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Jaarthema van de Jeugdbond 

 

Het nieuwe jaarthema van de Jeugdbond is ‘Hier spreekt God’. Het is mooi als 

jongeren de gemeente als hun thuis ervaren, maar de kern is dat ze in de 

gemeente de stem van God horen. Dáár draait het om. We willen met dit 

jaarthema binnen het jeugdwerk en in de gemeenten graag aandacht vragen voor 

het grote wonder dat God juist ín de gemeente spreekt. 

 

We leggen in het jeugdwerk vaak de verbinding tussen jongeren en de gemeente en 

andersom. Het thema van de afgelopen Jeugdwerkdag was bijvoorbeeld ‘Een veilig 

nest’. Het ging om de gemeente als een plek waar jongeren zich thuis mogen en 

kunnen voelen. Dat is belangrijk, maar er is meer. Want de gemeente is niet zomaar 

een groep van mensen en de jongeren zijn niet zomaar jongeren.  

 

De gemeente is de plek waar Christus regeert en waar Zijn ambten zichtbaar worden. 

Christus heeft de volmacht ontvangen van Zijn Vader over alle dingen, maar waar 

openbaart Hij Zichzelf anders dan in de gemeente? Daar, onder de verkondiging 

wandelt Christus in het gewaad van het Woord, zegt Johannes Calvijn. 

 

De gemeente heeft jongeren iets te zeggen, omdat de Heere jongeren iets te zeggen 

heeft. De Heere heeft hen alles te zeggen, zelfs als jongeren denken dat het hen niets 

(meer) te zeggen heeft. Onze jongeren zijn kinderen van Adam, maar ook kinderen van 

Abraham. Ze zijn ‘kinderen des toorns’, die in het rijk van God niet kunnen komen, 

tenzij zij wederom geboren worden. Ze zijn echter ook kinderen waar de Heere Zijn 

heilige Naam op heeft gelegd. Ze groeien op bij het Woord en bij de beloften; kortom op 

de plek waar God spreekt. 

 

Dat is iets dat ons mag verwonderen. Wij vinden het vaak zo gewoon dat er op zondag 

kerkdiensten zijn en dat er een preek is. Maar het is niet gewoon. Het is zelfs een 

wonder! Het is toch niet vanzelfsprekend dat de heilige God spreekt tot zondaren? Het 

zou zelfs zonder Christus, Die het Woord is dat vleesgeworden is, totaal onmogelijk 

zijn. 

 

In Christus toont God dat Zijn Woord ook daad is. Jezus sprak: ‘doden zullen horen de 

stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven’ (Joh. 5:25). Van de 

gemeente geldt: Hier spreekt God. Hier worden dode zondaren door de stem van het 

Woord geroepen tot bekering. De Heilige Geest wil er Zijn verborgen werk van de 

wedergeboorte doen in harten van mensen. Het is niet om het even of je wel of niet lid 

bent van de gemeente en of je wel of niet met aandacht naar het Woord van de Heere 

luistert. 

 

 



Daarom vragen we dit seizoen aandacht voor het jaarthema ‘Hier spreekt God’. Met dit 

thema willen we als Jeugdbond het licht laten vallen op de woordverkondiging als 

centrum van de gemeente.  

 

Hier spreekt God. Dat moeten wij jongeren meegeven, vanuit ontzag en eerbied voor 

Gods heiligheid, maar ook vanuit verwondering over Gods grote ontferming en genade. 

De Heilige God wil wonen in de gemeente te midden van zondaren. Daar spreekt Hij 

vanwege Christus. Oudtestamentisch vinden we daarvan een beeld in de Ark van het 

verbond. De Heere sprak daar tot Mozes: ‘aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u 

spreken van boven het verzoendeksel af’ (Ex. 25:22).  

 

We zien er biddend naar uit dat jongeren ook voorbeelden ontmoeten in de gemeente 

die het hen kunnen vertellen: “Hier spreekt God! Ik heb het zelf ondervonden.” 

Jongeren hebben echte christenen nodig, die vanuit hun verlorenheid weten van een 

gezicht op de hemel en met Jakob kunnen zeggen: ‘God is mij verschenen en heeft tot 

mij gesproken’. Want Jakobs God wil ook de God zijn van Jakobs kinderen. 

 

• Laurens Kroon en Dirk-Jan Nijsink 
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Jaarthema 

Het doel van het jaarthema is om in het jeugdwerk en in de gemeente de bezinning 

rondom een centraal thema richting te geven. Op onze website bieden we meer 

informatie over het jaarthema. We maken een themapakket voor het jeugdwerk, bieden 

bezinning door verschillende artikelen en verdieping door Bijbelstudies. Ook stellen we 

een aantal leespreken in het kader van het jaarthema beschikbaar. 

 

Meer informatie: www.jbgg.nl/jaarthema 
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