
 

 

Jongeren en gezinnen prioriteit geven 
Praktische tips 
 

“Kijk eens door de ogen van een tiener hoe aantrekkelijk jouw kerk is” 

 

Het lijkt een open deur. ‘We hebben toch van alles voor jongeren en gezinnen georganiseerd? 

Ze hebben mogelijkheden, ze doen mee, we staan er voor open, ze zijn welkom hoor.’ Dit 

soort reacties hoor ik vaak. Toch is er een verschil tussen wat beloofd wordt, en hoe het 

beleefd wordt. Hoeveel ruimte is er écht?  
 

Zo ken ik een concreet voorbeeld van een gemeente die aangaf dat ze graag meer jongeren 

zouden zien in de kerkdiensten. Maar dat betekende o.a. dat de muziekkeuze wat 

gemoderniseerd moest worden, en ook dat de invulling van de dienst wat eigentijdser gemaakt 
werd. Toen dit vervolgens concreet werd, bleek het plotseling toch niet zo makkelijk… Want de 

organist wilde alleen maar uit het liedboek spelen, de kerkenraad hield vast aan het signatuur 

van de dienst, en de gastpredikant hanteerde zijn eigen format. Herkenbaar?  

 
Daarom help ik je graag op weg met wat praktische tips:  

 

- Bekijk alle facetten van het gemeente-zijn eens door de ogen van een tiener of een 

nieuwkomer. Dat geeft ongetwijfeld nieuwe inzichten en gespreksstof.  

 
- Kijk naar de begroting. Wanneer er bijvoorbeeld meer budget is voor de 80+ 

bloemengroet, dan voor het jeugdwerk, stel jezelf dan de vraag of je jonge generaties 

écht prioriteit geeft… 

 
- Geef in de gebeden aandacht aan jongeren, gezinnen èn singles. Huwelijksjubilea 

krijgen vaak aandacht (en terecht!), maar vergeet ook de gebroken gezinnen niet.  

 

- Vraag jongeren om mee te draaien in commissies (bijvoorbeeld de 
beroepingscommissie, of Samen Jong-werkgroep) en neem hun inbreng serieus.  

 

- Beleg een ‘Samen Jong’-avond met bijvoorbeeld een jonge gezinnenkring, waarin je 

praat over het prioriteit geven aan jongeren en gezinnen. Op welk vlak gaat dit goed, 

wat kan beter en wat ontbreekt? Bespreek dit in een Samen Jong-werkgroep en neem 
actie. 

 

- Maak vieringen interessant voor alle generaties. Voorgangers: vraag tieners welke 

muziek zij willen horen of zingen in de dienst en waar zij voor willen bidden. Dat kun je 
op club of catechisatie aan ze vragen, of via een appgroep waar tieners in zitten (dan 

kunnen ze meteen een YouTube linkje delen). 
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