
GOUDEN
EIEREN
Hoe geven we het goud van 
de kerk van alle tijden door 
aan jongeren?

Dirk-Jan Nijsink



“Simon, Simon, ziet,
de satan heeft ulieden
zeer begeerd om te 
ziften als de tarwe”

Lukas 22 vers 31



“Het geloof dreigt 
onder trouwe kerk-

gangers meer en meer 
te verkruimelen”

Paul Visser, predikant



EEN DOR BLAD…

“In de lerarenkamer waar ik geregeld koffiedrink, zei 
iemand: ‘Maar in onze kerk is het gelukkig zo ver nog 
niet!’ Een jongere ouderling, lid van hetzelfde 
kerkverband als die persoon, wist beter: ‘Honderden 
jongeren stellen het doen van belijdenis uit en dreigen 
evenzeer als zo’n dor blad van de boom te vallen.’”

Bart Jan Spruyt, ‘Lezen tegen afval en verveling’ 
Reformatorisch Dagblad, 3 oktober 2016



ZEEBRIES DER EEUWEN

“Iedere tijd heeft zijn manier van denken. Bepaalde 
waarheden worden bijzonder goed gezien en bepaalde 
vergissingen bijzonder snel gemaakt. We hebben daarom 
allemaal de boeken nodig die de karakteristieke 
vergissingen van onze eigen tijd corrigeren.”

C.S. Lewis, De zeebries der eeuwen (Franeker 2013), 72.



GOUD IN HANDEN
In een tijd van secularisatie en kerkverlating is het 
een hoge roeping om het blijvend waardevolle 
van de christelijke traditie in herinnering te 
roepen, te bewaren en door te geven. We 
hebben goud in handen, veel meer dan we ons 
vaak bewust zijn.



CONTRAST
Door middel van deze glossy hebben we als 
Jeugdbond geprobeerd om het ‘goud van Dordt’ 
toegankelijk te maken voor jongeren van nu. Dit 
hebben we gedaan door de vijf punten van 
Dordt te koppelen aan vijf kleuren. Daarnaast is 
er veel ruimte voor de inbreng van jongeren.





JONGEREN…
• Lezen minder boeken

• Hebben veel schermtijd

• Hebben een druk, stressvol bestaan

• Voelen zich niet gebonden

• Vormen graag zelf een mening

• Leven in digitale wereld

• Bepaald door het algoritme

• Hebben diverse platforms

• Zijn beeldgericht

• Zoeken naar persoonlijke verhalen



“De traditie
is leeg, 

als je hem
niet leeft”

Anoniem



FAKKEL DOORGEVEN
• Het kistje van Bomans…

• Traditie: doorgeven, overhandigen

• Levend of gestold?

• Hoofd of hart?

• Oefenen in verlangen

• Geef door wat jou raakt

• Jongeren raken

• Jongeren aanmoedigen

• Liefde



BIJBEL LEER LEVEN KERK



“U heeft mij 
aangeraakt door
Uw Woord en ik 

heb U liefgekregen”
Augustinus (354-430)





“Dit is het 
eeuwige leven,

dat zij U kennen, de
enige waarachtige God

en Jezus Christus”
Johannes 17 vers 3
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