Programma LCJ – RO
Voor: Jongeren
Thema: Bijbellezen
1. Aanleiding en relevantie
Uit een onder catechisanten gehouden onderzoek blijkt dat zo’n 35%
van de jongeren dagelijks persoonlijk Bijbel leest. Nog eens ⅓ van de
jongeren doet dat soms, en een zelfde groep geeft aan zelden of nooit
Bijbel te lezen. Van de jongeren die dagelijks of regelmatig hun Bijbel
lezen, geeft bovendien 55% aan moeilijk te begrijpen wat er staat. De
meeste jongeren verstaan hun Bijbel dus niet! Opvallend is dat niet de
Bijbelvertaling hiervoor verantwoordelijk is: veel jongeren die aangeven
Bijbel te lezen en te begrijpen, maken gebruik van de Statenvertaling.
Het is dus allereerst nodig om jongeren te leren Bijbellezen. Thuis, op
vereniging en catechisatie en persoonlijk. Als Jeugdwerkorganisatie
geven we ook op dit gebied instructie en toerusting aan ouders,
leidinggevenden en ambtsdragers. Maar we gaan daarnaast ook met jongeren zelf in gesprek.
Waarom zou je Bijbellezen? Wat betekent het dat de Bijbel Gods Woord is? Hoe merk je dat de
Heere ook vandaag nog door Zijn Woord spreekt? En hoe pak je dat nu aan, Bijbellezen of
Bijbelstudie doen? We merken dat het hoog tijd is om jongeren hierin te begeleiden.
2. Doelstellingen
 Nood laten zien, eerlijke cijfers.
 Het positieve, mooie van Bijbellezen benadrukken.
 Concrete voorbeelden en mogelijkheden geven.
3. Uitvoering
In het programma dat we samen met de RO maken, zullen jongeren
een prominente plaats krijgen. Wanneer en hoe lezen zij in de
Bijbel? Hoe pakken ze het aan? Welke moeilijkheden ervaren ze? In
een reportage zal Erwin Hout, die op zijn 19e door een ongeluk een
verlamd geraakt is, toelichten welke rol de Bijbel in zijn leven speelt. In het gesprek aan tafel wordt
eerlijk over de moeilijkheden en prachtige kanten van het gedisciplineerd Bijbellezen gesproken. Ook
worden tips gegeven voor Bijbelstudiemethoden, en manieren om met elkaar Bijbel te lezen.
Bekeken wordt of modernere middelen als een App ook bruikbaar en gewenst kunnen zijn.
Na de uitzending verwijzen we jongeren die kijken door naar
onze website. Hier willen we ‘nazorg’ bieden. Een luisterend
oor voor hun vragen, maar ook praktische tips. In de
mediatheek die we voor elke doelgroep op onze site hebben,
wordt een pagina gevuld met ‘kijk-, lees- en luistermateriaal’
rondom dit thema. Artikelen die jongeren de weg wijzen,
columns die een mening weergeven, verwijzingen naar
boeken over dit thema, videofragmenten, en dergelijke. Met
de bedoeling om achtergrondinformatie te geven, toe te
rusten en te vormen. Al dit materiaal zal een antwoord geven op de vragen die tijdens het
programma opgeroepen worden. We zorgen ervoor alle doelgroepen aan te spreken, op de diverse
niveaus, en houden rekening met de aspecten hoofd, hart en handen. Zo leveren we materiaal dat
aansluiting vindt, antwoorden geeft en praktisch toepasbaar is.

