Treffer Communicatie
Leidingblad

Communicatie. Een onderwerp waar al veel over geschreven is. Soms met een positieve
benadering, vaak ook met een negatieve benadering. In deze Treffer is geprobeerd een
middenweg te vinden tussen deze twee uitersten.
In de inleiding is een verhaal geplaatst waarin diverse aspecten van communicatie naar voren
komen. Niet pasklaar, maar prikkelend van aard wordt het thema aangesneden.
In het eerste deelthema wordt de communicatie tussen God en de mens besproken.
Communicatie van God naar de mensen, vervolgens van de mens naar God (zowel positief als
negatief) en als laatste worden de tieners opgeroepen om zelf na te denken over de manier
waarop zij met God communiceren.
Zodra er over communicatie wordt gesproken, gaan bij de meeste jongeren de haren al
overeind. ‘Het zal wel weer zo'n betweterig verhaal over sociale media zijn wat we al zo vaak
gehoord hebben’. In het tweede deelthema van deze Treffer is die ondertoon zoveel als
mogelijk vermeden. Sterker nog, er worden ook positieve punten benoemd die in discussies
vaak onderbelicht raken. Er is geprobeerd om een compleet en reeël beeld te schetsen van
mogelijkheden en gevaren die het gebruik van sociale media met zich meebrengt. Natuurlijk is
het onderwerp veel uitgebreider en dieper te behandelen, dit zou echter te ver gaan voor deze
Treffer. Toch is het goed om als leidinggevende het onderwerp helder te hebben. Bij de
Jeugdbond zijn er een aantal publicaties verkrijgbaar die op dit onderwerp verder ingaan.
- EigenWijs: Sociale Media
- Lesbrief: Digitale media – jouw wereld?
- Handreiking: Handreiking voor opvoeders. In gesprek met kinderen over media
Het derde deelthema gaat over de praktijk. Tieners en jongeren denken vaak niet na waarom ze
eigenlijk in God en in de Bijbel geloven. Als daar onvoorbereid een vraag over komt, staan ze al
snel met de mond vol tanden. In deze Treffer is daarom geprobeerd een aantal tips te geven die
tieners helpen/aanzetten over deze zaken na te denken. Hun persoonlijke visie is belangrijk,
probeer als leidinggevende de tieners te prikkelen hier hun eigen gedachten over te vormen!
De Bijbelstudie behandelt één van de vele voorbeelden van communicatie in de Bijbel. Bewust
is hier gekozen voor de spraakverwarring. Het krachtige werk van God dat toen op de wereld
heeft plaatsgevonden, is tot op de dag van vandaag, ook voor tieners, enorm actueel.
Het doel van deze Treffer is:

-

Tieners bekend te maken met communicatie in de Bijbel
Tieners te laten nadenken over hun manier van communiceren
o Met God
o Met elkaar (via Sociale Media)
o Met andersdenkenden

Programmasuggesties:
Lezen:

Zingen:

-

Genesis 11

-

Psalm 9: 11

-

Genesis 11: 1-9

-

Psalm 32: 6

-

Exodus 3

-

Psalm 33: 1 en 2

-

Exodus 19: 9-20

-

Psalm 42: 1, 3 en 5

-

Leviticus 24: 10-23

-

Psalm 98: 1 en 2

-

Handelingen 10: 9-16

-

Psalm 101: 1

-

Psalm 108: 1 en 2

Gebed
Ideeën voor +12 groep
-

Opening;

-

Inleiding door jongere pag. 4/5 en 6/7;

-

Stellingen + vragen bespreken uit besproken pagina’s;

-

Pauze;

-

Pagina 8/9 doorlezen en bespreken vragen + stellingen;

-

Sluiting.

Ideeën voor +14 groep
-

Opening;

-

Inleiding door jongere over dit onderwerp;

-

Stellingen en vragen bespreken aan de hand van de centrale vraag: ‘Hoe communiceren wij met
God, met elkaar en met andersdenkenden?’

-

Pauze;

-

Bijbelstudie over de ‘Torenbouw van Babel’;

-

Sluiting.

Toelichting op de vragen en achtergrondinformatie bij de pagina’s
Een gedeelte van de achtergrondinformatie bij de pagina’s is al hierboven omschreven. De
toevoegingen hier zijn als extra informatie.
Intro
Door het thema communicatie niet rechtstreeks te noemen, prikkelt dit de tieners om het
thema terug te vinden in de tekst. De korte schrijfstijl zorgt voor een verhaal wat gemakkelijk
laat lezen, ook voorafgaand aan een verenigingsavond.
Pagina 4 en 5
Communicatie tussen God en mens

Kader: Tips bij het lezen in de Bijbel
De inhoud van dit kader komt uit de leeswijzer zoals die is uitgegeven door de Jeugdbond. De
tieners kunnen dit gebruiken bij het lezen van de Bijbel. De verwerkingsvorm is ook prima
geschikt voor de verenigingsavond. Laat de tieners dit dan eerst voor zichzelf invullen en
bespreek dit vervolgens plenair of in groepjes.
Kader: Leestip ‘De Heilige Oorlog’
Het boek ‘De Heilige Oorlog’ is ook in een eenvoudiger uitgave beschikbaar en daardoor prima
geschikt om op een verenigingsavond te bespreken.
Bladzijde 6/7: Sociale media: the good, dangerous and ugly
Kader: de beursgang van Facebook
Laat de tieners hierover nadenken. Als een bedrijf dermate bizarre bedragen krijgt voor een
beursgang, hoe verantwoord is dat? Betrek hier ook de huidige economische tijd in en plaats dit
in perpectief van het doel van ons leven, niet rijk worden maar God de eer geven die hem
toekomt.
Kader: Good, dangerous en ugly
In dit kader worden de termen good, dangerous en ugly uitgelegd zoals zij in dit deelthema
gelezen moeten worden.
Stelling: er is teveel negatieve aandacht voor sociale media!
Op deze stelling is geen sluitend antwoord te geven. In de ogen van tieners zal er waarschijnlijk
te veel en te zwaar tegen sociale media gewaarschuwd worden, terwijl de opvoeders vaak
onvoldoende over het onderwerp weten en vinden dat er niet vaak genoeg gewaarschuwd
wordt. Zorg er als leidinggevenden voor dat er voldoende kennis van het onderwerp is. De
Jeugdbond heeft publicaties op dit terrein. Stuur de discussie van de tieners, zodat zij een
compleet en reëel beeld van sociale media krijgen en er verstandig mee om leren gaan.

Bladzijde 8/9: Communicatie met andersdenkenden, mond vol tanden?!
Laat de tieners eens nadenken hoe zij om zouden gaan met de vragen die aan het begin van dit
deelthema zijn gesteld. Vul dit eventueel aan met andere vragen. Bespreek deze vragen plenair
of laat de tieners dit in groepjes bespreken.
Bladzijde 10/11: Bijbelstudie over de spraakverwarring
Hoeveel oorsprongen kunnen de tieners opnoemen uit de eerste hoofdstukken van Genesis?
-

De oorsprong van de zonde/zondeval. Genesis 3

-

De oorsprong van de regenboog/Gods belofte dat de aarde niet meer door water zal
vergaan. Genesis 8.

-

De oorsprong van de verschillende talen/spraakverwarring. Genesis 11.

Waar proberen jullie elkaar voor te motiveren?
Laat de tieners hierover praten. Doen zij dat over positieve of negatieve zaken in het licht van
de dienst van God?
Vind je dat God hier een passende en wijze straf geeft?
Belangrijk om te benadrukken: Wat God doet is altijd goed. Wij mogen God niet ter
verantwoording roepen.
Mogelijke antwoorden:
- God had de mens rechtvaardig mogen doden omdat ze tegen Zijn geboden ingingen;
- Gods wijsheid komt openbaar in het feit dat Hij door de straf die Hij geeft de mensen dwingt
om Zijn gebod na te leven, namelijk om zich te verspreiden over de hele wereld.
Kader: ZGG
Doe op de vereniging een actie voor de zending en laat een presentatie houden door één van
de medewerkers van de zending.
Bladzijde 12: Gemeentezang ontleed
Op deze bladzijde wordt ingegaan op het zó zingen van de psalmen als de tekst aangeeft
(interpunctie). Het is een goede eerste stap om dit op de vereniging met elkaar te oefenen!

