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WAT IS BIJBELS ONDERWIJS JOU WAARD?

 

Handout introductiepresentatie Jeugdwerkactie 2018 

 

Presentatie is in twee vormen beschikbaar: 

- Met video (opgenomen in presentatie) 

- Met beeldverhaal (opgenomen in presentatie) 

Voor beiden is beeld en geluid nodig.  

Hieronder is per sheet een aantal handvatten gegeven voor de presentatie 

 

Welkom!

Jeugdwerkactie 

… doen we vanuit het jeugdwerk

… doen we samen met de gemeenten

… doen we vanuit een noodzaak

… doen we om anderen te kunnen helpen

… kunnen we niet doen zonder Gods zegen

 

Iedereen hartelijk welkom 

- Goed om samen een start te maken met de Jeugdwerkactie 

- Jeugdwerkactie is iets dat je samen doet 

- Mag zichtbaar worden in de gemeente 

- Niet alleen in activiteit, maar ook in samen bezinnen 

- We doen het om samen iets te betekenen voor anderen 

- Actie is samenbindend en mooi … maar laten we de woorden van de Heere 
Jezus in herinnering houden: ‘Zonder Mij kunt Gij niets doen’ 

 

‘Uw Koninkrijk kome!’

 

Waarom een Jeugdwerkactie houden voor het ‘onderwijs’? Is er geen grotere 
nood in de wereld dan Bijbels onderwijs? 
 
Inderdaad: 

- Miljoenen mensen leven in oorlogsgebieden. Kinderen in Syrië die nu tien 
jaar zijn, weten niets anders dan leven in kapotgeschoten steden.  

- Er zijn nog nooit zoveel mensen op drift geraakt. Vluchtelingenkampen 
stromen over. Wereldleiders wijzen naar elkaar. 

- Grote gebieden op aarde hebben te kampen met extreme droogte of juist 
overstromingen waardoor oogsten mislukken. 

- Aardbevingen volgen elkaar op in rap tempo. Denk aan Mexico in de laatste 
maand 

- Bijna een miljard mensen leeft in een sloppenwijk 

- UNESCO schat dat wereldwijd 263 miljoen kinderen niet naar school kunnen 
door oorlog, armoede of uitsluiting. 

 
Als je dit ziet, kun je alleen maar zeggen: Uw Koninkrijk kome!  
 
En toch mag juist in deze moeizame aardse werkelijkheid een boodschap van 
hoop gebracht worden.  
Toekomst doordat kinderen naar school kunnen en leren lezen en schrijven. Ze 
kunnen een vak leren.  
Ze kunnen Gods Woord lezen waarin ze horen over het doel van hun leven: door 
genade God leren kennen. 
Ze horen van een Nieuwe wereld daar God alle tranen van de ogen af zal 
wissen. 
 
En daarom is Bijbels onderwijs zo belangrijk! 
 

Omdat de wereld niet 
zonder onderwijs kan!

 

Onderwijs … Bijbels onderwijs. Realiseren wij wat het ons gebracht heeft?  
 
Denk eens terug aan je eerste ervaringen op school.  
Wat raakte je? Wat staat je nog bij?  
-   Het gevoel opgenomen te worden in een groep 

- De juf (of meester) die je het gevoel geeft dat jij er mag zijn 

- De Bijbelse verhalen, samen zingen 

- Het ontdekken wat een letter is …. De magie van leren? 
 
Onderwijs is zo bijzonder en kan van doorslaggevende belang zijn.  
Daarom gaan we ons samen inzetten voor Geloofwaardig onderwijs! 
opdat Gods Koninkrijk kome! 



Ik wil jullie nu meenemen op reis naar drie gebieden op de wereld waarin je 
ziet hoe waardevol Bijbels onderwijs is. 
 

“Noodzaak op het netvlies”

 

(Beeldverhaal jeugdwerkactie. Start met deze sheet.  
NIET HANDMATIG DOORGAAN NAAR VOLGENDE SHEET!!!) 
 
 
 

Video Jeugdwerkactie

 

(video kan zonder nadere toelichting gedraaid worden, evt los via VLC player) 
 
 
 
 

Van waarde?

WAT IS BIJBELS ONDERWIJS MIJ WAARD?

 

(Na video) 
 
Indrukwekkend om te zien en te horen hoe belangrijk onderwijs is voor deze 
kinderen, tieners en jongeren.  
 
De vraag: ‘Wat is Bijbels onderwijs jou waard’ komt op je af. Wat is het mij 
waard? 
 
Waardeer ik het onderwijs dat ik gekregen heb? Waarderen wij het voor de 
kinderen die nu opgroeien? Besef ik hoe uniek door de overheid bekostigd 
onderwijs is?  
Dit jaar vieren we 100 jaar vrijheid van onderwijs.  
Zullen er nog 100 jaar volgen; met een regering die steeds pleit voor neutraal 
onderwijs? 
Met een samenleving die zich sterk maakt om religie achter de voordeur te 
laten verdwijnen. 
En een stapje dichterbij: zien wij het hoe belangrijk het is om elke zondag 
onderwijs te krijgen? Om vrij uit de Bijbel te kunnen lezen en door de 
catechismus gefundeerd te worden? Van onschatbare waarde! 
 
Geloofwaardig onderwijs … omdat het nodig is dat we door de Bijbel gevormd 
en doordrenkt worden. Voor ons, Nederland, maar ook voor Farah uit Pakistan, 
Grace uit Nigeria en Isaac uit India 
 
Wat kunnen we samen voor hen betekenen? 

FARAH
Pakistan

Wat maken we mogelijk?

# Schoon drinkwater in de 
vervuilde wijken

# Uitbreiding christelijk 
lager onderwijs

# Bijbels lesmateriaal in 
Urdu en Engels

-12

 

VOOR WIE? Kinderen uit arme gezinnen die leven een sloppenwijk van de 
stad Lahore 
WAAROM? De, veelal christelijke, gezinnen hebben het moeilijk. Steun en 
onderwijs is broodnodig voor hun toekomst. 
DOELEN  
# Schoon drinkwater in de vervuilde wijken (vervuiling door kledingfabrieken 
die onze kleding maken. Sloppenwijken met veel christenen worden door de 
overheid vaak overgeslagen als het gaat om een waterpomp) 
# Uitbreiding christelijk lager onderwijs (de klassen puilen uit. Kinderen gaan 
naar het internaat. De school in Lahore wil graag onderwijs aanbieden voor 
oudere kinderen, om te voorkomen dat ze jong gaan werken) 
# Bijbels lesmateriaal in Urdu en Engels (er is grote behoefte aan goed 
lesmateriaal. Pakistan is een overwegend moslimland.) 
 
Help Farah naar school en geef haar toekomst! 



 

GRACE
Nigeria

Wat maken we mogelijk?

# Steun opleiding via 
middelbare school Berea

# Toerusting medewerkers 
en dovenpastor Effata

# Mogelijk maken van 
dovendiensten en 
dovenpastoraat

+12

 

VOOR WIE? Tieners als Grave in Nigeria die te kampen hebben met een 
beperking (doofheid). 
WAAROM? Doven die niet leren communiceren, staan langs de zijlijn. Een 
opleiding geeft weer toekomst en helpt hen om de Bijbelse boodschap te 
verstaan.  
DOELEN  
# Steun opleiding via lagere en middelbare school Berea. Als Grace een vak kan 
leren kan ze een zelfstandig bestaan opbouwen.   
# Toerusting medewerkers en dovenpastor Effata.  Onderwijs aan doven vraagt 
heel veel van docenten. Ze hebben dringend toerusting nodig! 
# Mogelijk maken van dovendiensten en pastoraat. Dove jongeren als Grace 
worden door veel mensen niet begrepen. Bij wie kunnen ze terecht met vragen 
over de Bijbel en geloof? 
 
Maak het mogelijk dat Grace naar school kan en in de kerk begrijpt waar het 
over gaat! 
 

ISAAC
India

Wat maken we mogelijk?

# Handboek voor Bijbels 
onderwijs in de gemeenten

# Opleiding studenten 
catechese

# Toerusting voorgangers, 
jeugdwerkers en 
zondagschoolleiders

+16

 

VOOR WIE? Jonge christenen en hun voorgangers in de vele christelijke 
gemeenten. 
WAAROM? Christenen in India hebben het zwaar. Ze worden verdrukt. Om 
staande te kunnen blijven is, naast gebed, toerusting nodig. 
DOELEN  
# Handboek voor Bijbels onderwijs in de gemeenten; omdat het belangrijk is 
dat ze staande blijven bij onderdrukking 
# Opleiding studenten catechese; zodat ze het land in kunnen gaan om 
jongeren en ook voorgangers toe te rusten. 
# Toerusting voorgangers, jeugdwerkers en zondagschoolleiders; zodat ze de 
boodschap van zonde en genade door kunnen geven en de jonge kerk kunnen 
bemoedigen. 
 
Steun christelijke jongeren als Isaac! 
 

Hoe in de gemeente brengen?

Inhoud:

Samen bezinnen

Verbinding:

Samen actief

Resultaat:

Samen projecten 

steunen

MEERWAARDE

 

Je weet nu het verhaal van de Jeugdwerkactie. Dit verhaal mag als een lopend 
vuurtje de gemeenten ingaan. 
 
Wat hopen we te bereiken in de gemeente? 

- Het begint met geraakt worden. Samen bezinning; het waarom? Vergeet de 
persoonlijke kant niet; heeft Bijbels onderwijs jou dichter bij Christus 
gebracht? 

- Als tweede is een actie verbindend. Hoe kunnen activiteiten bijdragen aan 
onderlinge verbinding?  Samen voor Geloofwaardig onderwijs! 

- Als derde gaat het ook om resultaat. Dankzij alle gemeenten kunnen we het 
mooie werk van Bijzondere noden, Bijbelverspreiding en Effata steunen.  
 

Waar staan we nu?

 

Hoe wikkelt de actie zich af?  
De Jeugdbond heeft er al een hele periode van voorbereiding opzitten; samen 
met de actiecommissie. 
 
Wat komt er nog aan? 

• 1 december start de actie officieel  

• Half januari zijn alle actieproducten te bestellen. Een pakket van 10 
boeken en CD’s 

• De actieperiode loopt door tot 1 juni.  

• Wij organiseren ter afsluiting een muzikale scratchdag (9 juni) voor alle 
jongeren en bij de actie betrokkenen.  
 



 

Eventuele ruimte voor vragen. 
 
 

www.jbgg.nl/geloofwaardig

Volg de actie

 

 

 


