
 
  



Motieven 2: kerk 
 

Over de kerk, of de kerkelijke gemeente, zijn de laatste jaren heel wat onderzoeken verschenen. Heeft 
de kerkelijke gemeente nog toekomst? Of is de uiteindelijke consequentie van de ontkerkelijking dat 
de kerk helemaal verdwijnt? Als de kerk nog toekomst heeft, hoe moet die er dan uitzien? Moet de 
kerk veranderen? Of is ze al veranderd? De kerk is niet langer een vanzelfsprekende factor in het 
leven van mensen, en al helemaal niet in de samenleving. Vaak wordt gedacht dat de jongeren van nu 
de generatie vormen die afhaakt, of die een lossere band met de kerk heeft. Maar ook hun ouders 
hebben een andere, vaak minder vanzelfsprekende, omgang met kerk en geloof gekregen. Logisch 
dus dat de vragen opkomen: wat is de kerk eigenlijk? Wat doen mensen daar? Wat zoeken ze er? En 
waar is de kerk eigenlijk goed voor? 
Naar de relatie van jongeren tot de kerk is ook onderzoek gedaan. In het rapport Geloof in Levensstijl, 
een nationaal onderzoek onder de Nederlandse jeugd, Utrecht 1998, zijn twee groepen jongeren met 
elkaar vergeleken op allerlei thema’s die met levensstijl te maken hebben. Er is gevraagd naar 
muziekvoorkeur, welke tijdschriften ze lezen, televisieprogramma’s, vrijetijdsbesteding…. Eén 
onderzochte groep bestond uit specifiek christelijke jongeren (aangesloten bij EO, Youth for Christ 
etc.), de andere groep was een algemene landelijke steekproef. De uitkomsten op het gebied van 
kerkelijke betrokkenheid, deelname aan kerkelijke activiteiten en de normen- en waardepatronen zijn 
interessant. Het blijkt uit dit onderzoek namelijk dat catechisatie, opvallend genoeg, relatief vaak 
voorkomt bij jeugd uit de landelijke steekproef. Meer dan de helft van de Nederlandse jeugd die heeft 
deelgenomen aan een kerkelijke activiteit noemt de catechisatie. Dat betekent dat ongeveer één op 
de tien Nederlandse jongeren in aanraking is gekomen met dit religieuze onderwijs’(p.30). 
Als jongeren wat met de kerk hebben, komen ze op enig moment in aanraking met de catechese. 
Voor een aantal jongeren is catechese een van de weinige activiteiten waar ze aan meedoen. In deze 
catechesemethode wordt daarom de kerk zelf gethematiseerd, omdat kennismaking met de leefwereld 
van de kerkelijke gemeente essentieel is voor een mogelijke betrokkenheid bij diezelfde gemeente. 
Gemeente zijn kun je leren, kun je oefenen. De catechesegroep is zo’n oefenplaats. Je ontmoet er 
anderen, leeftijdgenoten en volwassenen, die ook tot die gemeenschap horen. Je leert er vragen te 
stellen, en dat die vragen gehoord worden. Je maakt kennis met het boek van de gemeente, de bijbel, 
en kunt anderen bevragen op hun antwoorden, en vragen naar wat hen inspireert. Er is een plek om 
samen te vieren, te leren en te dienen. De serie Motieven wil in de opzet en vormgeving van de 
catechetische bijeenkomsten dit oefenen in gemeente zijn bevorderen. 
Een ander onderzoek, gedaan onder gereformeerde belijdeniscatechisanten, heeft als titel Een kerk 
die bij mij past, Gerard Dekker en Hijme Stoffels, Kampen 1998. Dit onderzoek gaf aan dat er drie 
motieven zijn die een rol spelen bij de verbondenheid van jongeren bij de kerk. Het eerste motief is 
zelfgericht: ik kan in de kerk mijn eigen geloof beleven en vind er houvast voor mijn persoonlijke leven. 
Het tweede motief is kerkgericht: het is belangrijk dat er een plek is waar ik anderen kan ontmoeten 
die ook geloven, een plek waar ik sociale contacten heb. Het derde motief is maatschappijgericht: de 
kerk heeft een taak in de samenleving, om zich in te zetten voor anderen (p.22). 
In deze catechetische bijeenkomsten komen deze motieven alle drie aan de orde. 
 

Catecheet 
De catecheet is iemand die voor de jongeren die aan de catechese deelnemen, de kerk 
vertegenwoordigt. Hij of zij is lid van de gemeente, en zelfs een betrokken lid! Je doet dit werk immers 
vrijwillig. Als de catecheet een predikant is, is die betrokkenheid helemaal duidelijk. Hij of zij heeft 
ervoor gekozen in de kerk te gaan werken. Voor veel jongeren kan dat een groot vraagteken 
opleveren: wat je bezielt! 
Als de catecheet een vrijwilliger is, is hij of zij een van de volwassenen in de gemeente, buiten de 
ouders, met wie de jongere een band kan opbouwen. Leuke gebeurtenissen, maar ook verdrietige in 
het leven van de tiener, kunnen in de catechesegroep gedeeld worden. De vragen en ook het 
onbegrip van tieners met betrekking tot de bijbel, de kerk en het geloof, kunnen ze kwijt bij de 
catecheet. Dit geldt uiteraard alleen als de catecheet de jongeren en zichzelf serieus neemt. Wanneer 
het gaat over de kerk, en wat daarin allemaal gebeurt, zal de catecheet ook zelf iets moeten kunnen 
en willen vertellen over wat de kerk voor haar of hem betekent. 
In deze serie is ervoor gekozen om de tieners ook kennis te laten maken met andere volwassenen die 
bij de gemeente betrokken zijn. Je staat er als catecheet niet alleen voor. Op verschillende momenten 
is er gelegenheid om de groep te verbreden met mensen die vanuit hun eigen ervaring en bezigheden 
iets kunnen laten zien van hun motieven. 



 

Opzet van de subthema’s 
Elke bijeenkomst start met het introduceren van het thema. Dit onderzoeken we vanuit de eigen 
belevingswereld van de jongeren. Op welke manier kom je het thema van vandaag tegen in jouw 
leven of in het dagelijks leven? Wat heb je ermee, of misschien wel ertegen? 
Vervolgens kan er een korte uitleg volgen van de catecheet. 
In elke bijeenkomst gaat ook de bijbel open. Maar pas in tweede of derde instantie. Hiervoor is bewust 
gekozen. Je zou het geven van catechese kunnen vergelijken met het gesprek dat Jezus voerde met 
de Emmaüsgangers uit het evangelie naar Lucas (Lucas 24: 13-35). Het is opvallend dat Jezus het 
gesprek opent met de vraag: Wat zijn dit voor gesprekken die jullie al wandelend met elkaar voeren? 
(vs.17) Waar hebben jullie het over? Vraagt Jezus. Wat houdt jullie bezig? 
Catechese geven kun je vanuit dit verhaal benoemen als (jonge) mensen tegemoet komen, ze 
vergezellen op hun weg. Daar komen de vragen op, die mensen zichzelf en elkaar stellen. Dan kan de 
bijbel helpen, om ons leven te zien in het licht van het vaak kritische perspectief van Gods koninkrijk. 
ZO kan er een gesprek op gang komen, tussen mensen van verschillende leeftijden, tussen 
mensenwoorden en Gods Woord. 
Het thema wordt tenslotte verwerkt in een afsluitende opdracht. In deze opdrachten komt het tot een 
eigen verwerking van de jongeren van het onderwerp. Door er iets mee te doen, erover te 
discussiëren, er creatief mee aan de slag te gaan, geven ze vorm aan hun eigen mening en beleving. 
Het geboden materiaal is in veel gevallen te veel voor één bijeenkomst. Er kan dan gekozen worden 
voor die onderdelen die het best passen bij de eigen groep. Ook is het mogelijk het thema in twee 
opeenvolgende bijeenkomsten te behandelen. Bij een aantal sub thema’s zijn aparte suggesties 
aangegeven voor een tweede bijeenkomst. Deze zijn vaak meer praktisch gericht en lenen zich goed 
voor het verbreden van de groep. Zo komt er ruimte om ook anderen uit de gemeente te betrekken bij 
wat er in de catechese gebeurt. Omgekeerd leren jongeren meer mensen en plekken kennen in de 
gemeente waar ze bij horen. 
 

Overzicht 
Het eerste sub thema verkent de gevoelens en ervaringen van de jongeren met de kerk. Er is voor 
gekozen hierbij in te zetten op positieve ervaringen, momenten dat er wat te beleven viel en valt. Ook 
kijken we naar kerkgebouwen: wanneer is er een gebouw een echte kerk?  
Het tweede sub thema biedt een stukje kerkgeschiedenis. Via de plaatselijke situatie wordt de vraag 
gesteld naar de oorsprong van al die verschillende kerken en kerkjes. 
In de volgende sub thema’s komen de bovengenoemde motieven voor kerkelijke betrokkenheid aan 
de orde. In het derde gaat het om de vraag: wat zoeken mensen in de kerk? Waar heb je het over als 
je God zegt? 
In het vierde subthema komen de ambten en de andere taken in de kerk in het vizier, onder de titel: 
wat doen mensen in de kerk? 
In het vijfde subthema tenslotte wordt de blik gericht op de wereld. De kerk voelt zich geroepen om er 
te zijn voor anderen. Waarom eigenlijk? Waar komt die inspiratie vandaan?  
  



Doelstellingen 
 
Hoofddoelstelling: 
 
De catechisanten ontdekken wat het bij de kerk horen voor henzelf en anderen betekent en zij ervaren 
hoe dat hen van anderen onderscheidt én met anderen verbindt en ze leren/ervaren dat de kerk een 
plek is waar je over geloofs- en zingevingsvragen kunt spreken. 
 

Doelstelling 1
e
 bijeenkomst                                                                                                  

De catechisanten ontdekken wat zij zelf met de kerk hebben en verwoorden wat voor hen de kerk 
belangrijk maakt. 
 

Doelstelling 2
e
 bijeenkomst                                                                                      

De catechisanten krijgen inzicht in het ontstaan van de verschillende kerkgenootschappen en zij gaan 
na hoe dat in hun eigen woonplaats zichtbaar en merkbaar is. 
 

Doelstelling 3
e
 bijeenkomst                                                                                              

De catechisanten ontdekken dat de kerk een plek is waar over geloofs- en zingevingsvragen 
nagedacht en gesproken kan worden en zij verkennen bijbelse beelden en hun eigen beeld van God. 
 

Doelstelling 4
e
 bijeenkomst                                                                                      

De catechisanten krijgen een beeld van de betekenis van de ambten en ontdekken waar mensen zich 
allemaal voor inzetten in de kerk 
 

Doelstelling 5
e
 bijeenkomst                                                                                                

De catechisanten denken na over de betekenis van de kerk voor de wereld waarin ze leven. 
 


