidelijk zijn hoe de verhoudingen en lijnen tussen evangelisatiecommissie 
en kerkenraad zijn. Vanuit het team kan iemand contactpersoon zijn richting de 
evangelisatiecommissie en vanuit de commissie iemand richting de kerkenraad.
Om een en ander snel en adequaat te regelen, zijn duidelijke en korte lijnen 
nodig. Het is immers zo, dat er meer kans op communicatiestoornissen is, als 
besprekingen en besluiten over veel schijven moeten gaan.

Een team samenstellen

De teamleden die meewerken aan tienerevangelisatie zijn in principe (doop)leden 
van de gemeente. In sommige plaatsen kan het nodig zijn hierop een uitzondering te 
maken. Voorop moet staan dat een kerkenraad zeggenschap heeft over de benoeming 
van medewerkers. 
Er zijn plaatsen waar de kerkenraad zelf medewerkers zoekt en benoemt. In de meeste 
plaatsen gebeurt het echter in nauw overleg tussen de kerkenraad en de commissie.
Persoonlijke benadering werkt over het algemeen het best. Met de ledenlijst in de hand 
kan een keuze gemaakt worden, waarna een bezoek plaats vindt. Natuurlijk kan ook via 
de plaatselijke kerkbode gevraagd worden om teamleden. Voorkomen moet worden dat 
teamleden op eigen houtje nieuwe medewerkers gaan werven. Een eventuele kandidaat 
moet eerst besproken zijn met de kerkenraad en de commissie.

Waaraan moet een teamlid voldoen?
Allereerst moet hij of zij Bijbelgetrouw zijn, van onbesproken gedrag zijn en een 
levenswandel hebben naar Gods Woord.
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Bijbel/themarooster 

In hoofdstuk 5 (Bezinning) staan handreikingen om een rooster samen te stellen.

Vorm 

Er zijn verschillende soorten evangelisatieactiviteiten voor tieners.
Denk er goed over na welke manier geschikt is. Dat kan afhankelijk zijn van de doelgroep, 
teamleden, locatie, financiën en tijd.
Raadpleeg de voorbeeldprogramma’s in hoofdstuk 4.

Waar 

Het is een belangrijke beslissing op welke locatie evangelisatie plaatsvindt, omdat het van invloed 
is op de volgende vragen:
•	 Zullen ze komen?
•	 Kunnen ze op de locatie komen?
•	 Zullen ze blijven?
•	 Zullen ze zich ontspannen voelen?

Het is dus van belang goed na te denken over de locatie. Betrek in de beslissing de volgende 
vragen:
•	 Is het goed bereikbaar voor tieners?
•	 Is het mogelijk samen te koken/eten?
•	 Zijn de juiste faciliteiten in voldoende mate aanwezig? (meubilair, toilet, keuken, fietsenhok, 

opbergruimte etc.)
•	 Is het mogelijk in kleine groepjes te werken?
•	 Kunnen er creatieve activiteiten plaatsvinden?
•	 Is er ruimte voor buitenactiviteiten?
•	 Is de ruimte sfeervol?

Mogelijke locaties zijn:
Zaaltje in kerkgebouw 
Bedenk dat voor onkerkelijke tieners de drempel om naar een kerkgebouw te komen erg 
hoog is. Anderzijds, wanneer de tieners de weg naar het kerkgebouw hebben gevonden, is 
de drempel naar de kerkdienst minder hoog. Bijkomend voordeel van een kerkzaaltje is dat 
de kosten voor de huur laag of nihil zijn.

Buurthuis  
Een neutrale plek, bedoeld voor sociale activiteiten.

Thuis  
Als er een klein groepje is, zou dat kunnen. Het is misschien een optie om eens Bijbelclub 
te houden bij één van de tieners thuis.

Jongerenhonk 
Misschien heeft een gemeente of christelijke organisatie in de woonplaats een soort 
jongerencentrum dat gebruikt mag worden.

Medewerkerrooster / taakomschrijvingen

Probeer bij het maken van een rooster ervoor te zorgen dat er in ieder geval 
één teamlid ingeroosterd is dat ook de vorige keer aanwezig was. Zo wordt 
informatie overgedragen en kan het team ingaan op eventuele vragen en/of 
opmerkingen over wat aan de orde is geweest. 
Als dat niet lukt, is het nuttig een helder verslag van de avond te maken en dit 
per mail rond te sturen. 
Bij het inplannen van de verschillende taken is het handig om rekening te 
houden met de verschillende gaven en vaardigheden van de teamleden.

Taak 1 (vertellen/Bijbelstudie)
Voorbereiding thuis: 
	•	 Bijbelgedeelte	of	thema	van	het	rooster	bestuderen	en	voorbereiden
	•	 bijpassende	psalmen	en	liederen	opzoeken
	 •	 verslag	van	vorige	keer	doornemen
	 •	 contact	met	taak	2	m.b.t.	de	verwerking.
Tijdens de club: 
	 •	 heeft	de	algehele	leiding
	 •	 bidt	en	dankt	met	tieners,	laat	zingen
	 •	 leidt	de	Bijbelstudie
	 •	 sluit	het	gebouw	af	(schoon,	verwarming	en	lichten	uit,	alarm	erop,	deuren	op	slot).

Taak 2 (facilitair)
Voorbereiding thuis: 
	 •	 verslag	van	vorige	keer	doornemen
	 •	 contact	met	taak	1	m.b.t.	inhoud	Bijbelstudie
	 •	 verwerking	voorbereiden
	 •	 evt.	zorgen	voor	extra	benodigdheden	voor	de	verwerking.
Tijdens de club: 
	 •	 begint	met	schriftlezing	en	gebed	met	team
	 •	 houdt	presentielijst	bij	en	evt.	puntensysteem
	 •	 geeft	verdiende	cadeautjes	aan	tieners
	 •	 zorgt	voor	de	verwerking.

Taak 3 (ontspanning)
Voorbereiding thuis: 
	 •	 verslag	van	vorige	keer	doornemen	en	meenemen
	 •	 bedenkt	vorm	van	ontspanning	en	zorgt	voor	evt.	extra	benodigdheden.
Tijdens de club: 
	 •	 bespreekt	tijdens	de	opening	met	medewerkers	het	verslag	van	de	vorige	
  keer en voegt dit in het logboek
	 •	 zorgt	dat	alles	klaarstaat	(spelletjes,	chips,	drinken)	voor	het	
  ontspannend deel
	 •	 legt	spelregels	uit
	 •	 maakt	verslag	en	mailt	dit	aan	het	hele	team.
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Gezond en veilig

Evangelisatie onder tieners is een mooie taak, maar het is ook een grote verantwoordelijkheid.
De tieners zijn tijdelijk onder de hoede van het team. Het team draagt zorg voor het welzijn en de 
veiligheid van de tieners. Het is daarom van groot belang om risico’s voor de gezondheid of veiligheid 
van één van de tieners of teamleden te herkennen.

Enkele aandachtspunten:
•	 Weet waar de nooduitgang is
•	 Weet de plaats en de werking van de brandblusser
•	 Zorg voor een goed gevulde verbanddoos waar iedereen bij kan
•	 Weet wie een EHBO diploma heeft
•	 Voedselhygiëne
•	 Brandvoorschriften
•	 Telefonische bereikbaarheid
•	 Goedkeuring van de ouders
•	 Persoonsgegevens van de tieners bij de hand hebben in een noodsituatie
•	 Vervoer (inzittendenverzekering)
•	 Privacy en vertrouwelijkheid

Vergaderen

Regelmatig moet over de lopende zaken vergaderd worden. Ook worden ervaringen 
uitgewisseld, problemen besproken en het beleid op kortere of langere termijn vastgesteld.
Het spreekt voor zich dat vergaderingen beginnen met schriftlezing en gebed. Daarbij kan men 
overwegen de vergaderingen te beginnen met een korte Bijbelstudie.

Vergaderingen kunnen soms (onnodig) lang duren. Een vergadering wordt bekort als men 
zoveel mogelijk voorwerk thuis doet. Sommige punten kan men goed en snel met gebruik 
van e-mail communiceren. Mogelijk kan de coördinator/voorzitter van het team een aantal 
teamleden vragen bepaalde zaken alvast voor te bereiden. Het is goed om voor grotere 
zaken een commissie aan te wijzen die deze zaken overdenkt, uitwerkt en op de volgende 
vergadering met een concreet voorstel komt.

Maak een vergaderagenda en stuur deze tijdig naar alle betrokkenen.

Agendapunten kunnen zijn:
1. Evaluatie periode … t/m …
2. Programma evangelisatieactiviteit bespreken: 

a. Bezinning/bijbelstudie 
b. Verwerking 
c. Ontspanning

3. Werving en binding van tieners
4. Nieuwe roosters
5. Bijzondere activiteiten
6. Financiën
7. Materiaalbeheer
8. Contact gemeente

Buiten 
Voor speciale sport- en spelactiviteiten. Bij mooi weer, in een rustige omgeving 
kan ook buiten het programma plaatsvinden met Bijbelstudie, bidden en 
zingen.

School 
Wanneer het de school is waar de tieners zelf naar toe gaan of eerder gingen, 
is de drempel laag. Het is echter de vraag of tieners het wel zo fijn vinden om 
weer ‘naar school’ te gaan. 
De locatie moet niet als kinderachtig worden ervaren.

Wanneer 

Voordat een tijd wordt bepaald, moet onderzocht worden hoe het leven van de 
doelgroep eruit ziet. Beantwoordt daarbij de volgende vragen:
	 •	 Wat	zijn	hun	werk-	en	schooltijden?
	 •	 Welk	vervoersmiddel	gebruiken	ze	om	te	komen?	Op	welke	tijden	kan	dat	
  gemakkelijk en veilig?
	 •	 Welke	andere	avond/middag-verplichtingen,	zoals	baantjes,	sportclubs,	
  uitgaansavond, huiswerk, familie, hebben ze al?
	 •	 Hoe	kijken	de	ouders	aan	tegen	activiteiten	op	doordeweekse	avonden?

Financiën

Aan de start en het functioneren van evangelisatieactiviteiten onder tieners zijn 
kosten verbonden. Een grote kostenpost kan de huur van de ruimte zijn. Verder is er 
geld nodig voor materialen die gebruikt worden, zoals Bijbels, liedbundels, spellen, 
eten en drinken. Denk aan geld voor de public relations: advertentie in plaatselijke 
krant, folders, affiches. 

Om geld te werven kan een gemeenteactie op touw worden gezet. Tal van 
mogelijkheden zijn er om geld in te zamelen voor het evangelisatiewerk.

Het is goed een penningmeester aan te stellen om van de uitgaven en inkomsten 
verslag te doen. Ook al gaat het om relatief kleine bedragen, zorg dat een adequate 
boekhouding gevoerd wordt. Deze boekhouding moet ook op geregelde tijden 
(bijvoorbeeld eens per jaar) door twee personen gecontroleerd worden. Het is gegeven 
geld waarvan de besteding goed verantwoord moet kunnen worden. Overigens 
kan er ook voor gekozen worden om de penningmeester van de overkoepelende 
evangelisatiecommissie te vragen de boekhouding van het tienerwerk bij te houden.

Zoals eerder vermeld staat het evangelisatiewerk onder de verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad. Ook het financiële beleid van de plaatselijke evangelisatie zal in overleg met 
de kerkenraad vastgesteld moeten worden.
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De kerkelijke gemeente erbij betrekken

Evangelisatie is een taak van de gehele gemeente. Het is goed om de 
gemeente te informeren wat het evangelisatiewerk inhoudt en hoe het verloopt. 
De gemeente kan echter ook actief meewerken. Zo kan de vrouwenvereniging 
een maaltijd bereiden en daarbij bedienen, de jeugdvereniging kan helpen met 
folderen, muzikale gemeenteleden kunnen het zingen op de club begeleiden. 

Van club naar kerk

Het doel van evangelisatiewerk is de uitbreiding van Gods Koninkrijk, ook 
met onkerkelijke tieners. Tijdens de club horen tieners de boodschap van 
Gods Woord. Groot is het wanneer ze belangstelling voor dat Woord blijken te 
hebben. Maar de tieners worden ouder en krijgen tieners de leeftijd dat ze de 
tienerclub gaan verlaten. Laat ze dan niet zomaar gaan. Probeer door middel van 
vriendschap en relatie contact met deze tieners te behouden. 
Bedenk dat de kerkelijke gemeente een sociaal net is, een geborgenheid, een 
gemeenschap. Laat ook merken dat de tieners hiervan deel mogen uitmaken. 
Sta ervoor open en begeleidt de jongeren hierin, zodat ze opgenomen kunnen 
worden in de kerkelijke gemeente en deel uitmaken van een groep christelijke 
mensen die willen leven zoals God het wil.

Een eerste kennismaking met de kerkelijke gemeente kan worden gedaan door 
middel van een rondleiding in het kerkgebouw. Wanneer de tieners in een zaaltje bij 
de kerk club houden, zal de drempel naar de kerkzaal lager zijn. In het geval dat de 
tieners elders club houden, is het verstandig om eerst tijdens de club aandacht te 
besteden aan de functie van het kerkgebouw.
Een voorbeeld daarvan is:
	 •	 een	aantal	weken	achter	elkaar	wordt	het	bezinnend	gedeelte	zo	vorm	
  gegeven dat er een link is naar het kerkgebouw. 
	 •	 Dat	kan	door	een	Bijbelstudie	over	de	doop	van	de	Heere	Jezus	met	de	 
  link naar het doopvont; de preek die de Heere Jezus houdt in de synagoge  
  met de link naar de preekstoel; het aanstellen van ouderlingen en  
  diakenen in de eerste christengemeente.
	 •	 Na	die	weken	kan	dan	een	excursie	plaatsvinden	en	bijvoorbeeld	 
  een rondleiding in de kerk worden gehouden waarbij de tieners vragen  
  moeten beantwoorden of voorwerpen moeten opzoeken in de kerk.

Verder zal er aandacht moeten zijn voor de vorm van de eredienst, de psalmen die 
gezongen worden, het voorlezen van de Wet/Geloofsbelijdenis, de preek, het gebed.
Ook dit kan op de club aan de orde komen om daarna gezamenlijk een kerkdienst mee 
te maken. Het zal duidelijk zijn dat na het meemaken van de kerkdienst de tieners met 
vragen zullen komen en zij daarin goed begeleid moeten worden.

Het prog ramma

Hoofdstuk 4
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2. Tieners ophalen
Haal de tieners thuis op, vooral wanneer de club ’s avonds wordt gehouden. Ouders laten hun kinderen 
niet snel alleen over straat gaan. Het is ook een mooie mogelijkheid om de ouders te spreken en soms 
even het thuisfront van de tieners te ‘proeven’. 

Geef de ouders een kaartje met de naam, het adres en het telefoonnummer van de ruimte waar 
de Bijbelclub gehouden wordt, namen van teamleden en evt. ook een mobiel telefoonnummer van 
één van de teamleden. Neem altijd wat folders/uitnodigingen mee, want soms lopen er andere 
buurttieners rond die de club nog niet kennen.

Als de tieners niet opgehaald hoeven te worden, zorg er dan voor dat je als team klaar staat. Geef 
tieners het gevoel dat ze welkom zijn. Maak een praatje en wees belangstellend.
De tieners zullen niet allemaal tegelijk binnenkomen. Leg dan bijvoorbeeld wat spelletjes neer 
zodat ze hiermee bezig kunnen zijn, totdat het tijd is om echt te beginnen. Een andere optie is 
om een soort inloopplek te maken: wat tafels met stoelen eromheen en drinken erop zodat daar 
iedereen na binnenkomst kan gaan zitten en een teamlid rustig wat met hen kan praten.

3. Presentielijst bijwerken
De presentielijst wordt door één van de teamleden bijgewerkt.
Nieuwe tieners worden hartelijk welkom geheten. 
Je stelt jezelf aan hen voor en vraagt naar hun naam. Ook vraag je of ze hun adres, 
telefoonnummer en e-mailadres willen achterlaten bij één van de teamleden, zodat die gegevens 
weer gebruikt kunnen worden voor uitnodigingen voor de Bijbelvakantieweek of andere 
bijzondere activiteiten. 
Deze gegevens zijn ook nodig om in noodgevallen het thuisfront van tieners (telefonisch) te 
kunnen bereiken.

Bidden en zingen
De clubavond wordt geopend door gebed met en voor de tieners. Uiteraard moet duidelijk 
gemaakt worden wat bidden is. Geef aan waarom het belangrijk is bij het bidden een 
eerbiedige houding aan te nemen. Vraag aan de tieners of er zaken zijn die in het gebed naar 
voren kunnen komen.

Zingen is voor tieners vaak wat vreemd. Op de Tiener-Bijbel-Club zijn de muziek en de 
liederen van heel ander genre dan zij gewend zijn en waarnaar zij vaak luisteren.
Probeer toch een sfeer te scheppen waarin het fijn is samen liederen te zingen. Leg de 
inhoud van de liederen uit.
Zorg voor een eigen liedbundel waaruit de tieners ook zelf liederen kunnen kiezen. Let erop 
dat er een goede verhouding is tussen het aantal psalmen en geestelijke liederen.

Misschien kunnen in de liedbundel een aantal Engelstalige gezangen opgenomen worden. 
Vaak spreekt dat tieners wel aan. 
Laat ook psalmen zingen achteruit de Bijbel zodat ze wegwijs raken in de Bijbel. Zo 
kunnen de tieners wennen aan het gebruik van de Bijbel met psalmen.

4. Bezinnend gedeelte
Het centrale punt van de Bijbelclub is het overbrengen van de Bijbelse boodschap. 
Voornamelijk voor dit programmaonderdeel wordt de Bijbelclub georganiseerd.
Toch staat er in het programma maar een kwartier tijd voor dit onderdeel. Het bezinnend 
deel is nauw verbonden aan de verwerking die daarop volgt. Die twee horen bij elkaar. 

Hoofdstuk 4 
Het programma

Om evangelisatiewerk onder tieners te starten, is een goede voorbereiding van 
groot belang.

In dit hoofdstuk wordt het programma beschreven voor een Tiener-Bijbel-Club.
Dit kan zijn op een middag, avond of een zaterdagochtend. Er wordt steeds 
gesproken over een clubavond. Maar de onderdelen van de avond kunnen 
uiteraard ook toegepast worden op een ochtend of middag. 

Het programma voor een avond zou er als volgt uit kunnen zien:

Voorbeeld 1

1 18:30 Teamleden aanwezig, openen met team d.m.v. gebed en Bijbellezen, 
  logboek/mail van vorige keer doornemen
2 18.45 Tieners ophalen uit de wijk
3 19.15 Presentielijst bijwerken
  Bidden en zingen met tieners
4 19.20 Bezinning door Bijbelstudie of -vertelling en evt. zingen
5 19.35 Verwerking d.m.v. quiz, vragen, spel of gesprek 
6 20.00 Eindigen met tieners door gebed, afrondend gesprekje en evt. zingen
7 20.05 tot 20.25 uur Ontspanning en ontmoeting met drinken en chips
8 20.30 Tieners naar huis brengen

1. Opening met het team aan het begin van de clubavond
De teamleden moeten op tijd aanwezig zijn, anders bestaat het gevaar dat de tieners 
niet op tijd van huis opgehaald worden of wanneer de tieners zelf komen, dat de 
teamleden nog bezig zijn met het klaarzetten van spullen. 
Zodra de tieners komen, moet het hele team klaar staan om hen aandacht te geven en 
er helemaal voor hen te zijn.

	 •	 Het	is	goed	om	als	leiding	vooraf	te	bidden	en	uit	de	Bijbel	te	lezen.
	 •	 Bespreek	met	elkaar	even	kort	wat	er	op	het	programma	staat.	
	 •	 Degene	die	het	bezinnende	gedeelte	heeft	voorbereid,	kan	kort	weergeven	
  waarover het zal gaan en welke vragen vanuit de tieners worden verwacht. 
	 •	 Het	teamlid	dat	verantwoordelijk	is	voor	de	verwerking	vertelt	wat	de	 
  bedoeling is en maakt duidelijk welke medewerking wordt verlangd van de 
  andere teamleden.
	 •	 Logboek/email	van	de	vorige	keer	wordt	doorgenomen,	zodat	bekend	is	
  hoe de vorige clubavond is gegaan. 
	 •	 Verder	wordt	nagegaan	of	bepaalde	tieners	bijzondere	aandacht	nodig	
  zullen hebben.
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8. Tieners naar huis
Eindig op tijd. De ouders van de tieners moet ervan op aan kunnen dat hun tieners op tijd thuis zijn. 
De ouders hebben hun tieners deze avond ‘losgelaten’ en onder de hoede van de teamleden gegeven. 
Schaad dat vertrouwen niet.

Wanneer de tieners zelfstandig naar de club lopen en terug naar huis, loop dan eens een keertje mee 
de wijk in. Het gesprek met een tiener gaat wel eens makkelijker lopend naast elkaar dan binnen in 
een grote groep.

Wanneer de tieners naar huis worden gebracht, probeer dan contact te leggen met het thuisfront 
van tieners. Dat kan al door kleine dingen: je voorstellen aan de persoon die de huisdeur opent, een 
praatje maken, kleinere broertjes of zusjes uitnodigen voor de kinderbijbelclub en de volwassenen 
voor de inloop, thema-avonden of Bijbelcursus.

Programma’s voor andere vormen van tienerevangelisatie

1. Bijbelvakantieweek (één of meerdere dagen/avonden in één week)
Er kan vooraf door het team een themaboekje/werkboekje worden samengesteld.  
Daarin kan worden opgenomen:
•	 de Bijbelgedeelten die worden behandeld 
•	 het programma
•	 puzzeltjes, vragen, een rebus
•	 interview met teamlid etc. 
Dit boekje gebruiken de tieners tijdens de Bijbelvakantieweek en later nemen ze het  
mee naar huis.

Het LWJ geeft elk jaar een themamap uit die voor deze week gebruikt kan worden. In de 
map worden aan de hand van een thema enkele Bijbelverhalen uitgewerkt, met daarbij 
verwerkingsvragen, puzzels en een themalied.

Het is misschien een optie in de vakanties hetzelfde thema als de Bijbelkinderclub te houden. 
In dat geval kan gezamenlijk worden geopend door bidden en zingen en wordt daarna de 
groep gesplitst op leeftijd en krijgen de tieners een speciaal programma.

2. Openingsavond/inloop
Wanneer een gemeente wil starten met evangelisatie onder tieners en denkt aan 
een Tiener-Bijbel-Club is het goed een speciaal programma op te zetten voor een 
openingsavond. Een opening aan het begin van het nieuwe seizoen met inloop voor tieners 
met hun ouders en andere gezinsleden, waarbij wordt duidelijk gemaakt aan de doelgroep 
wat de bedoeling is van de Tiener-Bijbel-Club. 
Er is dan gelegenheid om met elkaar kennis te maken.

3. Activiteiten gezamenlijk met jeugd van de kerkelijke gemeente
Neem contact op met de leiders van de jeugdvereniging(en) en bespreek welke 
mogelijkheden er zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke buurtactie door jongeren 
voor een goed doel met sponsorloop, betaalde klussen, betaalde computerhulp aan 
ouderen, etc. Of de afsluiting van het verenigingsseizoen met bezinnend gedeelte en een 
barbecue, waarbij de jeugd van de kerkelijke gemeente hun onkerkelijke buurjongens/
meisjes meenemen.

In de Bijbelstudie of –vertelling worden de wezenlijke zaken op de tieners 
overgebracht: de boodschap van Gods Woord aan mensen. Bij de verwerking is 
het uitgangspunt om de inhoud en toepassing van het bezinnend gedeelte door 
de tieners zelf te laten ontdekken, zodat ze het onthouden.
Meer informatie over de bezinning met tieners is te vinden in hoofdstuk 5.

5. Verwerking 
De verwerking is belangrijk. Het doel van de verwerking is om de inhoud van het 
Bijbelgedeelte, de kern van de boodschap, dicht bij de tieners te brengen en te 
houden. Zorg ervoor dat in het programma van de avond hiervoor voldoende tijd 
is ingepland. Door samen vragen te beantwoorden, een open gesprek te voeren, 
een quiz te maken of een spel te doen, steken de tieners veel op en ontdekken 
tieners zelf de toepassing.
Verwerking van het thema kan op verschillende manieren.

In hoofdstuk 6 staat hierover veel meer informatie.

6. Eindigen  
Omdat het soms lastig blijkt aan het eind van de avond de bruisende tieners weer 
rustig en netjes op hun stoel te krijgen voor de afsluiting, is in dit programma 
gekozen om de avondsluiting direct na de verwerking te doen.
Gebruik dit programmapunt om met één zin de kern van de boodschap te herhalen 
en daarna te zingen en te danken. Bedank de tieners voor hun komst en geef aan 
dat het fijn was om samen te zijn.
Benadruk dat er ook na het danken, tijdens de ontspanning, gelegenheid is om 
samen verder te praten en dat het team graag wil luisteren naar hun vragen en 
verhalen.

7. Ontspanning en ontmoeting
Op de club moet een fijne sfeer, warme belangstelling en onderlinge gezelligheid 
zijn. Vooral tijdens dit programmaonderdeel dient dat naar voren te komen. 

De invulling
1. Sjoelen, tafelvoetbal, darten, sportieve (buiten)activiteiten. 
2. Spellen die gedaan worden op kinder/tiener-feestjes. Voorbeelden zijn te vinden in 

de bibliotheek of op internet. 
3. Ook creatieve ontspanning kan gedaan worden, zoals schilderen, knutselen, 

boetseren. De LWJ heeft een cd-rom met veel knutselwerkjes uitgegeven. Wellicht 
zitten er ook werkjes tussen die geschikt zijn voor tieners. In de themamappen 
van de Werkgroep Jeugdevangelisatie, die ieder jaar voor een Bijbelvakantieweek 
ontwikkeld worden, staan ook knutselwerkjes die speciaal zijn gericht op tieners.

4. Vaak staan tieners - in onze ogen doelloos - bij elkaar te ‘chillen’. Ontmoeting met 
leeftijdgenoten is op die leeftijd ‘onmisbaar’. Geef gelegenheid voor ontmoeting. 
Met elkaar kletsen op een ‘hangbank’ met chips en drinken op lage tafeltjes en 
sfeerlicht. Soms ontstaan daar verrassende gesprekken!

5. Het is belangrijk om als team ook betrokken te blijven bij dit 
programmaonderdeel. Probeer op een juiste manier een gesprek uit te lokken, 
niet door jezelf op te dringen in het leven van de tieners, maar wel door oprechte 
en warme belangstelling te tonen. Luister vooral en heb niet gelijk een oordeel.
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De bezinning

Hoofdstuk 5
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Besef dat alleen Gods Geest de harten van de tieners kan openen. Laat het Bijbelgedeelte zelf lezen 
door de tieners. Houdt daarbij wel rekening met het niveau van je groep. Spreek de tieners gerust 
persoonlijk aan en sluit jezelf daarbij in: Wij hebben dezelfde hartvernieuwende genade nodig.
Bedenk bovenal dat we in alles afhankelijk zijn van de hulp en de leiding van de Heere bij de 
voorbereiding, de vertelling en de toepassing van het Bijbelverhaal. De beste voorbereiding begint op 
de knieën.

Vertellen aan buitenkerkelijke tieners

We zullen er rekening mee moeten houden dat (buitenkerkelijke) tieners helemaal niet gewend zijn 
om geconcentreerd en stil naar een vertelling te luisteren. Een vertelling van 10 tot 15 minuten 
is lang genoeg. Een Bijbelstudie kan zo’n 20 minuten duren. Kies bij deze jongeren voor een 
interactieve vorm, maar baken dit wel af, zodat je verhaal geen gesprek wordt. Tieners leven met 
heel veel vragen. Probeer dat wat je hoort vanuit hun dagelijkse leven ook mee te nemen in je 
verhaal en geef er vanuit Gods Woord een antwoord op. Geef eerlijk toe dat je zelf ook niet altijd 
alles begrijpt.

Plaatmateriaal

De tieners kunnen zich meestal geen voorstelling ervan maken hoe het leven was in de Bijbelse 
tijd. Om dit invulling te geven kun je bij je verhaal gebruik maken van platen en/of maquettes, 
bijv. van de tabernakel, de tempel, de stad Jeruzalem, en dergelijke. Bij een Bijbelstudie kan ook 
goed gebruik gemaakt worden van een schoolbord, whiteboard of een powerpointpresentatie. 

Het maken van een rooster

Bij het opstellen van een rooster voor de Bijbelstudies of –vertellingen is het goed om rekening 
te houden met de verhouding Oude Testament - Nieuwe Testament. Wanneer een vaste kern 
van tieners trouw komt, kan een aantal weken achter elkaar hetzelfde thema of dezelfde 
Bijbelse persoon uitvoerig behandeld worden. In het rooster moet rekening gehouden worden 
met het kerkelijk jaar (christelijke feestdagen, bid- en dankdag). Ook actuele onderwerpen 
kunnen behandeld worden zoals terrorisme, vrijheid van meningsuiting, games, gebruik van 
internet. 

Algemene handreikingen voor de Bijbelstudie

Bij oudere groepen kan de behoefte ontstaan aan een wat zakelijker manier om het 
Woord door te geven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij kinderen die voorheen de 
Kinderbijbelclub bezochten en daardoor al wat Bijbelkennis bezitten. Ook kinderen met 
een wat hogere intelligentie hebben vaak behoefte aan een meer informatieve benadering. 
Belangrijk is dat het clubkarakter gehandhaafd blijft en niet voor een schoolse opzet 
wordt gekozen. Een mogelijkheid is dan het invoeren van Bijbelstudie. Daarnaast kun je 
gedurende een bepaalde periode ook werken met een thematische opzet, bijvoorbeeld:
•	 het behandelen van de Wet 
•	 het bidden
•	 jonge mensen in de Bijbel 
•	 een bepaald Bijbelboek. 

De schepping
De Heere heeft 

alles mooi gemaakt!

LWK_EBoekje_Schepping_A5.indd   1 1/2/2012   2:51:43 PM
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De bezinning

Onze vertelling of Bijbelstudie moet wortelen in het Woord van God. We zijn 
verkondigers van het Woord. Gods Woord is onfeilbaar en gezaghebbend. Dit 
komt niet alleen naar voren in onze vertelling of Bijbelstudie, maar ook in het 
gebed vooraf. 
Leg uit wat bidden is. Kondig het gebed aan in concrete bewoordingen, zoals: 
“We willen de Heere om Zijn hulp vragen voor vanavond.” Persoonlijker wordt 
het wanneer (bekende) noden van de tieners ook voorgelegd kunnen worden. 
Voordat je met de vertelling of Bijbelstudie begint, kan er ook nog gezongen 
worden. Maak een boekje met psalmen en liederen en laat de tieners zelf kiezen. 
Wanneer er ook regelmatig een psalm gezongen wordt, maken de tieners gelijk 
kennis met wat tijdens de diensten in de kerk gezongen wordt. 

We moeten er naar streven de tieners ook de Bijbelse begrippen als: 
rechtvaardigheid, heiligheid, de wedergeboorte, e.a. bij te brengen. 
Probeer niet te veel begrippen in één vertelling of Bijbelstudie te gebruiken en leg 
ze ook concreet uit.

Algemene handreikingen bij de vertelling

Bijbelse vertellingen vragen om een doordachte voorbereiding. Allereerst lees je zelf 
het gedeelte in de Bijbel. Maak daarbij gebruik van de kanttekeningen. Daarnaast 
zijn er verscheidene Bijbelverklaringen waar ook veel achtergrondinformatie uit te 
halen valt. Een handleiding, zoals bijv. ‘Leren en Leven’ van drs. P. Cammeraat, is 
goed om te raadplegen. Ook kun je het betreffende  Bijbelverhaal  nog eens nalezen 
in een kinderbijbel. Verder stel je jezelf de vraag, wie je hoorders zijn. Welke tieners 
zitten er straks voor mij? Wat is hun cultuur, achtergrond en niveau?Je kunt goed 
gebruikmaken van een gesprek om je toepassing, de kern van je verhaal, al van te 
voren duidelijk te maken. Kies een alledaagse situatie, of een aansprekend voorbeeld 
uit het verhaal. 

Denk goed na over de beginzin van je vertelling. Probeer in een korte zin de aandacht 
te vangen: midden in een dialoog of een situatie die ze als het ware voor zich zien 
gebeuren. Probeer de aandacht ook tijdens de hele vertelling vast te houden. Houd 
continu oogcontact met de groep en vraag ook eens tijdens korte toepassingen om een 
reactie. Natuurlijk hangt dit ook weer van de groep af, omdat dit in sommige gevallen 
zorgt voor te veel onrust en ordeproblemen.

De kern van de Bijbelse boodschap mag niet in het gedrang komen. Wees eenvoudig in 
woord- en taalgebruik, maar gebruik ook niet te populaire taal. Het is luisteren naar het 
Woord van God. Houd rekening met achtergronden van de tieners. Er kunnen moslims, 
katholieken etc. tussen zitten, die een heel andere visie hebben op of invulling geven 
aan bepaalde personen uit de Bijbel en/of verhalen. Het is goed als we ze dan wijzen op 
de ‘rode draad’ die als het ware door de Bijbel heenloopt, van de schepping tot en met 
Openbaringen. 
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Vanuit het kader van een thema:
•	 kun je beginnen met een aansprekend voorbeeld om het thema  

toe te lichten
•	 daarna kan een Bijbelse uiteenzetting gegeven worden
•	 of een kort Bijbelverhaal verteld worden
•	 tenslotte wordt een Bijbelgedeelte bestuderend gelezen
Deze manier van lezen houdt in, dat het gedeelte in een (historische, Bijbelse) 
context wordt geplaatst en de moeilijke woorden tijdens het lezen worden 
uitgelegd. Het gedeelte wordt in een paar kernzinnen samengevat en er wordt 
nagedacht over de boodschap die dit gedeelte voor ons heeft. Ook dit vraagt dus 
een goede voorbereiding.

En thuis?

Voor veel kinderen blijft het lezen in de Bijbel een aangelegenheid voor de club. 
Het voor hen onbekende taalgebruik en hun seculiere leefomgeving vormen vaak 
een barrière. Ook lezen we in de Bijbel, dat er niemand is die naar God zoekt en 
naar Hem vraagt. Daarvoor hoeven we niet verder te kijken dan ons eigen hart.

Een aantal mogelijkheden om het lezen thuis te stimuleren zijn:
	 •	 geef	elk	nieuw	kind	een	Bijbel	-	nadat	je	toestemming	hebt	van	de	
  ouder(s)
	 •	 vestig	na	het	uitreiken	van	een	Bijbel	de	aandacht	op	eenvoudige	
  Bijbelboeken
	 •	 geef	een	gelamineerde	boekenlegger	mee,	waarop	onderwerpen	of	vragen	
  staan met de Bijbelse vindplaats erbij
	 •	 stel	regelmatig	vragen,	zoals:	“Wie	leest	zelf	thuis	ook	uit	zijn	Bijbel?	Welk	
  verhaal heb je zelf het laatst gelezen? Welke geschiedenis uit de Bijbel 
  spreekt jou aan?”
	 •	 geef	aanwijzingen	zoals:	“Probeer	iedere	avond	een	klein	stukje	te	lezen.	
  Het hoeft niet lang te zijn, maar denk er goed over na en lees het nog een 
  keer.” 
	 •	 geef	in	(persoonlijke)	gesprekjes	aan	welke	troost	er	nu	te	vinden	is	in	
  Gods Woord, voor alle situaties van het leven
	 •	 blijf	als	leidinggevenden	óók	thuis	de	kinderen	opdragen	in	het	gebed	
	 •	 vraag	om	gebed	in	de	gemeente	voor	de	kinderen	en	hun	thuissituatie

De verwerking

Hoofdstuk 6
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Praktische tips

Hieronder vind je wat handige tips waaraan je kunt denken bij het maken van een quiz en/of spel.
•	 De Landelijke Werkgroep voor Jeugdevangelisatie heeft bij het spel Denk&Doe (uitgegeven door 

de JBGG) spelkaartjes gemaakt die heel goed gebruikt kunnen worden door het spel te spelen 
met deze aangepaste kaartjes of ze los te gebruiken bij een quiz. 

•	 In de themamappen voor de Bijbelvakantieweek van de kinderevangelisatie staan bij iedere les 
ook verwerkingsvragen voor tieners. Ook kun je daarin knutselwerkjes vinden die speciaal zijn 
ontworpen voor tieners. Deze verwerkingen houden verband met de inhoud van die les/dat 
thema.

•	 Verwerkingen in de vorm van een quiz of puzzel zijn heel goed zelf te maken als je eenmaal wat 
voorbeelden hebt gezien. Houd wel altijd het niveau van de groep in het oog en het doel van 
je verwerking. Wat wil je de tieners ermee zeggen? Probeer altijd een boodschap vanuit Gods 
Woord erin te leggen.

•	 Stel van te voren duidelijke regels over de manier van antwoord geven. Duidelijkheid kan veel 
ordeproblemen voorkomen. 

•	 Zorg dat je goed voorbereid bent, want dat is het halve werk. Sta tegelijk open voor 
improvisatie.

•	 Leg materiaal dat nodig is van te voren klaar 
•	 Niet bij elk gedeelte uit Gods Woord is een verwerking in de vorm van een puzzel of quiz 

te bedenken. Soms sluit het niet aan bij het bezinnende gedeelte van de avond. Dan is het 
beter om er een soort Bijbelstudie van te maken, waarbij je de tieners zelf Gods Woord laat 
onderzoeken door ze vragen en/of wat stellingen te geven waarover gediscussieerd kan 
worden. 

Verschillende verwerkingsvormen

Er zijn zoveel verschillende vormen voor verwerking te bedenken en combinaties hiervan 
dat het niet mogelijk is om ze allemaal uit te werken. We zullen de meest gangbare vormen 
noemen.

•	 Quiz 
Een quiz bestaat meestal uit een aantal vragen, afgestemd op de tijd die je ervoor 
uittrekt. De vragen zijn te combineren met opdrachten, een puzzeltje of een rebus. Je 
kunt er dus veel variatie in aanbrengen. De quiz is goed af te stemmen op een groep 
waarin veel verschillen zijn. 

•	 Raadsels 
De raadsels worden meestal gebruikt als er iets minder tijd is voor verwerking. Ze zijn 
beter bij de iets jongere tieners te gebruiken. Je kunt zelf raadsels bedenken, maar er 
zijn ook boekjes beschikbaar.  

•	 Puzzels 
Een puzzel kun je zo lang maken als je zelf wilt. Ook hierin is heel veel te variëren in 
leeftijd en moeilijkheidsgraad. Verschillende puzzels samenvoegen werkt heel goed. 
Er zijn veel boekjes met Bijbelse puzzels verkrijgbaar.  

Hoofdstuk 6 
De verwerking

Eén van de belangrijkste doelen van een clubavond is dat de Bijbelse 
boodschap blijft ‘hangen’ bij de tieners. Daarom is het van groot belang om 
elke clubavond na de Bijbelstudie of vertelling deze ook te verwerken in een 
quiz, vragenspel, rebus etc. Hiervoor moeten de tieners zelf goed nadenken 
en dingen opzoeken in de Bijbel. Zo zullen ze de boodschap uit het verhaal zelf 
ontdekken en onthouden. Daarom is het belangrijk dat je er de tijd voor neemt. 

Verband met de vertelling

Vanuit het bezinnende gedeelte vloeit als het ware de verwerking voort. Dit kan 
al heel simpel zijn door een psalmvers of lied te kiezen, dat goed aansluit bij het 
gedeelte waar het die avond over ging. Wil je de tieners er echt actief bij betrekken 
dan kun je ook kiezen voor een quiz, die betrekking heeft op het onderwerp van de 
avond. Vaak komen er tijdens het spel nog veel vragen van de tieners naar voren. 
Soms durven ze die dan pas te stellen, omdat de situatie wat vrijer is of omdat ze 
er nu veel actiever bij betrokken zijn en de boodschap van de vertelling begrijpen. 
Probeer daarom altijd in je verwerking de kern van de boodschap vanuit het 
bezinnende gedeelte te gebruiken. 

Een voorbeeld daarvan is het verhaal van Levi de tollenaar. De boodschap die je 
vanuit dit verhaal wil overbrengen is, dat de Heere Jezus zondaren roept ongeacht 
hun afkomst. In een klein vragenspel kun je als uitkomst ‘Volg Mij’ laten komen.
Bij het onderwerp ‘De tien geboden’ zou je tien stroken kunnen maken. In het kort 
schrijf je op elke strook een van de tien geboden in eigen woorden op. Daarnaast 
maak je tien stroken met concrete voorbeelden of situaties uit het dagelijks leven die 
bij een gebod passen. De tieners mogen de tien geboden en de concrete situaties na 
de vertelling bij elkaar voegen. 

Passend bij leeftijdsgroep en niveau

Het is belangrijk dat de verwerking goed is afgestemd op de leeftijd en belevingswereld 
van de tieners. Tieners van 11 tot 13 jaar vinden een spel waar het uitbeelden van iets 
in voorkomt erg leuk, terwijl tieners van 14 tot 16 jaar daar niet erg voor warmlopen. Zij 
‘schamen’ zich dan voor andere groepsgenoten. Probeer je verwerking af te stemmen 
op het niveau van de tieners. Als het niveau te hoog is, zul je snel merken dat de 
tieners minder gemotiveerd zijn om enthousiast mee te doen. Het kan geen kwaad om 
de verwerking de ene keer eenvoudiger te maken dan de andere keer, want zo komen 
alle niveaus aan bod. Als je tijdens de verwerking merkt dat een van de tieners niet erg 
gemotiveerd is om mee te doen, ga dan eens in gesprek met deze tiener. Het kan zijn dat 
de tiener moeite heeft met lezen, rekenen, spreken etc. 

Zulke zaken kunnen dan besproken worden op een vergadering en/of verwerkt worden in 
een groepsmail zodat iedereen er rekening mee kan houden. 
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•	 Rebus 
Een rebus wordt vaak verwerkt in een quiz, maar ze zijn ook heel goed 
apart te gebruiken. Zelf bedenken en tekenen is meestal lastig. Voor 
Bijbelse rebussen zijn geen boekjes beschikbaar.  
Op de Denk&Doe-kaartjes staan rebussen die misschien uitvergroot 
kunnen worden. De oplossingen van deze rebussen zijn namen van 
Bijbelboeken. 

•	 Vraag-en-antwoordspel 
Puzzels en vraag-en-antwoordspelen overlappen elkaar. Het verschil 
is dat je met een puzzel meer kunt variëren, terwijl je bij een vraag-en-
antwoordspel alleen maar vragen hebt. Deze vorm wordt veel bij een 
Bijbelstudie gebruikt, maar kan ook de leidraad van een gesprek na de 
vertelling zijn. Meestal wordt bij deze vorm echt het specifieke Bijbelgedeelte 
genomen waar het die avond over gaat. 

•	 Vier-op-een-rij
  Spelregels:

1. Vorm twee groepen: één groep kruisjes, één groep rondjes
2. Teken op het bord een grote rechthoek met 7 kolommen (A t/m G) 

en 6 rijen (1 t/m 6)
3. Stel in totaal 42 vragen samen 

(Als je minder vragen hebt, maak je een kleinere tabel) 
 

A B C D E F G

1

2

3

4

5

6

 

4. De groep ‘kruisjes’ kiest een vraag van het bord, bijv. A2: 
5. Eén persoon uit die groep mag het antwoord zeggen. Is het goed, dan krijgt 

de groep een kruisje en twee punten. Weet de persoon het niet, dan mag 
de groep overleggen. Is het antwoord goed, dan wordt een kruisje gezet en 
krijgt de groep één punt. 
Weet de hele groep het niet, dan gaat de beurt voorbij. 

6. De andere groep is aan de beurt. 
7. De groepen proberen vier kruisjes/rondjes op een rij te krijgen: 

horizontaal, verticaal of diagonaal. 
8. Heeft een groep vier-op-een-rij, dan krijgt die groep tien punten extra.
9. De groep met de meeste punten heeft gewonnen.

Werving 
 en binding

Hoofdstuk 7
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•	 De uitnodiging zelf moet netjes, duidelijk, fris en niet te druk zijn. Zorg dat de hoofdzaak in het oog 
springt. Gebruik vormen, kleuren en lettertypen die de doelgroep zullen aanspreken. Een leuke 
illustratie verluchtigt het geheel.

•	 De inhoud van de tekst moet zo goed mogelijk aansluiten bij de doelgroep zonder afbreuk te doen 
aan de eerbied en ernst van de Bijbelse boodschap.

•	 Denk eraan dat de tekst van de uitnodiging compleet is: Wat? Voor wie? Waar? Wanneer en hoe 
laat?

•	 Er kan per jaar verschillende keren worden gefolderd: kort voordat het nieuwe seizoen begint en 
bij bijzondere clubbijeenkomsten.

3. Affiches
Om een affiche te maken, kan de uitnodiging worden uitvergroot op A3-formaat. De bovenstaande 
opmerkingen over de uitnodiging, gelden ook voor het affiche.
Een affiche kan worden opgehangen in het trappenhuis van een flat, in buurtwinkels, bij 
zwembaden, scholen, bibliotheken etc. Vraag natuurlijk wel altijd hiervoor toestemming aan de 
desbetreffende personen. De affiches moeten regelmatig worden ververst en gecontroleerd.
Bij speciale activiteiten van de tienerevangelisatie kunnen ook eigen kerkleden die in de buurt 
wonen een affiche voor het raam hangen.
Grote affiches op dik karton aan lantaarnpalen trekken de aandacht. Hiervoor is een vergunning 
nodig van de burgerlijke gemeente.

4. Straatwerk 
Het straatwerk moet een voorname plaats hebben bij de werving. Het is niet het gemakkelijkste 
werk. Sommigen vinden het ‘eng’ en zien er tegenop. Toch is het een dankbare vorm van 
werving. Er zijn verschillende mogelijkheden.
•	 Men kan in een winkelcentrum de tieners aanspreken en uitnodigen voor een bezoek. 
•	 Een andere mogelijkheid is om (bijvoorbeeld twee aan twee) de wijk in te gaan om op straat 

‘hangende’ jongeren aan te spreken en uit te nodigen. Vraag eens aan de jongeren zelf 
waarover ze meer zouden willen weten of welke vragen ze hebben. Geef een uitnodiging mee.

•	 Ga de adressen langs van de tieners die eerder wel op de club geweest zijn, maar de 
laatste tijd niet meer worden gezien. Vraag of ze weer eens willen komen en probeer te 
achterhalen waarom ze lange tijd niet meer kwamen.

5. Speciale activiteiten in vakanties
Een vakantieactiviteit kan een goede mogelijkheid zijn om tieners te werven voor de club. Er 
zijn vele ideeën te bedenken om een middag en/of avond in de vakantie te organiseren voor 
tieners. 
Wanneer er een Bijbelvakantieweek voor kinderen wordt georganiseerd, kan gedacht 
worden aan een speciaal onderdeel voor tieners. 
Tijdens de Bijbelvakantieweek kunnen ook de avonden besteed worden aan een programma 
dat gericht is op tieners. 

6. Marktkraam
Tijdens koopavond zijn er in de winkelstraten veel jongeren. Ook na schooltijd zie je veel 
tieners in de stad voordat ze naar huis gaan. 
Een kraam met lectuur en folders biedt een goede mogelijkheid om in zo’n winkelstraat 
te evangeliseren. Ga voor de kraam staan, probeer een gesprekje aan te knopen en deel 
uitnodigingen uit.

Hoofdstuk 7 
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Hoe krijg je tieners op de club? Het is een vraag, die door iedereen die begint 
met het tienerevangelisatiewerk beantwoord moet worden. 
Er is een goede locatie, het werk is goed georganiseerd, maar dat is niet 
genoeg. Er moeten tieners komen. Naar hen moet vaak worden gezocht. Er 
moet dus sprake zijn van werving.

Anderzijds is het ook van belang de tieners op de club te behouden. Als de 
tieners eenmaal een keer zijn geweest, willen we natuurlijk dat ze terugkomen! 
Daarom is er in dit hoofdstuk ook aandacht voor de binding van tieners.

Doelgroep

Voordat de club van start gaat, is het goed te bedenken wat de doelgroep van 
het tienerwerk is. De middelen die worden gebruikt moeten aansluiten bij de 
doelgroep, die met het werk bereikt moet worden. Bepaal de doelgroep aan de 
hand van leeftijdsgrens, milieu, wijk/buurt, niveau en culturele achtergrond van de 
tieners die we willen bereiken. Door na te denken over de vraag welke tieners nu 
precies gezocht worden, komen de activiteiten om hen op de club te krijgen in beeld.

Mogelijkheden van werving

De werving is en blijft van groot belang. Een club moet zich blijven presenteren. Laat 
zien, dat er club is, wat de club doet en hoe bruisend het clubleven kan zijn. ‘PR’ en 
reclame zijn belangrijk. 
Er zijn veel manieren om wervend bezig te zijn. We noemen hieronder een aantal 
mogelijkheden. Soms kunnen er plaatselijk varianten worden bedacht.

1. Gebed
Het sterkste wapen, ook in het evangelisatiewerk, is het gebed. Gebed is niet een 
mogelijkheid van werving, maar een vereiste.
Gebed door de kerkelijke gemeente tijdens de kerkdiensten, door de leiding voordat de 
clubavond begint of het evangelisatiewerk wordt gedaan. Gebed ook speciaal voor de 
tieners die tot de doelgroep behoren.

2. Uitnodiging/flyers
•	 Wanneer de doelgroep rondom het evangelisatiegebouw woont, kan huis-aan-

huis gefolderd worden in deze wijk. Een goede plattegrond is nodig. De wijk wordt 
verdeeld zodat medewerkers weten welke straten zij moeten folderen.

•	 Het is goed de ‘afzender’ duidelijk te vermelden. Men mag best weten dat het 
gaat om kerkelijk werk van de Gereformeerde Gemeente te …. Vermeld een 
informatieadres met telefoonnummer en mailadres voor het geval de tieners of hun 
ouders meer informatie willen.
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Mogelijkheden van binding

Hieronder wordt een aantal mogelijkheden genoemd om tieners te binden aan de tienerclub.

1. Eerste indruk
De eerste indruk, die de tiener van de club krijgt, is van groot belang. Het kan bepalen of een tiener 
wegblijft of terugkomt. Besef dat de eerste indruk kan betekenen dat de tiener dan niet of wel vaker 
uit Gods Woord zal horen. Wees daarom extra alert wanneer een nieuweling een avond bezoekt. 
Probeer je in te leven in die tiener. Stel hem op zijn gemak, heet hem welkom en stel jezelf voor. 
Vertel wat er op het programma staat. Leg kort en helder uit wat er gaat gebeuren en hoe dat gaat, 
zoals samen zingen en bidden. Zorg dat je de naam van de tiener kent. Persoonlijke aandacht vinden 
ze erg belangrijk. 

2. Goede sfeer
Van groot belang is de sfeer op de club. Als de tieners op de club een gevoel van veiligheid, 
geborgenheid, gezelligheid en oprechte aandacht ervaren, zal dat de aantrekkingskracht van de 
club doen toenemen. Daarbij speelt ook de onderlinge band van de clubleiding een rol. 
Samengevat komt het hierop neer: de tieners moeten ervaren dat er liefde voor de naaste is. Deze 
liefde komt er niet zomaar en is niet te ‘organiseren’. Deze liefde moet en mag ontvangen worden 
van de Heere. Als Hij Zijn liefde uitstort in ons hart, zullen de jongeren daarvan wat merken. 
Daarom is het gebed om het werk van de Heilige Geest ook in dit aspect van het tienerwerk 
onmisbaar.

3. Orde
Orde en duidelijkheid zijn ook belangrijk. Wees niet te benauwd om regels te stellen en 
accepteer zeker geen spotten, vloeken of oneerbiedig gedrag. Sommige tieners zullen mogelijk 
wegblijven vanwege de ‘strenge’ leiding, maar de meeste jongeren waarderen juist de rust en 
orde die duidelijke regels met zich meebrengen. Maar een clubavond hoeft natuurlijk geen 
‘strafprogramma’ te zijn. Bij het maken van het programma moet rekening gehouden worden 
met het feit, dat er onderdelen zijn waarbij stilte, eerbied en rust geboden is, en andere 
onderdelen waarbij het wat rommelig en onrustig mag zijn.

4. Tieners ophalen en thuisbrengen
Het stimuleert tieners (en hun ouders) om naar de club te komen als ze weten dat ze worden 
opgehaald en thuisgebracht. Vooral wanneer ze zien dat er al een aantal andere (bekende) 
tieners meegaat naar de club, nodigt dat uit om ook te gaan.

5. Contact met ouders
Probeer contact te leggen met de ouders en nodig hen uit een clubbijeenkomst bij te 
wonen. Geef ze informatie over het programma, de doelstelling van het tienerwerk en 
maak duidelijk vanuit welke kerk het evangelisatiewerk wordt verricht. Wanneer de ouders 
positief tegenover het evangelisatiewerk staan, zullen zij hun kind stimuleren om naar de 
club te gaan.

7. Internet/ sociale media 
Tieners communiceren via het internet. Het is hun ontmoetingsplek. Ze chatten 
met leeftijdsgenoten en vrienden. Wanneer ze informatie nodig hebben, halen 
ze die van het internet. Als ze met bepaalde vragen lopen, kunnen ze via internet 
hulp zoeken. Misschien is er een goede manier te vinden om via deze weg de 
tieners te bereiken en bekend te maken met het evangelisatiewerk, bijvoorbeeld 
d.m.v. een website over de tienerclub. Omdat tieners veel ‘online’ zijn, zal een 
berichtje op bijvoorbeeld facebook vaak gelezen worden. De uitnodiging kan op 
die manier ook digitaal verspreid worden onder de tieners.

9. Mobiele telefoon
Tieners hebben (bijna) allemaal een mobiele telefoon. Ook dit middel kun je 
gebruiken om hen te bereiken met de uitnodiging om naar de club te komen. Bel 
ze even op en maak een praatje. Vraag of ze weten dat er dan en dan weer club 
is. Ook een herinnerings-smsberichtje kan werken. Stuur een kort berichtje aan 
alle bekende telefoonnummers van de doelgroep.

10. Verjaardagskaart of persoonlijke brief
Omdat internet als communicatiemiddel veel gebruikt wordt door tieners, zal 
‘echte’ post via de voordeur speciale aandacht krijgen. Een envelop met hun eigen 
naam wekt nieuwsgierigheid. Denk eens aan een kaartje bij verjaardag, ziekte, 
rouw of diploma. Of een folder voor een speciale activiteit met daarbij een klein, 
persoonlijk briefje.

11. De oudere kinderen van de kinderclub benaderen
Wanneer de kinderen van de kinderclub bijna de leeftijd hebben dat ze de club zullen 
verlaten, moeten ze bekend worden gemaakt met de tienerclub. Misschien is het 
een optie om tijdens een kinderclubmiddag de oudere kinderen apart te nemen. Ze 
kunnen dan kennismaken met de leiding van de tienerclub en het tienerprogramma 
en zo bekend raken met het tienerwerk. Zo kunnen de kinderen gestimuleerd worden 
om na de vakantie naar de tienerclub te gaan. Op die manier kan er een goede 
doorstroming zijn van de kinder- naar de tienerclub.

12. Mond-tot-mondreclame
De beste reclame is mond-tot-mondreclame. Vraag tieners of ze zelf ook actief willen 
werven voor de club. Zij zijn het visitekaartje van de club. Juist zij moeten moeite doen 
om andere tieners erbij te betrekken. Zoek op de clubavonden mogelijkheden om dit te 
bespreken en om tieners te motiveren leeftijdsgenoten te werven, zoals klasgenoten, 
vrienden, buurkinderen, bekenden van de sportclub. Iedere tiener heeft zijn eigen 
netwerk. Vraag naar (mail)adressen van hun relaties. Het organiseren van speciale 
kennismakingsavonden is ook een middel, waarbij de tieners zelf een andere tiener 
moeten meenemen die het tienerwerk nog niet kent.

Binding

Niet alleen de vraag hoe je tieners de eerste keer op de club krijgt, is van belang. Ook 
de vraag: “Hoe houd je ze op de club?” moet een antwoord krijgen. Welke manieren zijn 
er om de tieners te binden aan het evangelisatiewerk, aan de club, maar vooral aan het 
Woord? Steeds opnieuw moeten ze horen wat de Bijbelse boodschap is. Contact houden 
en relatie opbouwen is hiervoor nodig.
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6. Bijzondere clubbijeenkomsten
Als onderbreking op het reguliere programma kunnen er per seizoen een paar 
bijzondere clubbijeenkomsten worden georganiseerd. Voorbeelden zijn:
•	 muziekavond
•	 kookavond
•	 gesprek met de dominee
•	 themabijeenkomst rondom een heilsfeit
•	 sportieve avond
•	 creatieve avond
•	 excursie kerkgebouw 

7. Betrek tieners bij het programma
De tiener gaat op zoek naar dingen die bij hem passen. Voor het clubwerk is het 
belangrijk dat de tieners het gevoel hebben dat het hún club is. Dat gevoel kan 
worden gekweekt door jongeren actief bij het programma te betrekken. Dat kan 
door het houden van een inleiding, het maken van een verwerking of het laten 
meeorganiseren van een ontspannende activiteit.

 Informatie Landelijke  
Werkg roep Jeugdevangelisatie

Hoofdstuk 8
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Folder Terugkomen
“Je weet wat ‘terugkomen’ op school betekent, da’s straf krijgen! Dan heb je iets gedaan wat je niet 
mocht doen. Toch?” Dit is de eerste zin uit de folder bestemd voor evangelisatie onder jongeren.
Een korte, kernachtige boodschap in een fraai vormgegeven folder met aansprekende voorkant.

Materiaal Kinderevangelisatie
Een overzicht van het materiaal dat wordt gebruikt voor kinderen kunt u vinden in de Informatiemap 
Kinderevangelisatie hoofdstuk 10. Daarin staan jaarroosters, themamappen en voorbeelden van 
draaiboeken voor een clubmiddag, kerstviering en Bijbelvakantieweek.
Deze informatie is met enige aanpassing ook bruikbaar voor evangelisatie onder tieners.

Themamappen
De Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie geeft jaarlijks een themamap uit.
In deze themamappen staan ook knutselwerkjes voor tieners. Tevens zijn er gespreksvragen en 
puzzels voor tieners opgenomen. 

Uitdeelboekjes
Er zijn kleine boekjes om uit te delen, waarin een korte Bijbelse vertelling staat met daarbij de 
letterlijke tekst van het betreffende Bijbelgedeelte, een puzzel, een rebus, kleurplaat of een vertel 
DVD. Deze boekjes zijn eenvoudig en daarom geschikt voor de jongere tieners.
Titels van de boekjes: 
•	 Daniël in de leeuwenkuil
•	 Abraham, de vriend van God
•	 Schipbreuk, e.a. 
•	 De heilsfeiten.

Tienerserie
Deze serie is in ontwikkeling.
Speciaal voor tieners worden de volgende thema’s uitgelegd: 
•	 Wie is God? (titel boekje: God, Wie is Hij?)
•	 Wat is bidden? (titel boekje: God, Hoe spreekt Hij?)
•	 Wat is geloven?
•	 Hoe lees ik de Bijbel? e.a.
De eerste twee boekjes zijn klaar (juli 2013). Bij de boekjes wordt een lessenserie gemaakt 
voor gebruik op de club. Aan de hand van deze lessen kun je een clubavond opzetten met 
gebruik van het boekje.

Hoofdstuk 8 
Informatie Landelijke 
Werkgroep Jeugdevangelisatie

De Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie is een werkgroep die uitgaat van 
het deputaatschap Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten. Deze werkgroep 
wil landelijk het evangelisatiewerk van de plaatselijke gemeenten of classis 
steunen. Dat gebeurt door middel van het uitgeven van materiaal voor kinder/
tiener-clubs, zoals themamappen en boekjes. Ook worden bezinningsdagen en 
toerustingscursussen voor medewerkers in het kinder/tiener-evangelisatiewerk 
georganiseerd.

Binnen de landelijke werkgroep zijn twee leden specifiek werkzaam op het gebied 
van evangelisatie onder tieners. Zie hoofdstuk 8.D voor namen en adressen.

In dit hoofdstuk treft u het volgende aan:
A. Materiaaloverzicht
B. Voorbeelden draaiboeken
C. Voorbeeld huishoudelijk reglement
D. Interne organisatie en netwerkcontacten

A. Materiaaloverzicht

Bezinningsmap
In deze map staan schetsen die gebruikt kunnen worden bij de bezinning met tieners 
over Bijbelse onderwerpen en algemene thema’s. Ze zijn bedoeld als handvat voor de 
leidinggevende die de bezinning met tieners gaat voorbereiden. In de schetsen staan 
een kerngedachte, de doelstelling en een bijpassend Bijbelgedeelte. Verder bevat de 
bezinningsmap voorbeelden om Bijbelse begrippen uit te leggen en visueel te maken. 
Ook zijn vragen opgenomen voor groepsgesprekken met tieners.

Informatiemap
Deze map bevat nuttige informatie en goede ideeën met betrekking tot evangelisatie 
onder tieners. Hierin zijn hoofdstukken opgenomen over verwerking, bezinning, 
organisatie en programma. 

Spelkaartjes Denk & Doe
Deze spelkaartjes zijn speciaal ontwikkeld voor evangelisatie onder tieners.
Een set bestaat uit 180 kaartjes met rebussen, Bijbelse en algemene vragen, stellingen, 
opdrachten, iets uitbeelden en tekenen. De spelkaartjes kunnen gebruikt worden bij 
het spelbord Denk & Doe dat u kunt bestellen bij de Jeugdbond van de Gereformeerde 
Gemeenten. De kaartjes zijn zeer geschikt voor gebruik op een tienerclub.
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2e vergadering. Besluit nemen over de vorm van tienerevangelisatie
1. Verkregen informatie inventariseren, ideeën bespreken.
2. Keuze maken in welke vorm (Bijbelclub, vakantieactiviteiten, folderen, thema-avonden) 

evangelisatie zal worden verricht aan tieners.
3. Actiepunten vorige vergadering doornemen en evt. bespreken.
4. Nieuwe actiepunten verdelen.

Actiepunten na 2e vergadering:
1. Voorbede vragen van de gemeente.
2. Informatie in kerkblad.
3. Inventarisatie grootte van de doelgroep (onderzoek in wijk, adressen tieners verzamelen).
4. Aantal leden van de stuurgroep onderzoek laten doen naar geschikte locatie.
5. Inventariseren welk materiaal nodig zal zijn.
6. Nadenken wie geschikt zijn als toekomstige teamleden. 
7. Ontwerp huishoudelijk reglement opstellen (zie hoofdstuk 8C).
8. Verschillende taken binnen het toekomstige team beschrijven.

3e vergadering
1. Namen van evt. teamleden voorstellen en aan kerkenraad voorleggen.
2. Financiële zaken bespreken.
3. Locatie bepalen.
4. Evangelisatieprogramma verder uitwerken.
5. Frequentie bepalen.
6. Naam en logo voor tienerevangelisatie bedenken.
7. Overige actiepunten vorige vergadering doornemen.
8. Nieuwe actiepunten verdelen.

Actiepunten na 3e vergadering:
1. Eerste behoefte van het materiaal inkopen.
2. Toekomstige teamleden uitnodigen voor volgende vergadering.

4e (en laatste) vergadering met toekomstige teamleden erbij
1. Programma open avond/middag regelen.
2. Programma evangelisatieactiviteit definitief vaststellen.
3. Taken binnen het team verdelen. (meer informatie is te vinden in Hoofdstuk 3 onder het 

kopje ‘Taakverdelingen’)
4. Overige actiepunten vorige vergadering doornemen.
5. Nieuwe actiepunten verdelen.
6. Datum evaluatievergadering bepalen.

2. Draaiboek clubavond:
1. 18:30 Teamleden aanwezig, openen met team d.m.v. gebed en Bijbellezen,   

  logboek van vorige keer doornemen
2. 18.45 Tieners ophalen uit de wijk
3. 19.15 Presentielijst bijwerken 

  Bidden en zingen met tieners 
4. 19.20 Bezinning door Bijbelstudie of -vertelling en evt. zingen
5. 19.35 Verwerking d.m.v. quiz, vragen, spel of gesprek  
6. 20.00 Eindigen met tieners door gebed, afrondend gesprekje en evt. zingen
7. 20.05 tot 20.25 uur ontspanning en ontmoeting met drinken en chips
8. 20.30 Tieners naar huis brengen

B. Voorbeelden draaiboeken

Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van draaiboeken voor 
verschillende activiteiten. Bij andere organisaties zijn ook draaiboeken 
verkrijgbaar, de adressen vindt u aan het eind van dit hoofdstuk.

1. Draaiboek opstarten tienerevangelisatie:
1e vergadering. Oriënteren
Plan een eerste vergadering met een groepje mensen om samen na te denken 
over de vraag op welke manier vanuit de kerkelijke gemeente evangelisatiewerk 
onder tieners verricht kan worden.

De samenstelling van deze groep mensen, de ‘stuurgroep’, kan zijn als volgt:
•	 (iemand vanuit) de evangelisatiecommissie
•	 (iemand vanuit) de kerkenraad
•	 een aantal medewerkers van de kinderevangelisatie
•	 een aantal gemeenteleden

De volgende punten kunnen aan de orde komen in deze vergadering:
1. Stel iemand aan om de eerste vergadering te leiden en iemand voor de 

verslaglegging van deze vergadering.
2. Het is goed om de eerste vergadering te beginnen met een bezinnend deel over 

bijvoorbeeld de opdracht tot evangelisatie, ook onder tieners.
3. Bepaal het doel van tienerevangelisatie.
4. Ga vervolgens met elkaar brainstormen over evangelisatiewerk onder tieners. 

Deze brainstorming is bedoeld om gedachten uit te wisselen en eerste ideeën 
naar voren te brengen. De beste ideeën kunnen schriftelijk worden vastgelegd.

5. Ten slotte moeten de taken worden verdeeld binnen de stuurgroep. 
Stel een voorzitter aan, een secretaris, een penningmeester en iemand voor de 
public relations.

6. Ook is het goed om in deze eerste vergadering concreet af te stemmen hoe over 
en weer de verantwoordelijkheden liggen en wat men van elkaar verwacht. Dat 
voorkomt onduidelijkheid op momenten dat er sprake is van verschil in inzicht.

7. Verdeel de actietaken binnen de stuurgroep.
8. Stel de volgende vergaderdatum vast.

Actiepunten na 1e vergadering:
1. Verslaglegging eerste vergadering.
2. Gemeenten benaderen die ervaring hebben met tienerevangelisatie.
3. Tiener-Bijbel-Clubs bezoeken.
4. LWJ van het Deputaatschap Evangelisatie benaderen voor informatie.
5. Andere instellingen benaderen voor informatie over tienerevangelisatie.
6. Aantal leden van de stuurgroep verschillende ideeën concreet laten uitwerken.
7. Penningmeester financiële zaken regelen.
8. Onderzoek naar de doelgroep (welke tieners willen we benaderen).
9. Onderzoek sociaal, cultureel milieu van de doelgroep.
10. Onderzoek wijk, buurt (waar leven, wonen tieners).
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gesprek uit te lokken, niet door jezelf op te dringen in het leven van de tieners, maar wel door oprechte, 
warme belangstelling te tonen.

8. Tieners naar huis
Eindig op tijd. De ouders van de tieners moet ervan op aan kunnen dat hun tieners op tijd thuis zijn.
De medewerkers brengen de tieners naar huis. Probeer dan contact te leggen met het thuisfront van 
de tieners. Dat kan al door kleine dingen: je voorstellen aan de persoon die de huisdeur opent, een 
praatje maken, kleinere broertjes of zusjes uitnodigen voor de Kinderbijbelclub en de volwassenen 
voor de inloop, thema-avonden of bijbelcursus.

Opruimen.

3. Draaiboek Bijbelvakantieweek:
Twee of drie medewerkers organiseren de vakantieactiviteit.
Deze organisatoren komen tijdig bij elkaar voor een bespreking.
Punten die besproken moeten worden:
1. Data
2. Programma met tijden
3. Bezinnend deel/thema
4. Activiteit
5. Laatste dag afsluiten met eten
6. Uitnodigingen/affiches/advertenties

1. De data (in de vakantie) bepalen. 
Bijvoorbeeld in de eerste of laatste week van de zomervakantie. De herfstvakantie is ook een 
goede optie.

2. Programma
15.00 uur aankomst tieners
15.15 uur bezinnend deel met verwerking
15.45 uur drinken en chips
16.00 uur activiteit
16.30 uur tieners naar huis
Of
18.00 uur eten
19.15 uur eindigen
19.30 uur tieners naar huis

3. Bezinnend deel
Bijbelvertelling of Bijbelstudie. Bepaal het thema of Bijbelgedeelte en maak een 
doelstelling wat de tieners moeten meekrijgen. Bepaal een geschikte verwerkingsvorm.

4. Activiteit
Bespreek welke activiteit wordt georganiseerd. Bijv. zeskamp, naar het bos, excursie naar 
kerkgebouw, etc.

5. Eten
Bepaal wat je gaat eten (pannenkoeken, frites, soep, gourmetten).
Samen koken is ook een idee.
Iemand regelen om boodschappen te halen.
Regelen dat bestek, servies etc aanwezig is.

1. Opening met het team aan het begin van de clubavond
Op tijd aanwezig zijn. De teamleden moeten helemaal klaar staan zodra de 
tieners arriveren. Opening door medewerker 1 d.m.v. gebed en Bijbel lezen. 
Bespreek met elkaar even kort wat er op het programma staat. Medewerker 
1 geeft kort de inhoud weer van het bezinnend deel. Medewerker 2 legt de 
verwerking uit. Logboek van de vorige keer doornemen, zodat bekend is hoe de 
vorige clubavond is gegaan. Nagaan of bepaalde tieners bijzondere aandacht 
nodig zullen hebben.

2. Tieners ophalen
Medewerkers gaan bij de adressen langs en halen de tieners op. Neem 
uitnodigingen mee voor tieners die op straat lopen, maar de club nog niet 
kennen.

3. Presentielijst bijwerken
Naam, adres, tel.nr. en geb.datum van tieners in presentielijst vermelden.

Bidden en zingen
De clubavond wordt geopend door gebed met en voor de tieners. Uiteraard moet 
duidelijk gemaakt worden wat bidden is. Geef aan waarom het belangrijk is bij het 
bidden een eerbiedige houding aan te nemen. Vraag aan de tieners of er zaken zijn 
die in het gebed naar voren kunnen komen.

Zingen is voor tieners vaak wat vreemd. Op de Tiener-Bijbel-Club zijn de muziek 
en de liederen van een heel ander genre dan zij gewend zijn en waarnaar zij vaak 
luisteren. Leg de inhoud van de liederen uit. Let erop dat er een goede verhouding is 
tussen het aantal psalmen en geestelijke liederen.

4. Bezinnend gedeelte
Medewerker 1 is verantwoordelijk voor het bezinnend gedeelte.
Het bezinnend deel is nauw verbonden aan de verwerking die daarop volgt. Die twee 
horen bij elkaar. In de Bijbelstudie of –vertelling worden de wezenlijke zaken aan de 
tieners overgebracht: de boodschap van Gods Woord aan mensen. Bij de verwerking 
is het uitgangspunt om de inhoud en toepassing van het bezinnend gedeelte door de 
tieners zelf te laten ontdekken, zodat ze het onthouden.

5. Verwerking 
Medewerker 2 is verantwoordelijk voor de verwerking. Het doel van de verwerking is 
om de inhoud van het Bijbelgedeelte, om de kern van de boodschap dicht bij de tieners 
te brengen en te houden. 

6. Eindigen 
Medewerker 1 eindigt door met één zin de kern van de boodschap te verwoorden, 
herhalen. Evt. wordt er nog gezongen en daarna door medewerker 1 gedankt. 
Na het danken legt medewerker 3 uit wat de bedoeling is voor de rest van de avond.

7. Ontspanning en ontmoeting
Medewerker 3 is verantwoordelijk voor dit onderdeel. 
Dit onderdeel kan bestaan uit allerlei vormen van spel en ontspanning, gezellig praten of 
creatief bezig zijn.
Het hele team is betrokken bij dit programmaonderdeel. Probeer op een juiste manier een 
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7. Programma
18.40 Aankomst medewerkers.
18.45 Opening met de medewerkers met lezen uit de Bijbel en gebed en doornemen van verslag 
 vorige keer.
18.50 Medewerkers gaan langs de adressen om de tieners op te halen.
 Eén medewerker zet alles klaar.
19.15 De eerste tieners komen binnen, de namen worden opgeschreven.
19.20 Opening tienerclub door zingen en gebed, terugvragen over het bezinnend gedeelte van 
 vorige keer.
19.30 Bijbelvertelling/Bijbelstudie inclusief verwerking, vragen en liederen zingen.
19.55 Frisdrank en chips.
20.00 Begin knutselwerk, spel.
20.30 Eindigen met tieners d.m.v. zingen, mededelingen en gebed.
20.35 Opruimen en sluiting met de medewerkers d.m.v. gebed, evaluatie, verslaglegging.

8. Taakomschrijving van medewerkers op een clubavond
1. Heeft de leiding tijdens het bezinnend deel. 

Begint en eindigt met gebed met de tieners (vraagt aan de tieners of er iets is waarvoor 
gebeden moet worden). 
Bereidt de vragen/discussie met betrekking tot het Bijbelgedeelte voor. 
Bereidt een nabespreking voor met (gespreks)vragen. Dit kan ook in de vorm van een puzzel 
of een quiz gedaan worden. 
Heeft de leiding bij de te zingen liederen. 
Maakt een korte beschrijving van de vertelling en de uitwerking die in de daarvoor bestemde 
map gedaan wordt. Hiervoor is een sjabloon gemaakt die uitgeprint in de map zit. Zo 
bouwen we met elkaar ervaring op en leggen we dit vast voor eventueel hergebruik na een 
aantal jaren.

Begint met de medewerkers met lezen uit de Bijbel en gebed.  
Deelt frisdrank en chips uit aan de tieners na de Bijbelvertelling. 
Zorgt voor koffie/thee voor de medewerkers na de Bijbelvertelling. 
Eindigt na afloop met de medewerkers met gebed. 
Houdt de presentielijst bij en deelt prijsjes uit. 
Maakt evaluatieverslag in het logboek. 
Stuurt een mail naar alle medewerkers met daarin het aantal aanwezige tieners, de 
algemene indruk, de aandachtspunten, verloop van het spel/de discussie en de 06 
nummers voor SMS.

2. Zorgt voor het ontspannende gedeelte. 
Bereidt spelletjes (binnen) voor of creatief werk. 
Spelletjes zijn bijvoorbeeld sjoelen, schaken, dammen, enz.

 
9. Liederen-Psalmen
De liedbundel ‘....... ‘ wordt gebruikt. Deze liedbundel is goedgekeurd door de kerkenraad. 
Zorg op een clubavond voor een juiste verhouding tussen aantal psalmen en liederen.

10. Roosters
Tijdens de vergadering wordt een medewerker aangesteld voor het opstellen van het 
medewerkersrooster en een medewerker voor het opstellen van het rooster m.b.t. het 
bezinnend deel. Er kan geruild worden qua datum en taak. Regel dit zelf onderling met 
de medewerkers. Houd er rekening mee dat er altijd een medewerker moet zijn, die een 
sleutel van het pand heeft.

6. Uitnodiging/advertentie/affiches
Iemand vragen een uitnodiging op te stellen (uitnodiging aan tieners die in het 
adressenbestand staan of huis-aan-huis folder).
Advertentie in wijkkrant plaatsen.
Affiches voor scholen, bibliotheek en winkels met aankondiging van de 
activiteit.
Ook in het kerkblad activiteit meedelen met een oproep om te helpen (met 
folderen en tijdens de activiteit)

C.1. Voorbeeld huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de Tiener-Bijbel-Club …… te …

1. Doel
Tieners die nog nooit van het Woord van God gehoord hebben bekend te maken 
met die Ene Naam, Die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, de Naam 
Jezus Christus. De Heere Jezus sprak Zelf: “Laat de kinderen tot Mij komen en 
verhindert ze niet.” Evangelisatie is een opdracht die de Heere Jezus gaf aan Zijn 
discipelen: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken”.

2. Doelgroep
Tieners die nog nooit van het Woord van God gehoord hebben vanaf 10 jaar uit de 
wijk …….te …..

3. Evangelisatiecommissie
Door de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te ………… is een 
evangelisatiecommissie ingesteld. 
Het reglement voor de plaatselijke evangelisatiecommissie is van toepassing. 
De evangelisatiecommissie heeft zich de volgende taken gesteld:
1. Het verzorgen van de mondelinge en/of schriftelijke Bijbelcursus.
2. Het verspreiden van evangelisatiefolders.
3. Het contact zoeken met medelanders.
4. Het opzetten van kinder- en tienerevangelisatie.
5. Het bevorderen van de bezinning op evangelisatie.
De leden van de evangelisatiecommissie worden door de kerkenraad benoemd. 
Evangelisatie is een opdracht van de kerk.

4. Medewerkers van de tienerevangelisatie
Om de tienerevangelisatie gestalte te geven zijn er medewerkers nodig. De 
medewerkers van de Tiener-Bijbel-Club worden gevraagd door de coördinator 
tienerevangelisatie van de evangelisatiecommissie. 
De medewerkers die gevraagd worden, zijn eerst voorgedragen aan de kerkenraad.

5. Plaats
De Tiener-Bijbel-Club komt bijeen in …. adres … telefoonnummer …

6. Tijd
Elke ………avond van 19.15 uur tot 20.30 uur
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15. Voorraad, inkoop materialen
De inkoop van frisdrank en chips wordt door ………… verzorgd.

16. Financiën
Budget voor vakantieactiviteiten ……. per keer (excl. advertentie en drukwerk)
Declaraties opgeven met kassabonnen bij penningmeester van de evangelisatiecommissie.

17. Adressen
Evangelisatiecommissie
Naam adres Telefoonnummer Emailadres Taak

Medewerkers tienerevangelisatie
Naam Adres Telefoonnummer Emailadres Taak

Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie
Naam Adres Telefoonnummer Emailadres Taak

18. Contactopbouw
Via de Tiener-Bijbel-Club kunnen we in contact komen met ouders/huisgenoten van de tieners en 
een vertrouwensband met hen opbouwen. Vanuit deze opgebouwde contacten kunnen mensen 
op den duur mee gaan doen aan activiteiten die te maken hebben met ons doel om mensen in 
aanraking te brengen met het Evangelie. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Bijbel- of 
oriëntatiecursussen en hen meenemen naar de kerkdienst.

C.2. Voorbeeld reglement plaatselijke evangelisatiecommissie

Reglement van de evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Gemeente te ………

Artikel 1 - Oprichting
Binnen de Gereformeerde Gemeente van .......................................................... bestaat een 
evangelisatiecommissie, die is opgericht door de kerkenraad van deze gemeente. Deze wordt 
in het vervolg van dit reglement aangeduid als de commissie.

Artikel 2 - Algemene doelstelling en grondslag
Het werk van de commissie heeft tot doel rand- en buitenkerkelijken in aanraking te brengen 
met het Woord van God en de gereformeerde leer, zoals die naar de Schrift wordt beleden in 
de Drie Formulieren van Enigheid.

Artikel 3 - Toezicht
De commissie verricht alle werkzaamheden onder toezicht en verantwoordelijkheid van 
de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te ..............................................., die in de 
overige bepalingen van dit reglement wordt aangeduid als de kerkenraad.

Artikel 4 - Samenstelling
De commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste ...........(oneven) leden, die 
allen behoren tot de Gereformeerde Gemeente te ........................................ en door de 
kerkenraad worden benoemd voor een periode van twee jaar. In de commissie heeft een 
lid van de kerkenraad zitting en als regel is deze voorzitter.

Medewerkersrooster
Rekening houden met verhouding man/vrouw. Maak gebruik van de 
kwalititeiten van medewerkers voor bepaalde taken, zoals goede verteller of 
creatief persoon of iemand die originele spelvormen weet. Iedere vakantie 
twee of drie personen inplannen die de vakantieactiviteit organiseren.

Rooster voor het bezinnend deel
Inhoud wordt besproken in vergadering: kan aan de hand van (actuele) thema´s.
Houd rekening met christelijke feestdagen, dank- en biddag, verhouding Oude 
en Nieuwe Testament. Bij het bezinnend deel een bijpassende psalm of lied 
aangeven op het rooster.

11. Vergaderen
Het seizoen wordt in twee delen gesplitst.
Het eerste deel loopt van september t/m december. Het tweede deel loopt van 
januari t/m juni. Voor het begin van elk deel wordt er een vergadering (december/
juni) met alle medewerkers en werkgroepleden gehouden. Hierin worden 
o.a. de taken verdeeld zoals het maken van de folder, het vertelrooster en het 
medewerkersrooster.

12. Bezinning
De LWJ belegt een bezinningsochtend in maart te Gouda en een bezinningsavond in 
het najaar per regio. 

13. Jaarplanning
Augustus zomervakantieactiviteit / opening nieuwe seizoen
Oktober herfstvakantieactiviteit
December kerstbijeenkomst in kerk
 vergadering medewerkers
Februari voorjaarsvakantieactiviteit
Mei zeilvakantieactiviteit
Juni vergadering medewerkers
Juli afsluiting seizoen (barbecue)

14. Vakantieactiviteiten
Elke vakantie wordt er een bijzondere middag/avond of worden enkele dagen 
georganiseerd om op deze manier tieners te ontmoeten en te motiveren voor de 
tienerclub. 

De volgende zaken worden door enkele medewerkers georganiseerd:
Een activiteit/thema verzinnen + alle voorwaarden ervoor regelen.
Advertentie in wijkkrant 
Aanplakbiljetten op de ramen van het clubgebouw
Aanplakbiljetten bij gemeenteleden in de buurt
Aanplakbiljetten in bibliotheek en winkels (wel eerst toestemming vragen)
Uitnodiging aan tieners (folderen gebeurt huis-aan-huis)
Folderen (adressen van tieners die al eens geweest zijn)
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begroting aan de scriba van de kerkenraad worden toegezonden ter bespreking in de kerkenraad. De 
notulen van elke vergadering worden aan de scriba van de kerkenraad toegezonden.

Artikel 10 - Overleg met de verenigingen
De evangelisatiecommissie is vertegenwoordigd op de vergadering van de gezamenlijke besturen der  
verenigingen.

Artikel 11 - Beëindiging van het lidmaatschap van de commissie op bijzondere gronden
a. Indien de kerkenraad daartoe redenen aanwezig acht, kan hij besluiten om het lidmaatschap 
 van een persoon van de evangelisatiecommissie na afloop van de periode van twee jaar niet 
 te verlengen.
b. In bijzondere gevallen kan de kerkenraad het lidmaatschap van een persoon van de  
 evangelisatiecommissie beëindigen zonder de termijn van twee jaar in acht te nemen. 
c. Het onder a en b genoemde is met name van toepassing, wanneer een lid van de  
 commissie volhardt in een aanstootgevende levenswandel of opvattingen verspreidt, die in 
 strijd zijn met de grondslag van het werk zoals die in de algemene doelstelling is  
 verwoord.
d. Een dergelijk besluit kan alleen worden genomen, nadat de kerkenraad  
 het betrokken lid van de commissie heeft gehoord en het oordeel van de voorzitter van de 
 evangelisatiecommissie heeft ingewonnen.

Artikel 12 - Slotbepalingen
a. Het aanvaarden van de benoeming als lid van de evangelisatiecommissie sluit in dat de 
 betrokkene dit  reglement kent en onderschrijft.
b. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij verschil van mening over de uitleg 
 van dit reglement, beslist de kerkenraad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te 
................................gehouden op ..................................

Namens de kerkenraad

Preses

Scriba

D. Interne organisatie en netwerkcontacten

Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie
Website: www.evgg.nl/jeugd 

Voorzitter: dhr. N.J.Teerds
 e-mail: n.j.teerds@driestar-educatief.nl

Secretaresse: Ilsabé van der Heiden
 Dorpsweg 5, 3738 CA Maartensdijk
 Tel: 0346-212320
 email: lwj@kliksafe.nl

Artikel 5 - Duur van het lidmaatschap
a. Bij het verstrijken van de periode wordt de benoeming geacht stilzwijgend 
 te zijn verlengd met een zelfde periode, tenzij het betrokken commissielid 
 schriftelijk aan de kerkenraad te kennen heeft gegeven zijn of haar 
 werkzaamheden te willen beëindigen.
b. Het lidmaatschap van de commissie kan door de kerkenraad te allen tijde 
 worden beëindigd in gevallen als bedoeld in artikel 11 van dit reglement.

Artikel 6 - Taak van de commissie
De commissie heeft tweeërlei taakstelling:

1. taken naar rand- en buitenkerkelijken
	 •	 Het	verspreiden	van	Bijbels,	boeken	waarvan	de	inhoud	overeenkomt	 
  met de in artikel  2 genoemde grondslag en folders, uitgegeven door  
  het Deputaatschap voor de Evangelisatie in Nederland en België van de  
  Gereformeerde Gemeenten.
	 •	 Het	organiseren	van	kinder-	en	tienerevangelisatiewerk.
	 •	 Het	beleggen	van	een	evangelisatiebijeenkomst,	waarvan	het	programma	 
  vooraf ter goedkeuring aan de kerkenraad is voorgelegd.
	 •	 Het	geven	van	Bijbelcursussen,	zowel	schriftelijk	als	mondeling	met	 
  materiaal van genoemd Deputaatschap. 
	 •	 Alle	overige	middelen,	die	de	goedkeuring	van	de	kerkenraad	hebben	 
  ontvangen.

2. taken ter ondersteuning van de in art artikel 6.1 genoemde activiteiten
	 •	 Bezinning	op	de	evangelisatietaak	vanuit	de	Schrift	bevorderen	binnen	de	 
  eigen gemeente.
	 •	 Het	zoveel	mogelijk	bevorderen	van	het	evangelisatiewerk	vanuit	de	eigen	 
  gemeente.
	 •	 Het	inzamelen	van	geldelijke	middelen	ten	behoeve	van	plaatselijke	en	 
  landelijke evangelisatiewerkzaamheden.

Artikel 7 - Taken van de commissieleden
 a. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de commissie en  
  draagt zorg voor een goed overleg met de kerkenraad.
 b. De overige taken, waaronder secretaris, penningmeester en algemeen-adjunct,  
  worden door de commissieleden onderling verdeeld.
 c. Bij de verschillende activiteiten die ontplooid worden, zoals genoemd in artikel  
  6.1 en 6.2, coördineert ten minste een lid van de commissie. 

Artikel 8 - Financiën
 a. De kosten van het evangelisatiewerk worden gedragen door de  
  Gereformeerde Gemeente te ............................
 b. Jaarlijks legt de commissie een begroting van de kosten ter goedkeuring voor 
  aan de kerkenraad. 
 c. Onkosten door leden van de commissie of andere medewerkenden gemaakt ten  
  behoeve van het evangelisatiewerk komen voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9 - Verslaggeving
De commissie draagt zorg voor een jaarlijks verslag van de werkzaamheden en een 
planning van activiteiten voor het komende jaar, die, evenals de in artikel 8 genoemde 
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Materiaalbeheer: Lodewijk Verweij
   e-mail: materiaallwj@solcon.nl

Contactpersonen
tienerwerk:  Pien van der Aart
   e-mail: pvanderaart@solcon.nl

   Marinus Vlot
   e-mail: mvlot@promovisique.nl

Diverse organisaties op het gebied van jeugdwerk:
Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten 
www.jbgg.nl 

Hieronder staan websites van organisaties die niet uitgaan van de Gereformeerde 
Gemeenten, maar wel hun aandacht richten op kerkelijk jeugdwerk of 
evangelisatie onder jongeren. Vaak zijn de werkvormen en ideeën wel bruikbaar. 
De inhoud van het aangeboden materiaal dient kritisch te worden beoordeeld.

IZB - Vereniging voor zending in Nederland 
www.izb.nl

IKEG (Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap)
www.ikeg.nl

Stichting Baruch 
www.baruch.nu

Stichting Opwekking
www.opwekking.nl

St. Evangelie & Moslims
www.evangelie-moslims.nl

Stichting Gave - kerk en vluchteling
www.gave.nl

HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond)
www.hgjb.nl

HHJO (Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie)
www.hhjo.nl

Ruimte voor

 Aantekeningen
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