Programma LCJ – RO
Voor: Jongeren
Thema: Apologetiek
1. Aanleiding en relevantie
Meer en meer komen jongeren in aanraking met mensen die
weinig of niets van het christelijk geloof weten. Een
andersdenkende collega, een vijandige buurman, medestudenten
die nog nooit een kerk van binnen hebben gezien, een moslimgezin
in de straat, enz. Het valt niet altijd mee om op je werk of tijdens je
studie aan de mensen om je heen uit te leggen wat je gelooft,
waarom je bidt voor je eten, wat je zondags in de kerk doet. Om dit
apologetisch gesprek aan te gaan, moeten jongeren hiervoor
toegerust worden. En dan niet alleen toerusting op
‘wetenschappelijk’ niveau, maar ook praktische lessen voor een gesprekje op de bouw of in de
supermarkt. Want hoe doe je dat nu, uitleggen wat je gelooft? Als Jeugdwerkorganisatie willen we
ouders, leidinggevenden en ambtsdragers ondersteunen in hun begeleiding van jongeren. Daarnaast
willen we ook jongeren zelf toerusten, door materiaal aan te bieden, conferenties te organiseren, en
dergelijke. Jongeren hebben behoefte aan duidelijkheid: geef eens in 5 zinnen weer waar het in het
christelijk geloof nu echt om gaat. Antwoord gevraagd!
2. Doelstellingen
 Duidelijk maken wat apologetiek is, en waar het in het christelijk
geloof om gaat
 Jongeren toerusten om in hun omgeving te getuigen
3. Uitvoering
In het programma dat we samen met de RO maken, zullen jongeren een
prominente plaats krijgen. Gaan ze wel eens een gesprekje aan met een
andersdenkende? Hoe ervaren ze dat? Waar lopen ze tegen aan op hun werk
of in hun studie? In een reportage volgen we een aantal jongeren naar hun
werk of studie. En we stellen hen de vraag: hoe vertel jij aan je collega of
medestudent wat het betekent dat je christen bent? Aan tafel komen de moeilijkheden en
mogelijkheden van getuigen in deze tijd aan de orde. Een predikant geeft praktische tips waarop
jongeren kunnen reageren. Vanuit het publiek kan meegedacht
worden. Een praktisch programma over een lastig onderwerp;
een uitdaging!
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.

