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WnARoM?
Wnr rs louw vERHAAT?

BEulDENls DoEN

Belijdenis doen is een belangrijk mo-
ment. Jongeren zijn daar intensief mee
beztg. Het vindt voor de meesten plaats
op een scharnierpunt:je kiest een eigen
positie ten opzichte van je opvoeding en
traditie. Je spreekt een voornemen uit
voor je verdere ontwikkeling. Sommige
jongeren komen er niet goed uit. Wan-
neer zal ik belijdenis doen?

Vragen
Om een klein boeket te schikken aan
vragen, twijfels, reserves en onzekerhe-
den: Geloof ik wel goed genoeg? Ik heb
nog zoveel twijfels. Soms ben ik het echt
niet eens met wat er in de kerk wordt
gezegd. Ik vind de Bqbel vaak heel
vreemd. Ik merk zo weinig van God. Is
mUn motivatie wel goed? Hoe kan ik
me nu al vastleggen, ik weet toch niet
hoe mrjn geloof 61rs1 lrijf jaar is? Ik heb
heel weinig met de kerk. Moet ik altijd
vrijgemaakt b15r'en? {s ik geen belijde-
nis doe, moet ik dan no-s, een jaar naar
catechisatre?

Dat zeg je niet
Wat is jouw verhaal om be1ry denis re
doen? Sommige r.erhalen passen niet bij
de beslissing om belrydenis te doen: 'lk
doe belijdenis, zodar i.k r.an het gezeur
af ben.' 'lk doe belijdenis, omdar ieder-
een het doet.' Ik ben trou\\rens nog nooit
een jongere tegengekomen die dit a1s

motivatie noemde. We1 geven Jon_qeren
soms na een aantal jaren aan, dat zoiets
toch wel een ro1 speeide. Soms omdat
ze afhaken. Soms omdat ze juist een
geloofsgroei doormaken,
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Indrukwekkencl
Elke.longere heeft zrjn of haar eigen
verhaal, in veel kerken komt dit in de
vorm \-an een 'getuigenis' naar voren.
\\ at zijn het mooie verhalenl En n'ar
ztln ze r erschillend van elkaarl Ik raak
er steeds van onder de indruk hoe God
me: -edere jongere een eigen weg gaat.
In ie cer r-erhaal dat een jongere vertelt,
lil rx: Éen compliment voor de Heilige
(:cc>

\-ragen
D. --r: -c \ 13êg b1 belr.ldenis doen is:
\\-e- -: - *Cr je ja-rvoord precies in? FIet
b.--':-'l :flcrmulier stelt vi.;f r/ragen.
S e..: -.] = 

er-at:

- l=-ooiie in God de Vader, de Zoon
.: de Heilige Geest?

- :-.ien i e dat je een zondaar bent en
z -::ien doet?

I 3--ooi te dat je zonden je rrergeven
z-' .l door Jezus Christus?

- :.--'c ie dat de leer van de Bijbel de
-,r LtÉ leer van de verlossing isZ

r Be lrof te een christelijk leven te lei-
cel rnclusief een plek in de gemeen-
-t
-f.

NÍotii-atie
\Araarom zou je op bovenstaande vra-gen
'ja' zeggen? Dat is de tweede vraag: \\ at
is jourr- motivatie? Wat is jouw verhaal?
Ik ben veel verschillende verhalen
tegen gekomen. Wat mij betreft zrjn ze
ailemaal prima. Natuurlijk kun je er
iets van vinden. Maar het is veel mooier
om te zien hoe de Heilige Geest met
jongeren bezig is. Verwonderd over zijn
creativiteit. Ik geef graag tien verhalen
door:

1. ik geloof dat God bestaat. Daar wi1
ik graag rekening mee houden. De
Schepper, mijn Schepper, is het
waard om beleden te worden. Ik heb
respect voor hem en vertrouw erop
dat Hij het uiteindelijk goed maakr.
Ik merk dat God met mij bezig is.
Tot mijn verbazing. Ik kom er sreeds
meer voor uit dat ik christelijk ben

2.

kwil graagbíj Godhoren
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opgevoed en zondags meestal naar
de kerk ga. Dan geloof ik toch, of
niet soms? Ik denk en hoop dat dit
nog wel doorgroeit.

3, Toen ik a1s baby gedoopt werd,
heeft God zich aan mij verbonden.
Nu ik (bijna) volwassen ben wil ik
graag duídelijk maken dat ik van
mUn kant ook graag bij God wil
horen. Ik wil mij inzetten voor een
christelijk 1even. Ik ben van plan
het geloof echt een plaats te geven
door bijbellezen. bidden en kerk-
gang.

4. Ik weet dat ik een zondaar ben
en grote fouten heb gemaakt. In
Jezus heb ik genade en vergeving
gekregen. Ik kan mezelf echt niet
reddenl Ik rvii aan God en aan de
hele wereld laten weten hoe blij ik
daarmee ben.

5. Ik heb een keer God echt bezrg
gezien, Toen mrjn oma stierf, had
ze zoveel rust en blijdschap! Toen
dacht ik: Dat is echt! Dat wil ik ook!
Sindsdien ben ik echt anders met
geioof beztg.

6. Voor mij is belijdenis doen een ge-

bed: Heer, ik wil graag bU u horen,
wilt u mij helpen? Ik weet niet hoe
mrJn leven r-erder gaat. Ik kan niet
garanderen dat ik aitijd christen
bluf. Maar zoals ik het nu voel,
wil ik dat wel graag. Ik spreek dat
verlangen naar God uit.

7. Belijdenis is voor mij:ik pak de
beloften van God aan. Wat God zegt
geloof ik gewoon, ook al merk ik
het vaak niet en snap ik het soms
niet. Dat vind ik niet erg. Ik hoef
het niet allemaal te snappen en
uit te leggen. Ik zoek ook niet iets
anders.

8. Ik geloof in God, maar ik voel me
niet echt f,jn in deze kerk. Ik snap
u'el dat een kerk erbij hoort. Als ik
belijdenis doe, zal ik proberen mee
te doen en me niet te irriteren. Als
ik ergens anders ga wonen, zoek
ik u-aarschqnhJk een andere kerk.
Maar ik u-i1 met belijdenis niet
wachten tot het zover is. Want ik
geloof in God. Dan lukt het in deze
kerk ook n-el.

9. Tot nu toe deed het mij niet zoveel.
i\,laar af en toe maak ik een dienst
mee. die me raakt. Jongeren die van
hun geloof getuigen. Een niet-chris-
te15ke vriend die tot geloof lcwam.
Ik heb er zelf nog niet zoveel bele-
ving bij, maar dat gaat vast komen.
Ik merk dat ik er steeds meer mee
bezrg ben, En dat wil ik ook.

10. Ik wil niets liever dan Jezus dienen.
Ik vind het zo gaaf wat Hij heeft
gedaan! Ik merk dat Hij er is, dat
Hij me blijdschap en troost geeft.
Ik praat er vaak over met anderen.
Ik heb al lang een keuze voor hem
gemaakt. Het wordt tUd dat ik dat
ook in de kerk doe en mee mag
doen met het Avondmaal.

L-
k heb nog fundamentele yragen over de

Biibel

Er is niet één verhaal
\\ at rs jouw verhaal? Waarschijnlryk
nog weer anders dan bovenstaande
verhalen. Jrj moet voor jezelfje eigen,
eerhjke weg zoeken. Dat kan beteke-
nen dat je zegt: Ik heb nog te weinig
meegemaakt, ik kan voor mezelf niet
rrerantwoorden dat ik nu al een keuze
voor God maak. Of: Ik heb nog funda-
menteie vragen over de Bijbel en over
het verhaal van de kerk, ik moet daar
voor mezelf echt verder mee, voor ik
kan zeggen dat ik christen ben. Ga je
eigen weg en zoek het gesprek erover!

Er is wel één Heer
Er zijn veel verschillen. Het is goed
dat ernaar gevraagd wordt. Dat je van
anderen hoort wat hun verhaal is. Dat
kan helpen om je eigen 'eisen' tegen
het licht te houden. Om je te bemoe-
digen. Want er is niet één verhaal. Er
is wel één Heer! Die met zijn Geest op
vele manieren bezrg is. Hoe mooi is het
om daar iets van te horen! I
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