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Jong in je gemeente 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 
 
Jong in je gemeente. Dan is dit een speciaal themanummer voor 
jou. Daar hoort ook een Bijbelrooster bij. Jongere in je 
gemeente, de Heere roept je. Hij is Dezelfde Die jou al geroepen 
heeft bij je doop. En Hij roept je nog steeds, ook als jongere in je 
gemeente. Lees het maar in de Bijbelhoofdstukken die elke dag 
aangegeven zijn. Jij wordt aangesproken omdat je bij je 
gemeente hoort. Begin met lezen op de Pinksterdag. Wat is de 
Heere goed om jou te laten horen dat op de Eerste Pinksterdag 
de Heilige Geest uitgestort is en nog steeds werkt, ook onder 
jongeren.  De gemeente is Zijn werkplaats. Houd je aan het 
Woord dat je in je gemeente hoort. Het is zo goed om jong de 
Heere te dienen. De Bijbel leert dat het dienen van de Heere tot 
zegen is voor jezelf en het kan tot nut zijn van je gemeente waar 
jij een plaats gekregen hebt. Even stil zijn als je over de jonge 
Samuël leest: 
 
“Toen Samuël hoorde 
naar God in zijn jeugd, 
rustte hij in Gods glimlach, 
was Gods Woord al zijn vreugd. 
Zo vaak zijn Gods kind’ren  
jong gewekt uit de dood. 
Vraag naar Hem nu je jong bent: 
zoek een Redder in nood.” 
 
Robert Murray MacCheyne 
 
5 juni  Wat doet Pinksteren met jou? 
Lezen:  Handelingen 2:1-13 
Zingen: Psalm 118:12 

➢ Wat is jouw antwoord op bovenstaande vraag? 
➢ Wat maakte de Heere Jezus duidelijk, toen Hij nog op de aarde was, over het 

Pinksterfeest?  
➢ Lees ook Johannes 16:7. Wat wordt er nu duidelijk gemaakt voor jongeren? 

 
6 juni  Jong in je gemeente 
Lezen:  Handelingen 2:14-24 
Zingen: Psalm 72:3 

➢ Welke belofte lees je in deze verzen die speciaal over jongeren gaat? Lees ook Joël 2:28. 
➢ Wat doet het jou als jongere in de gemeente? 
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7 juni  Houd je aan het Woord 
Lezen:  Handelingen 2:25-36 
Zingen: Psalm 143:10 

➢ Waarom is het zo belangrijk om je vast te houden aan Gods Woord vanaf je jonge 
leeftijd? 

➢ Welk nut kan dat hebben in je gemeente? 
➢ Is de vraag uit de berijmde psalm 143 vers 10 ook jouw/jullie vraag? 

 
8 juni  Belofte en voorbeelden 
Lezen:  Handelingen 2:37-41 
Zingen: Psalm 72:9 

➢ Wat lees je over een belofte en voorbeelden in deze tekstverzen? 
➢ Noem eens voorrechten op die jij, als jongere, ook mag horen in je gemeente. 
➢ Voel jij je dan meer en meer bij je gemeente betrokken? Wel of niet? Maak het 

duidelijk. 
 
9 juni  Rijke zegen 
Lezen:  Handelingen 2:42-47 
Zingen: Psalm 122:3 

➢ Hoe was het leven van de eerste christengemeente? 
➢ Hoe is het leven van jouw gemeente? 
➢ Welke rijke zegen werd er in de eerste gemeente gehoord? 
➢ Ben jij als jongere, ook elke dag bezig met deze zegen in je gebed? 

 
10 juni  Je wordt aangesproken 
Lezen:  Psalm 78:1-8 
Zingen: Psalm 78:3 

➢ Hoe word je aangesproken in dit gedeelte? 
➢ Wat leer je ervan als jongere in je gemeente? 
➢ Bespreek vragen die jij als jongere hebt na het lezen van deze tekstwoorden over het 

gemeenteleven. 
 
11 juni  Liefde tot je gemeente 
Lezen:  Psalm 84 
Zingen: Psalm 84:5 

➢ Hoe beschrijft de dichter zijn verlangen om bij de Heere in Zijn gemeente te zijn? 
➢ Wat staat er bij hem bovenaan, liefde of kritiek? 
➢ Wat zegent de Heere van deze twee dingen? Lees vers 11 tot 13. Onthouden! 

 
12 juni  Jong de Heere dienen 
Lezen:  1 Samuël 3:1-10 
Zingen: Psalm 16:4 

➢ Samuël vreesde al jong de Heere. Hij kende de Heere dus. 
➢ Waarom staat er dan: Hij kende de Heere nog niet (vers 7)? 
➢ Voor welk werk gaat de Heere Samuël roepen (vers 10)? 
➢ Ken jij ook de stem van de Heere in je hart? 
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13 juni  Een jonge profeet 
Lezen:  1 Samuël 3:11-21 
Zingen: Psalm 25:2 

➢ De Heere roept in de nacht Samuël tot profeet. Wat kunnen wij (als jongere) van hem 
leren in zijn opstelling tegenover de oude Eli (vers 15,16)? 

➢ Stopte Samuël met zijn eenvoudige werk in de tempel omdat de Heere hem 
verschenen was? 

➢ Wat kunnen wij van hem leren als de Heere ons genade gaf? 
 
14 juni  Wees een voorbeeld 
Lezen:  1 Timótheüs 4:6-16 
Zingen: Psalm 84:1 

➢ Timótheüs is nog jong, maar de gemeente moet hem toch achten (vers 12). Waarom is 
het zo belangrijk voor de jonge Timótheüs om een voorbeeld te zijn (vers 12)? 

➢ Hoe kijk jij tegen jonge ambtsdragers aan? 
 
15 juni  Pas op voor verleidingen 
Lezen:  2 Timótheüs 2:14-26 
Zingen: Psalm 101:4 

➢ Timótheüs staat al jong in het ambt. Welke verleidingen kunnen er voor hem op de loer 
liggen (vers 22)? 

➢ Welke raad geeft Paulus hem? 
➢ Hoe moeten wij ons gedragen in contact met jonge ambtsdragers? 

 
16 juni  Jong thuis in de Bijbel 
Lezen:  2 Timótheüs 3:10-17 
Zingen: Psalm 33:2 

➢ Waarom is het zo goed om jong thuis in de Bijbel te zijn? 
➢ Noem voordelen van jong thuis in de Bijbel te zijn (vers 15). 
➢ Hoe is het met jou met je Bijbelkennis? 

 
17 juni  Raad aan jongeren 
Lezen:  Psalm 119:9-16 
Zingen: Psalm 119:5 

➢ Welke raad wordt in dit Bijbelgedeelte aan jongeren gegeven? 
➢ Kan het houden van Gods geboden in eigen kracht? Waarom wel of niet? 

 
18 juni  Voorbeeld van Jezus 
Lezen:  Lukas 2:41-52 
Zingen: Avondzang:7 

➢ Welk voorbeeld geeft de Heere Jezus hier aan jongeren? 
➢ Hoe sta jij ten opzichte van je ouders? 
➢ En hoe sta je ten opzichte van het gaan naar Gods huis? 

 


