12-16
april 2013 - nummer 5

C o m m u n i cat i e

en
v e r b i n d t j o ng e r

'Topmomenten'
Verenigingsblad voor
jongeren van 12 tot 16 jaar
Verschijnt zeven keer
per jaar
Jaargang 11
ISSN: 1568-8844
Redactie
Annemieke Harbers
Abigaïl Janse
Marline Karels
Gerben Noorland - eindredacteur
Arianne van Rumpt
Marije Wisse
John van Zetten

Abonnementen
Gratis voor leidinggevenden van
aangesloten verenigingen.
Particulier abonnement:
Prijs € 15 per jaar
(inclusief verzendkosten).
Een abonnement kan alleen aan
het einde van een jaargang worden
stopgezet.
Vormgeving
V1 Communicatie, Ermelo

Postbus 79 - 3440 AB WOERDEN
T (0348) 489948
E info@jbgg.nl - I www.jbgg.nl

2

‘Een berg is de plek waar de hemel en de aarde elkaar raken’, die
uitspraak heb je misschien wel eens gehoord. Het is een goede plek
om ‘bij God te zijn’. In de Bijbel is de berg dé ontmoetingsplaats met
God. De Heere Jezus zoekt er keer op keer de nabijheid van Zijn Vader.
Ik moet denken aan de verheerlijking op de berg (Luk. 9: 28-36). De
Heere Jezus gaat de berg op om te bidden, vers 28. Wat een heldere
boodschap: als je met God wilt spreken of naar Hem wilt luisteren,
dan bid je… Bidden is je aandacht richten op God. Het is spreken met
God. Boven op de berg kan ook op je eigen kamer zijn.
Bidden is een vorm van communiceren. In de Bijbel staan veel
geschiedenissen waarin gecommuniceerd wordt; door God of door
de mens. In deze Treffer lees je diverse voorbeelden van God Die
sprak tot Zichzelf en later ook tot de mens: Mozes bij de brandende
braambos, de regenboog als teken aan de hemel, de spraakverwarring
bij de torenbouw van Babel en het wegvallen van de taalbarrière op
de Pinksterdag. Ongetwijfeld communiceer jij ook elke dag met je
familie en vrienden. Communiceer je net zo veel met de Heere of heb
je daar maar een paar minuten per dag voor over?
De Heere Jezus heeft tijdens Zijn leven op aarde
vijf keer (tegen Zijn discipelen, bij de roeping
van Mattheüs, tegen de rijke jongeling, bij de
roeping van Filippus en bij de herbevestiging
van Petrus) gezegd: Volg Mij. Heb jij Zijn
stem al eens gehoord?
Heden, zo gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart
niet (Psalm 95).

Ge rben Noor lan d
Interim eindredacteur

Het is het jaar 1635. Op het strand staat een meisje. Haar naam weet ik niet. Wel zie je dat
ze een fles opraapt uit het zand. Langzaam draait ze de dop eraf. De smalle hals wil het
papier bijna niet prijsgeven. Ze vouwt de brief open en begint te lezen:

‘We liggen hier nu al een paar dagen. Aan de
horizon zien we nog net de kust. Het wachten is op de tegenstanders. De spanning
is al dagen om te snijden. Normaal praten
met elkaar lukt niet meer. Iedereen is met
zichzelf bezig, denkt aan thuis, aan vrede,
aan rust. Hoeveel van ons zullen nog thuis
komen? Misschien leven we niet meer als
deze brief uit zee gevist wordt. Of misschien
wordt deze brief zelfs nooit gelezen en zal
niemand ooit weten onder welke spanning we hier leven. De onmogelijkheid tot
normale communicatie is snijdend. Ruzies
zijn aan de orde van de dag, terwijl we die
energie beter kunnen sparen. Door de drank

gevoed gaat het alleen maar feller. Laveloze
matrozen, hoe zullen zij kunnen overleven
als de kanonskogels over het dek en door
het want vliegen? Deze ellende is weer een
teken dat we maar beter hadden kunnen
blijven praten. En dat ik naar mijn ouders
had moeten luisteren in plaats van vrijwillig
aan boord gaan. Zal ik ze ooit nog terug zien
om ze dat te kunnen vertellen? De situatie lijkt hopeloos. Onze mensen aan wal
zouden hier moeten zijn zodat ze zien wat
een ellende oorlog met zich meebrengt. Dan
zouden ze er wel tig keer over nadenken
voor ze hun landgenoten de zee opstuurden
om daar te sterven’.

Ze kijkt op. Het briefje wordt verfrommeld in haar hand.
De vlammen en de rook aan de horizon spreken hun eigen taal.

Fl e ss e n post
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En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.
Je hebt net de eerste Bijbeltekst gelezen
waar een duidelijk vorm van communicatie
in voorkomt. God sprak daar tot Zichzelf. Er
waren immers nog geen mensen. Als je dan
verder leest in Genesis 1 zie je dat God bij elk
scheppingsmoment weer communiceert.
Zelfs communicatie is iets dat je van God
gekregen hebt! In vers 28 lees je voor het eerst
dat God tot mensen spreekt. Hij geeft Adam
en Eva de opdracht dat zij de aarde moeten
vullen met hun nageslacht en dat ze mogen
Het verschijnsel mode is kenmerkend geworden
regeren over de hele aarde. In de Bijbel lees
voor de huidige samenleving. In vroegere tijden,
je regelmatig dat God tot mensen spreekt.
de oudheid en de middeleeuwen was mode een
Denk bijvoorbeeld aan Mozes bij de brandende
zaak voor de rijken. De edelen droegen prachtige
braambos en aan de profeten. In het Nieuwe
kleding, terwijl het gewone volk in lompen geTestament zie je dat God vooral door middel
huld was. De stand waartoe iemand behoorde,
van visioenen tot mensen spreekt. Ook spreekt
bepaalde de wijze van kleden. Dit werd anders
God vaak door middel van tekenen. Denk
aan het eind van de 18de eeuw. Door de Franse
bijvoorbeeld aan de regenboog waarmee Hij
Revolutie kwam er een politieke omwenteling.
beloofd heeft dat de aarde nooit meer door
Hierdoor werd het onderscheid tussen rijk en
water zal vergaan.
arm minder zichtbaar. Vanaf de 19e eeuw is de
In de Bijbel staan ook veel voorbeelden van
mode voor iedereen een bekend begrip gewormensen die tegen God spreken.
den. Voor jou vast ook.

Ontstaan...
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Mozes mocht op de berg Horeb met God
spreken. Verder staan er veel gebeden in de
Bijbel opgeschreven. Maar er zijn ook minder
mooie voorbeelden in de Bijbel. Tijdens de
woestijnreis moppert het volk Israël vaak op de
Heere, er wordt zelfs gevloekt! En als Jezus in
Nazareth wil preken, dreigen de mensen hem
van de berg af te gooien. Een duidelijk teken
dat ze Jezus, en dus God, niet nodig hebben!
Zo zijn er nog meer voorbeelden in de Bijbel
waarin het over communiceren tussen God en
mensen gaat.
En jij? Communiceer jij met God? Begin jij
elke dag met het lezen van de Bijbel en sluit
je de dag af met het lezen van een dagboekje
voordat je gaat slapen? Bid je voor je eten, ook
als je misschien bij je zaterdagbaantje in een
onchristelijke omgeving bent? Het gebeurt
wel eens dat jongeren tijdens de dagopening
op school met hun mobieltje zitten te spelen.
Doe jij dat ook? Is naar de kerk gaan voor jou
teveel gevraagd? Wat ga je dan zeggen als God
terugkomt op de wolken? Besef dat je dan voor
eeuwig jezelf moet vervloeken!

Leestip

In het boek De Heilige Oorlog beschrijft John
Bunyan op een beeldende manier hoe de ziel van
de mens wordt aangevallen via zijn zintuigen.
De stad Mensenziel neemt een centrale plaats
in. Die stad verbeeldt de ziel van de mens. In de
stad staat een kasteel waar koning El-Schaddai
Zijn woning heeft. De bevolking wil echter liever
dat Diabolus hen regeert, maakt hem koning en
El-Schaddai wordt verdreven. Het brengt hen

echter niet wat ze graag willen. Ze worden onder
leiding van Diabolus diep ongelukkig. Om de stad
Mensenziel terug te winnen, stuurt El-Schaddai
Zijn Zoon Immanuël. De hele stad verzet
zich tegen de inname maar als de Oorpoort
doorbreekt, is de strijd beslist. Mensenziel
verliest alle hoop, maar wordt door El-Schaddai
weer in genade aangenomen.

s

Tips bij het lezen in de Bijbel

• Lees iedere dag een stukje; kies zelf een goed moment om in de Bijbel te lezen.
• Gebruik een dagboek of Bijbelrooster (www.jbgg.nl/bijbelrooster)
• Begrijp wat je leest. Stel vragen aan de Bijbeltekst:
• Waar gaat het over?
• Over wie gaat het?
• Wat zegt dit over de Heere?
• Wat zegt dit over jou?
• Wat zegt de Heere tot jou?
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S oc ial media: the good
Je herkent het vast wel. Op school, catechisatie, de jeugdvereniging, tijdens het winkelen,
bijna overal hoor je het: Hoeveel vrienden heb jij? Hoeveel mensen volg jij? Heb je die nieuwe app al gedownload? Dit deelthema gaat over Facebook en Twitter. Eigenlijk over sociale
media in het algemeen. Allemaal manieren om contact te houden met familie, vrienden,
klasgenoten, enz. Sociale media, the good, dangerous and ugly. Lees je mee?
Good
Waarschijnlijk ben je het gezeur over sociale
media beu. Het lijkt er weleens op dat er
bijna niemand meer is die de goede dingen,
die jij er in ziet, ook wil zien. Misschien moet
je hen diep in je hart nog wel gelijk geven
ook. Maar toch heb jij ook een beetje gelijk.
Sociale media, vooral Facebook, hebben ook
goede kanten. Wil je weten welke studie je
oud-klasgenoten zijn gaan doen? Facebook
is de plek waar je het te weten komt. Op
school schrijf je altijd netjes je huiswerk op,
maar wat als je een keer niet in de les was?
Mention het even je klasgenoot op Twitter
en binnen de kortste keren weet jij ook wat
je moet doen voor Nederlands, Natuurkunde
of Geschiedenis. Of je gaat mee met een Daniël reis en wilt graag wat ideeën inbrengen
bij de kampleiding. Waarschijnlijk hebben zij
al een Facebookpagina voor deze reis aangemaakt! Zo zie je maar, diverse mogelijkheden
om sociale media op een verantwoorde
manier te gebruiken en de lijst is nog veel
langer. Maar er zijn ook gevaren en die kun je
lezen onder de kopjes dangerous en ugly.

Dangerous
De invloed op het gezin en je vrienden is
groter dan je denkt! Met name de netwerken Hyves en Facebook vragen veel tijd om
actief bijgehouden te worden. Je wilt toch
zeker wel weten waar de gesprekken de
volgende dag op school over gaan? Alle tijd
die je daarin stopt kun je niet besteden aan
het bouwen van echte vriendschappen en
familiebanden. Sta je er weleens bij stil dat

Stelling: Er wordt teveel
negatieve aandacht gegeven
aan sociale media als Facebook
en Twitter.
God Zelf familiebanden heeft gelegd? Of
vind jij je virtuele vrienden belangrijker dan
je familie? Een ander probleem is het delen
van gegevens via sociale media. Iedereen kan
alles over jou vinden wat je niet zelf op privé
zet. Misbruik van jouw foto’s, naam, familiegegevens en dergelijke liggen op de loer.
Iemand een valse identiteit nodig? Die halen

Het bedrijf achter Facebook is onlangs naar de aandelenbeurs
gegaan. Dit leverde een bedrag op van ongeveer 100 miljard dollar
(78 miljard euro). Voor dat geld kan Bijzondere Noden miljoenen
weeskinderen een jaar lang te eten geven!
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, dangerou s an d ug ly
ze wel even van Facebook. Een Foursquarecheckin gedaan op je vakantieadres? Voor
dieven een mooi signaal dat ze bij jou thuis
ongehinderd hun gang kunnen gaan.
Ugly
Eén van de grootste gevaren van sociale media is het zogenaamde ‘cyberpesten’. Cyberpesten is het klassieke pesten dat vroeger
helaas al voorkwam, maar dan digitaal en
bij voorkeur anoniem. Ken jij gevallen van
cyberpesten? Aarzel niet en meld ze direct
bij je ouders. Het zal niet de eerste keer zijn
dat een tiener zelfmoord pleegt doordat hij
of zij gepest werd. Heb je er weleens bij stil
gestaan dat alle tijd die je op sociale media
doorbrengt van je genadetijd afgaat?
Hoe snel reageren we niet op een vriendschapsverzoek op Facebook of een volgaanvraag op Twitter? En dan te bedenken dat
God elke dag met zijn volgaanvraag tot jou
komt en zijn vriendschapsverzoek overal
in zijn Woord is terug te vinden! Mattheüs
hoorde Jezus spreken: Volg Mij. Wat was
zijn reactie? Dat lezen we in Mattheüs 9: En
hij opstaande, volgde Hem. Over Abraham
lees je: En Abraham geloofde God, en het is
hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij
is een vriend van God genaamd geweest.
Echt waar, de dienst van God is het waard
om naar te leven, veel meer dan je virtuele
vrienden op het internet.

Cijfers over
cyberpesten

20 25%

van kinderen uit groep 8 en
de brugklas wordt soms via
internet gepest

16%

van de leerlingen bekent dat ze
zelf ook pesten via internet

5%

van de ouders weet of vermoedt
dat hun kind een ‘cyberpester’ is

6%

van de leerlingen van groep 8 en
3% van de brugklassers is frequent
slachtoffer van cyberpesten
(meerdere keren per maand)
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Commun icatie met an de rs
ee n mond vol tanden!?
‘Waarom geloof jij eigenlijk wat er in de
Bijbel staat? De aarde geschapen in zes
dagen en Jezus die aan een kruis hing om
voor anderen te sterven? Dat moet toch een
sprookje zijn!’ Of: ‘Wát geloof je eigenlijk? Je
doet zoveel dingen anders dan ik’. Zomaar
wat vragen die je in het dagelijks leven te
horen kunt krijgen als je in aanraking komt
met andersdenkenden. Heb je zelf weleens
over die vragen nagedacht?
Sommigen zeggen dan: ‘Ik zit op een
reformatorische school en zoek later een
baan bij een christelijk bedrijf. Dan hoef ik
toch al die vragen niet te beantwoorden?’
Stel nu dat er op je werk een leverancier
binnen komt stappen die nergens in gelooft
en hij stelt je de vraag: ‘Waarom geloof jij?’
En dan blijkt dat jij nog nooit over die vraag
hebt nagedacht…

Want ik schaam mij des Evangelies
van Christus niet; want het is een
kracht Gods tot zaligheid een
iegelijk, die gelooft (Rom. 1: 16).
Wat zal hij denken als je begint te hakkelen
omdat jouw kennis van God en Zijn Woord
niet voldoende is? Over je geloof praten met
mensen die anders denken; daar zal ook
vroeg of laat mee te maken krijgen. In deze
Treffer staan een aantal tips.
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Ga als de Bijbel in twijfel wordt getrokken
nooit een discussie met diegene aan of de
Bijbel wel waar is. Iemand die dat niet wil
geloven, zal niet naar jouw argumenten
willen luisteren. Wijs die persoon op wat er
mis is aan zijn benadering. Blijf wel respect
tonen voor hem of haar, het is je naaste!
Als je in aanraking komt met mensen die
oprecht belangstelling tonen (belangstelling
moet je zelf zien te wekken door bijvoorbeeld
zelf consequent te zijn) voor jouw geloof,
is het niet erg als je niet op alle vragen een
antwoord hebt. Als je een antwoord schuldig
moet blijven, beloof die persoon dan dat je
het uit gaat zoeken en er op terug zal komen.
Zie je hem of haar na dit eerste gesprek niet
meer? Vraag dan om contactgegevens en
geef via e-mail antwoord op de vraag.
Op veel vragen kun je het antwoord in de
Bijbel vinden, zorg er dan ook voor dat je zelf
de Bijbel kent. Vraag ook maar aan God of Hij
je wijsheid wil schenken om te begrijpen wat
er staat, zodat je het ook uit kunt leggen.
Wat antwoord je als je vragen krijgt over de
verschillende kerkverbanden? Ga dan niet
‘met modder gooien’ naar de mensen van
een ander kerkverband. In die kerk zijn de
mensen niet slechter of beter dan in je eigen
kerk.

de nk en de n;
Wat zou jou er het meest van weerhouden met een
klasgenoot over je geloof te praten?
• Te weinig Bijbelkennis;
• Angst om belachelijk gemaakt te worden;
• Niet weten hoe je een gesprek begint.
Je kunt er enorm tegen opzien om met vrienden over
het geloof te praten. Je hoeft echt niet fanatiek te
lijken en je hoeft je ook geen zorgen te maken of je
alles wel precies goed verwoordt. Over je geloof praten
is een beetje te vergelijken met het bespelen van een
muziekinstrument. Eerst is het waarschijnlijk heel
moeilijk. Maar door te oefenen wordt het makkelijker,
en het is de moeite waard.

We moeten ons schamen dat de verschillende
kerkverbanden in Nederland, die de reformatorische
leer aanhangen, niet met elkaar door één deur kunnen.
Laten we naar de mensen buiten de kerk uitstralen dat
we allemaal dezelfde God dienen en allemaal hetzelfde
nodig hebben, namelijk dat we tot God bekeerd
moeten worden. Zomaar wat tips die je kunt gebruiken
als je ooit in de situatie komt dat jij je geloof moet
verdedigen.

Leestip

De Jeugdbond heeft het boekje uitgebracht: De kerk waarin ik
jong ben. Dit boekje geeft veel nuttige informatie om meer te
weten te komen over de Gereformeerde Gemeenten.
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Bijbelstudie

Torenbouw

De Bijbelstudie gaat over Genesis. Wist je dat het woord Genesis ‘oorsprong’
betekent? Naast de schepping (de oorsprong van de wereld) staan in Genesis 1
tot en met 12 nog drie voorbeelden van een oorsprong.

1. H oeveel kun je er
opnoemen zonder je
Bijbel erop na te hoeven
slaan?

2. Waar proberen jullie
elkaar voor te motiveren?

Je weet dat de oorsprong van de verschillende talen volgde op de torenbouw van
Babel. De mensen die voor de torenbouw
de aarde bewoonden waren één volk en
spraken één taal. Ze gebruikten deze taal
niet alleen positief. In vers drie en vier lees
je: Kom aan, laat ons tichelen strijken […] En
zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een
stad bouwen, en een toren, welks opperste
in den hemel zij, en laat ons een naam voor
ons maken, opdat wij niet misschien over de
ganse aarde verstrooid worden! Ze maken
elkaar enthousiast en beginnen te bouwen.
En dit terwijl God hen uitdrukkelijk had
bevolen dat ze de aarde moesten bevolken
en niet op 1 plaats mochten blijven wonen
(Gen. 8: 17 en Gen. 9 :1). Hier zie je hoe het
denken van mensen een groep sterk kan
beïnvloeden.

Vervolgens gaat God in vers 5-7 de zonden
van de mensen bekijken en besluit Hij dat
hun spraak verward moet worden. Als Hij dit
doet moeten ze zich noodgedwongen gaan
verspreiden zoals Hij hun eerder bevolen
had!
In vers 8 lees je dan dat God hun spraak
verwart. Als er naar stenen werd gevraagd
kwam er leem. Of als er om leem werd gevraagd, kwam er iemand met een lunchpakketje omhoog. De mensen hielden op met
bouwen en gingen op zoek naar mensen
die nog wel dezelfde taal spraken. Nu de
mensen elkaar niet meer verstaan trekken
ze weg met de mensen die ze nog wel begrijpen. Zo wordt het bevel van God alsnog
uitgevoerd! Misschien hebben ze nog wel
een keer teruggedacht aan het bevel dat ze
gekregen hadden.

In nog niet alle talen is Gods Woord beschikbaar of gepredikt.
De zending heeft als doel om het Woord bij de mensen te brengen die
andere talen spreken en misschien nog nooit van God gehoord hebben.
Kijk voor meer informatie over dit werk eens op www.zgg.nl.
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van Babel
Abraham Hellenbroek
Abraham Hellenbroek stelt in zijn catechisatieboek
de vraag: Waaruit weet men dat er een God is?
Antwoord: Uit de Natuur en uit de Schriftuur. God
was, is en blijft een God van Zijn Woord, de levende
en sprekende God. Hij spreekt nog steeds door Zijn
Schepping. Hij laat daarin Zijn grootheid zien (bijvoorbeeld Psalm 8). Ook gebruikt God de natuur om
je dingen uit te leggen. Denk hierbij aan de gelijkenis
van de zaaier (Mark. 4: 1-20).

Opdracht

Zoek in de natuur eens naar iets waar God door wil spreken tot jou. Je kunt dan denken aan een
bijzondere rots, een bloem, een boomblad of misschien wel een heel bos. Vraag maar of de Heere
hiervoor je ogen wil openen. En vraag je vervolgens af: ‘Wat wil God daarmee zeggen?’ Is er een
Bijbelgedeelte waar je aan moet denken?

3. V
 ind je dat God hier een passende en wijze straf geeft?
Tot op de dag van vandaag lijden wij nog onder de straf die God hier geeft. Het leren van
vreemde talen is op school een standaard
onderdeel van de lessen geworden, maar is
uiteindelijk een gevolg van deze straf. Dat
werpt wel een heel andere blik op die lessen!
In het Nieuwe Testament zorgt God ervoor
dat de taalbarrière die ontstaan was even

niet gevoeld werd. Op het Pinksterfeest laat
de Heere de apostelen in vreemde talen
spreken, zodat alle mensen het wonder van
Pinksteren kunnen horen (Hand. 2: 1-13). Op
die manier zorgt Hij ervoor dat zijn Woord in
alle talen gehoord kan worden en er over de
hele wereld mensen bekeerd kunnen worden. Wat een teken van Zijn almacht!
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Gemeentezang ontleed
Een heel andere manier van communiceren is zingen. In de kerk worden Psalmen gebruikt om God te aanbidden of te loven. Misschien zijn het voor jou wel de mooiste onderdelen van een kerkdienst, even ‘bezig
zijn’ om daarna weer vol aandacht naar de preek te luisteren. Heb je wel eens goed naar de tekst van een

psalmvers gekeken? Want als je let op wat je zingt, zullen de psalmen meer gaan leven. Kijk eens mee aan
de hand van Psalm 42: wat staat er en hoe zou je dat het beste kunnen zingen?
Hoe moet je zingen?

Je moet proberen alleen adem te halen of even te

dige houding. En als je dan Psalm 42 vers 1 zingt?

staat. Dan zing je de psalm op dezelfde manier als

Als je bidt, moet dat gepaard gaan met een eerbieDat is ook een gebed: God des levens, ach, wanneer

zal ik naderen voor Uw ogen? Als je dat heel eerbie-

dig en zacht meezingt kun je de nood van de dichter
veel beter plaatsen. Psalm 42 vers 3 is ook een goed
voorbeeld. De eerste vier regels drukken de nood

van de dichter uit. De regels vijf tot en met acht zijn

stoppen als er een komma, punt of ander leesteken
dat hij geschreven is. Wat als je nu een hele lange

zin hebt waar geen komma in staat? Ook die kun je
zingen zonder tussendoor adem te halen. Haal aan

het begin van de zin diep adem en laat die terwijl je
zingt langzaam ontsnappen.

juist een lofzang op de goedheid van God. En als je

Na een paar keer oefenen zul je merken dat het

dat staat in vers 5, dan zing je toch met je hart?

toch een komma in een zin? Wees dan even kort stil

weet dat je in nood op God mag vertrouwen, zoals

Over punten, komma’s en ademhalen

Tijdens het zingen van bijna elk psalmvers gebeurt
het wel dat halverwege een regel, of zelfs halver-

wege een woord je adem op is. De plaatsen waarop

dat gebeurt lijken voor de hele gemeente hetzelfde.
De woorden veranderen niet maar de zin verander
je er wel mee.

prima lukt. Heb je nog voldoende adem en staat er
zonder opnieuw adem te halen. Als je op deze kleine dingen let, merk je dat de psalmen veel mooier
voor je zijn geworden. Door stil te staan bij wat je

zingt, het juiste volume te gebruiken en op de juiste
momenten even stil te zijn, begrijp je veel beter wat
er staat. Probeer het maar eens van de week!

