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1. VOORWOORD
Youth for Christ en Timotheüs hebben de handen in één geslagen. Het programma ‘Bridge’ is het resultaat 
van een mooie samenwerking. Met Bridge leggen we een link tussen kinderwerk en tienerwerk. Tijdens het 
tot stand komen van dit materiaal gebruikten we de werktitel ‘Brugproject’. Dat is wat we voor ogen hebben. 
Een brug bouwen tussen kinderwerk en tienerwerk. Een brug die kinderen, kinderwerkers, jeugdleiders én 
gemeenteleden bewust maakt van hun plek in de gemeente. Een plek die nodig is om te kunnen groeien in 
geloof. Gemeente ben je immers samen. Van het afscheid van het kinderwerk maken wij met dit programma 
een hoogtepunt, omdat het goed is om dit moment te markeren. 

Wij geloven dat er voor de gemeente een taak is weggelegd in de overdracht van ons geloof. We hebben het 
verlangen dat de volgende generatie Jezus leert kennen, omdat we geloven dat we als mens bedoeld zijn met 
Hem te leven. Dat vraagt naar ons idee om een manier van kerk-zijn waarbij generaties van elkaar leren en 
samen groeien in geloof. Waar tieners bij de hand worden genomen en voluit meedoen. Ook geloven we dat 
wanneer kerk en gezin hun invloeden met elkaar verbinden, dat elkaar versterkt. Het zijn belangrijke uitgangs-
punten bij het bouwen van de brug. We hebben deze uitgangspunten concreet vorm gegeven in dit materiaal.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar een aantal mensen die het initiatief namen voor dit project en 
de grootste inhoudelijke input hebben gegeven. Corjan Matsinger, Marian Timmermans en Marian Geeve 
bedankt! Dank ook aan de coauteurs Gwenda Visscher, Jan van den Berg en Christine Corstanje-van 
Gemeren.

Je hebt met dit programma iets moois in handen om met je team en je gemeente de brug te bouwen. Wij 
geloven dat Gods Geest je daarbij helpt en we je dagen je uit daar voor open te staan. We wensen je zijn 
zegen toe en een hoop plezier met de tieners.

Annasjouk Nijhof (Timotheüs)
Ruud Bouman (Youth for Christ)



Bridge verbindt kinder- en tienerwerk pagina 5

2. BRiDge KORT & KRACHTig
VOOR Wie is BRiDge?
Bridge is een programma voor tieners uit groep 8 die aan het einde van het seizoen vanuit het kinderwerk de 
overstap gaan maken naar het tienerwerk.

WAT is BRiDge?
Bridge bestaat uit zeven programma’s en drie themadiensten met de hele gemeente. De start is in september, 
daarna is er één keer per maand een programma of themadienst. In juli is de afsluitende themadienst waarin 
het overgangsmoment gevierd wordt. Het helpt jonge tieners uit groep 8 op een goede manier het kinderwerk 
af te ronden en een opstap te maken naar het tienerwerk. 

Centraal tijdens alle bijeenkomsten staat het verhaal van de twaalfjarige Jezus die met zijn ouders optrekt 
naar Jeruzalem. Tijdens Bridge wordt er gebouwd aan de basiskennis van het christelijk geloof, verdiepen 
de tieners zich uitgebreid in het verhaal van de twaalfjarige Jezus en stimuleren we de groei van hun geloof. 
De tieners ervaren door de ontmoetingen met leeftijdsgenoten en met andere gemeenteleden wat het bete-
kent om deel uit te maken van een kerk waarbij het kinder- en tienerwerk geen ‘eiland’ is maar een integraal 
onderdeel van de geloofsgemeenschap.

WAT VinD je in HeT TOTAle BRiDge pAKKeT?
In deze map vind je zeven programma’s voor de leider, drie uitgewerkte vieringen voor de hele gemeente, 
suggesties voor ouders rond de geloofsopvoeding en een bijbelse onderbouwing en verkenning als achter-
grondinformatie bij het centrale Bijbelgedeelte. In deze inleiding vind je informatie over de visie en opzet van 
Bridge en praktische tips voor de uitvoering van het Bridge project.

Het Bridge pakket bestaat uit: 
1.  De Bridge map met zeven uitgewerkte programma’s, drie uitgewerkte themadiensten en Ouderbrieven 

met suggesties voor ouders rond de geloofsopvoeding.

2.  Gratis training. Goed kinder- en tienerwerk staat of valt met leiders. Het is belangrijk dat je beschikbaar 
bent voor tieners en hen een kijkje laat nemen in je eigen leven. Jij laat door wie je bent en wat je doet 
zien wat geloven is en betekent voor het dagelijkse leven. We vinden jou dus belangrijk en daarom wil-
len we graag in je investeren. Daarom is een trainingsdag in het Bridge pakket inbegrepen. Kom samen 
met je leidersteam en jeugdoudsten of -ouderlingen naar één van onze trainingen. Kijk voor het aanbod 
en actuele data op www.kerk.yfc.nl of www.timotheus.nl/Bridge of stuur een mail naar kerk@yfc.nl of 
info@timotheus.nl.

3. Toegang tot de helpdesk. Na de training zijn wij altijd te bereiken voor vragen of extra ondersteuning.
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3. Visie
Visie Op TieneRs, THuis en in De KeRK
De geloofsopvoeding van kinderen, tieners en jongeren vindt niet alleen thuis of in de kerk plaats. Ouders 
hebben weliswaar de grootste verantwoordelijkheid, maar wij vinden het belangrijk dat het gezin en de kerk 
elkaar versterken in de geloofsopvoeding. Ze hebben beiden hun eigen rol. Onze visie hierop is drieledig en 
als volgt onder te verdelen:

1. Visie Op gelOOfsOpVOeDing in HeT gezin
Ouders zijn door wat ze zeggen en doen belangrijke voorbeelden voor hun kinderen. Het gezin is een oefen-
plek om in het dagelijks leven te leren wandelen met Jezus. Hopelijk kan dat voor veel tieners in een 
omgeving waarin ouders van je houden en waar die liefde zichtbaar is. Om de verbinding met thuis te maken 
bevat het programma ook een brief die na ieder programma aan de ouders gestuurd kan worden. Die ouder-
brief ondersteunt ouders en biedt handvatten om in gesprek te komen met hun tiener. 

2. Visie Op gelOOfsOpVOeDing in De KeRK
In de kerk ontmoet je verschillende gelovigen van diverse generaties met hun eigen geloofservaringen. Wij 
geloven dat binnen de kerk en gemeente generaties elkaar nodig hebben om te kunnen groeien in geloof. Wij 
geloven in wederzijds intergenerationeel leren, een uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de genera-
ties. Dat beogen we ook te bereiken met dit programma. Enerzijds laten we de tieners beseffen dat ze deel 
zijn van de gemeente. Anderzijds is het aan de gemeente (lees andere generaties) om te ervaren en te ont-
dekken wat wederzijds leren is. We doen in de themadiensten hiervoor meerdere suggesties, soms ook per 
generatie. 

3. Visie Op HeT WeRKen meT TieneRs
In het programma hebben we de tiener voor ogen van 11-12 jaar. Het is belangrijk om te weten wie je voor 
je hebt en wat je wilt bereiken. Wij geloven in een integrale holistische, relationele en behoefte gerichte werk-
wijze. Het is namelijk van essentieel belang dat je aansluit bij de belevingswereld van de tieners. Hieronder 
lees je meer over onze werkwijze.
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4. WeRKWijze
HOlisTisCH inTegRAAl
Bridge helpt tieners zich te ontwikkelen op fysiek, cog-
nitief, sociaal-emotioneel en geestelijk, fysiek, psychisch 
en geestelijk vlak. Deze terreinen van het leven van de 
tieners zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tieners 
gaan aan het einde van de basisschool een nieuwe 
levensfase in. Iedere tiener ontwikkelt zich in een ander 
tempo, ook de verschillen tussen jongens en meisjes zijn 
hierin groot. Tieners gaan anders doen, denken en voe-
len 1. Daarom werken we met een holistische integrale 
aanpak, wat betekent dat we ons ervan bewust zijn dat 
elk terrein van ons leven invloed heeft op andere terrei-
nen. Ze zijn met elkaar verbonden en kunnen niet zonder 
elkaar.

liCHAmelijK fysieK
Op lichamelijk gebied vindt er een enorme verandering plaats. Met name de jongens staan zeer fysiek in de 
wereld. Sport en spel is een prachtig middel dat tieners helpt om kracht te ontwikkelen en dat te leren beheer-
sen. Bridge bestaat uit verscheidene actieve spellen, zodat de tieners hun energie kwijt kunnen. 

COgniTief
Bridge haakt aan bij wat tieners al weten vanuit het kinderwerk en helpt een opstap te maken naar het tie-
nerwerk. De Bijbelstudies rond de twaalfjarige Jezus leggen de link naar het (geloofs)leven van de tiener en 
hoe zij dit toepassen in het leven van alledag. De spellen versterken de boodschap. Dat zorgt ervoor dat tie-
ners zich het geloof eigen maken. De praktische en cognitieve oefeningen verhogen de weerbaarheid van de 
tieners. 

sOCiAAl-emOTiOneel
Juist in de periode dat tieners zich losmaken van hun ouders, zijn andere, positieve voorbeeldfiguren belang-
rijk. Tieners zijn op zoek naar mensen die naar hun verhaal willen luisteren en bij wie ze zichzelf mogen zijn. 
Tieners zijn daarnaast gevoelig voor groepsdruk en vriendschappen worden steeds belangrijker. Met Bridge 
worden tieners positief bevestigd door leiders en door het veilige klimaat dat wordt gecreëerd. Ook leren ze 
van elkaar. De spellen zorgen ervoor dat de tieners ervaren dat ze bij de groep horen. Daarom werkt Bridge 
veel met kleine groepjes, zowel tijdens de spellen als in de gesprekken. 

geesTelijK
Bridge is de ultieme combinatie tussen plezier maken en bezig zijn met geloof en geloofsvragen. Bridge helpt 
tieners in te zien hoe relevant het is om Jezus te volgen in de 21e eeuw. Ze leren hoe je geloven praktisch 
kunt maken in het leven van alledag. De Bijbelstudies zijn creatief en vernieuwend. Zo kunnen leiders aanslui-
ten bij de individuele behoeften van de groep. Belangrijk daarbij is dat de leider persoonlijke ervaringen uit zijn/
haar leven toevoegt. Geloofsoverdracht blijkt vooral effectief wanneer tieners zien wat God doet in het leven 
van anderen.

1  Voor meer informatie, zie: Huub Nelis en Yvonne van Sark, Puberbrein binnenstebuiten (Utrecht/Antwerpen 2010)

Geestelijk
Geloof, Liefde,  

Gehoorzaamheid, 
Gebed

Fysiek
Gezondheid, Controle, 

Uiterlijk, Discipline

Sociaal
Acties, 

Vaardigheden, 
Activiteiten, 

Relaties

Psychisch
Studie,  

Meditatie,  
Houding,  

Gedachtes
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5. inzeT mATeRiAAl
Het programma Bridge kun je op diverse manieren inzetten in je gemeente:

1. pROgRAmmA’s meT THemADiensTen
In deze opzet gebruik je zowel de suggesties voor drie themadiensten als alle zeven programma’s. Je gebruikt 
het hele programma dan van begin tot eind zoals het in principe is bedoeld. Je start in september en eindigt in 
juli. Globaal gezien ziet je jaarplanning er als volgt uit:

Themadienst 1  september

Programma 1 oktober
Programma 2 november
Programma 3 december

Themadienst 2 februari

Programma 4 maart
Programma 5 april
Programma 6 mei
Programma 7 juni

Themadienst 3 juli

2. pROgRAmmA’s zOnDeR THemADiensTen
Je kunt er ook voor kiezen om in twee maanden tij d alleen de programma’s te gebruiken en bij voorbeeld 
themadienst 3. Je kunt dan bij voorbeeld na Pasen beginnen met wekelij kse bij eenkomsten voor de tieners 
van groep acht die toewerken naar de zomervakantie.

De ORgAnisATie VAn HeT pROgRAmmA

Groep acht
In veel kerken en gemeenten bestaat de kinderwerkgroep in de bovenbouwgroep niet alleen uit kinderen van 
groep 8. Meestal is er een combi met kinderen uit groep 7 en soms ook met kinderen uit groep 6. Je hebt in 
die situatie verschillende mogelij kheden als je aan de slag gaat met dit materiaal:

 - Je splitst de groep tij dens het programma, de kinderen uit groep (6 en) 7 sluiten aan bij  de groep 
eronder of hebben hun eigen dienst. 

 - Het programma wordt gedraaid door het eigen team van groep 7 en 8 en je vraagt een apart team 
voor de uitvoer van Bridge. 

 - Je houdt de programma’s op een ander moment dan de zondagochtend met alleen de kinderen uit 
groep 8.

Vorm een team
Bedenk vooraf wie het programma gaat uitvoeren en wat een goede rolverdeling is. Je kunt kiezen voor een 
integratie met het bestaande kinderwerk, zodat de huidige leiding en teams van groep 8 het materiaal gebrui-
ken. Je kunt ook een speciaal team vormen dat alleen dit programma doet. Je kunt ouders van de tieners 
vragen, leiding van de tienergroep waar ze volgend seizoen naar toe gaan of een combi van deze. Bedenk 
vooraf of dit team ook de themadiensten voorbereidt of dat je hiervoor 1 of 2 andere mensen benadert. Een 
goede afstemming onderling is belangrij k.

Themadienst 1  september

Themadienst 2 februari

Themadienst 3 juli
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6. OpBOuW VAn HeT pROgRAmmA
inHOuD pROgRAmmA

• Themadienst 1 is de kick-off van het programma, de start van de geestelijke reis. 
• In de programma’s 1, 3, 4 en 6 ligt het accent op de eigen geloofsontwikkeling van de tiener.
• In de programma’s 2 en 5 ligt het accent op het ontdekken van de kracht van samen kerk-zijn. In thema-

dienst 2 wordt daar concreet invulling aan gegeven. 
• Programma 7 zoemt in op de relatie tussen ouders en tiener. 
• Themadienst 3 bevat het overgangsmoment en –ritueel als afsluiting.

pROgRAmmA/THemADiensT

Themadienst 1
Tour de groep 8

Programma 1:
De wielrenner

Programma 2:
Oefening baart kunst

Programma 3
Zeker weten?

Themadienst 2:
De ronde van Jeruzalem

Programma 4
De hoogste tijd

Programma 5
The Body

Programma 6
Neem de vrijheid

Programma 7
Uit een goed nest

Themadienst 3
De volgende ronde

inHOuD

De kick-off van een geestelijke reis van kinderwerk naar tienerwerk.

Wat is jouw identiteit als evenbeeld van God? 
Hoe hoor jij bij de ploeg van Jezus?
Ouderbrief: intro, vragen stellen, identiteit en gluren bij de buren.

Naar de kerk gaan heeft te maken met samen geloven om van elkaar 
te leren. Je mag jouw vragen stellen om samen naar antwoorden te 
zoeken.
Ouderbrief: rituelen en gewoonten in jullie gezin, gezinstraining.

Over geloofszekerheid die kan schommelen en God die altijd van jou 
houdt.
Ouderbrief: over geloofszekerheid binnen de geloofsontwikkeling en 
het maken van een geloofsbelijdenis.

Tijdens de dienst wordt met ‘de ronde van Jeruzalem’ concreet invul-
ling gegeven aan ‘samen kerk-zijn’. Leren van en met elkaar door de 
generaties heen. 

Hoe maak je in je leven tijd voor God?
Ouderbrief: een tijdschema maken van het gezin en tijdcollecte 
houden.

Over kerk zijn voor boven (God), voor binnen (samen) en voor buiten 
(mensen die God niet kennen).
Ouderbrief: a.d.h.v. vragen in gesprek zijn over de preek, de dienst en 
kerk-zijn.

Over vrijheid en keuzes maken, hoe kies je en waarvoor kies je? Doen 
wat God wil.
Ouderbrief: samen de huisregels onder de loep nemen.

De rol van ouders en hoe je hen kunt eren.
Ouderbrief: wat is jouw taal van de liefde? 

In deze dienst het overgangsmoment met -ritueel waar het hele jaar 
naar toe is gewerkt. 
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OpzeT pROgRAmmA’s

Elke Bridge bijeenkomst is volgens dezelfde structuur opgebouwd. Behalve dat deze structuur duidelijkheid 
en veiligheid biedt voor jou en de tieners, komt de opbouw ook tegemoet aan de verschillen tussen tieners. 
We raden je aan om de onderdelen Opwarmer, Ritueel, Gesprek, Open Bijbel en Gebed als vaste onderdelen 
altijd terug te laten komen. Een keuze kun je maken uit de onderdelen die daarop volgen; Verwerking en Spel. 
Jullie kennen je groep, de situatie en jullie gemeente het best om een passend programma te maken.

De OnDeRDelen VAn HeT pROgRAmmA

Voorbereiding 
Om je te helpen bij je voorbereiding hebben we voorafgaand aan de onderdelen van het programma een en 
ander voor je op een rij gezet. Je vindt er uiteraard het Thema en de Doelen van de bijeenkomst. We noe-
men ook het Sleutelvers. Dat is het Bijbelvers dat centraal staat in de bijeenkomst en komt uit Lucas 2. De 
Introductie is bedoeld om zelf te focussen op de inhoud van de bijeenkomst. 

Opwarmer 5 minuten
De tieners gaan in kleine vaste groepjes op een creatieve manier aan de slag met het thema.

Ritueel 3 minuten
In dit onderdeel lees je het Bijbelgedeelte en dit koppel je aan een ritueel. Dit onderdeel vindt 
plaats in de grote groep.

Gesprek 7 minuten
Tieners gaan in kleine vaste groepjes in gesprek over het thema.

Open Bijbel 10 minuten
Tijdens dit onderdeel luisteren tieners naar het Bijbelverhaal /mini-preekje verzorgd door de leider 
die hierbij ook de koppeling maakt naar de praktijk van zijn of haar eigen leven. 

Verwerking 10 minuten
Een leuke verwerkingsvorm die in de lijn van het thema de tieners helpt om zich de boodschap 
eigen te maken. Deze kan soms plaatsvinden in de grote groep, maar gebeurt soms ook in kleine 
groepjes. De verwerking is optioneel. Maak zelf je keuzes afhankelijk van beschikbare tijd en wat 
past bij jou en je tieners. 
In iedere bijeenkomst wordt gesproken over een logboek. Een logboek schrijven is een beproefde 
manier om zelfkennis te verwerven en daardoor wijzer te worden. Het daagt de tiener uit om te 
reflecteren en is tegelijk een mooie verzameling van alles wat is gedaan en besproken. Je kunt 
ervoor kiezen om alle werkbladen/opdrachten die gedaan worden er ook in te plakken.

Spel 10 minuten
Een actief spel in lijn met het thema, dat soms in de grote groep en soms in kleine groepjes 
gebeurt. Het spel is optioneel. Maak zelf je keuzes afhankelijk van beschikbare tijd en wat past bij 
jou en je tieners.

Gebed 5 minuten
Sluit met elkaar de bijeenkomst af met een creatieve vorm van gebed. Dit onderdeel kan gebeu-
ren in de grote groep maar soms ook in kleine groepjes.



Bridge verbindt kinder- en tienerwerk pagina 11

Opzet Ouderbrieven
Aan het einde van elk programma vind je de Ouderbrief. Deze is bedoeld om wat bij de tieners in de kerk 
gebeurt te koppelen aan de geloofsopvoeding thuis. Die verbinding werkt versterkend in de geloofsopvoeding. 
De overgang en veranderingen die we in de kerk markeren zijn er ook thuis. In groep 8 wordt een middelbare 
school gekozen, open dagen worden bezocht en er is het afscheid op school. Het zijn ook daar bijzondere 
mijlpalen. De ontwikkeling van kind naar puber betekent vaak een andere aanpak in de opvoeding. Dat is niet 
altijd even makkelijk. In de ouderbrieven geven we achtergrondinformatie n.a.v. het programma, stellen we 
vragen om na te denken over hun tiener en de opvoeding en geven we een tip voor een concrete activiteit om 
samen met hun tiener te doen.
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7. sAmenWeRKing yOuTH fOR CHRisT en TimOTHeÜs
Het Bridge pakket is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen de organisaties Timotheüs & 
Youth for Christ. 

Je kunt dit programma goed gebruiken als overgang tussen onze materialen. Kerken en gemeenten die 
werken met het materiaal Promiseland van Timotheüs herkennen in Bridge diverse onderdelen. Het werken 
in grote en kleine groepen, de doelen om te weten, te leren en te ervaren, het sleutelvers en de ouder-
brieven komen zowel in Promiseand als in Bridge voor. Naast het programma Bridge zij n blokken vanuit 
Promiseland in te zetten. Voor meer info of een proefl es van Promiseland kij k op www.promiseland.nl.

Het Bridge pakket is tegelij k een mooie opstap naar het Rock Steady tienerwerk van Youth for Christ. De 
tieners raken alvast vertrouwd met de opbouw en soort activiteiten van die programma’s. Vraag gratis een 
proefprogramma aan via www.kerk.yfc.nl. 

Wie is yOuTH fOR CHRisT?
Gedreven door Gods liefde, zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hun hoop. We 
richten ons op jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Daarbij  zij n we actief op drie werkvelden: school, straat en 
kerk. We ondersteunen 500 kerken met programma’s, trainingen en coaching voor missionair jeugdwerk 
vanuit de kerk.

Wie is TimOTHeÜs?
Timotheüs heeft de volgende generatie op het oog en wil daarom de geloofsopvoeding in kerk en gezin 
ondersteunen. Daarin komen wij  graag langszij . Dat doen wij  door het uitgeven van diverse materialen, door 
een ruim trainingsaanbod voor diverse doelgroepen en door begeleiding en advies aan kerken. Tevens vind je 
ons op het Kinderplein van de Pinksterconferentie. Timotheüs is een onderdeel van Opwekking.



identiteit

De wielrenner
DOel Om Te WeTen
Tieners weten van wie zij  
afstammen, kennen hun oorsprong, 
in aardse zin en in geestelij ke zin.

DOel Om Te leRen
Tieners ontdekken dat ze ten 
diepste familie zij n van God. Ze 
horen bij  zij n ‘ploeg’.

DOel Om Te eRVARen
Tieners ervaren dat zij  de tij d en 
ruimte mogen nemen om te zoeken 
naar hun identiteit, hun verhouding 
tot God en hun relatie met de 
mensen om hen heen.

inHOuD TOTAAl 30 – 60 minuTen
OnDeRDeel TiTel TijD
Opwarmer Keuzestress 5 minuten

Ritueel Kruisje slaan? 3 minuten

Gesprek WhatsApp? 7 minuten

Open Bij bel ID-bewij s 10 minuten

Verwerking De wielerploeg 10 minuten (optioneel)

Verwerking Fietsonderdelen 10 minuten (optioneel)

Verwerking Trappen of remmen? 10 minuten (optioneel)

Spel Groepsfi ets! 10 minuten (optioneel)

Gebed Hemels team 5 minuten

sleuTelVeRs Lucas 2:48-49
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inTRODuCTie
In dit programma zijn we bezig met het ontdekken van je identiteit. Tieners komen in een levensfase waarin 
ze vragen gaan stellen en vraagtekens plaatsen bij zaken die voorheen vanzelfsprekend leken. Ze gaan 
ontdekken hoe ze in het leven staan, wat voor hen belangrijk is en wat niet. In deze zoektocht wordt er in veel 
gevallen ook met andere ogen gekeken naar de ouders. Op een dag ontdekt een tiener dat zijn vader geen 
held is, maar gewoon een oude zak! Een meisje komt tot de conclusie dat haar moeder niet altijd haar beste 
vriendin is, maar soms gewoon een heuse ‘theemuts’.

De tiener zal zelf ook merken dat zijn eigen droombeelden niet altijd kloppen. Het meisje ontdekt dat ze niet 
de beste zangeres van de klas is, en de sportieve jongen komt toch niet door de selecties voor het eerste 
elftal. Onze tieners zijn op reis. De etappes naar de (geestelijke) volwassenheid verlopen niet voor iedereen 
hetzelfde. De ene tiener blijft het liefste binnen de veiligheid van het peloton terwijl anderen niet kunnen 
wachten om als koploper weg te rijden uit de groep. Jezus drukt dit verlangen naar een eigen plek misschien 
wel heel mooi uit in de vraag die Hij aan zijn ouders stelt: ‘Waarom hebben jullie zo naar Mij lopen zoeken?’ 
Jezus nam de ruimte om ‘los’ te komen van zijn ouders en zich te verbinden met zijn hemelse Vader, de grote 
ploegbaas die Hem nabij is op weg naar de volgende etappe in volwassen worden. In deze ontmoeting gaan 
we kijken op welke manier tieners zich verhouden tot God, hun familie en zichzelf.

Bid van tevoren voor deze bijeenkomst. Bid voor bewogenheid en onderlinge openheid. Bid dat jullie de 
onvoorwaardelijke liefde van God mogen uitstralen en daarnaar handelen.

OpWARmeR KeuzesTRess 5 min.
VOORBeReiDing
n.v.t.

DOel
Tieners ontdekken het thema van de bijeenkomst.

ACTiViTeiT 
• Laat alle de tieners plaatsnemen in het midden van de ruimte. Leg uit dat ze moeten kiezen tussen de 

twee woorden/begrippen die jij hardop uitspreekt. Kies voorbeelden die voorkomen in de belevingswe-
reld van de tieners. Denk bijvoorbeeld aan:
 - McDonalds of Burger King?
 - The Voice of Holland of Junior Songfestival?
 - Voetbal of ballet?
 - Z@pp of Nickelodeon?
 - Boek of een film?
 - Meester of een juf?
 - God of je ouders?

• Vertel dat je verrast kunt zijn door de keuzes van de ander. Misschien had je andere keuzen verwacht bij 
een vriend of vriendin van je uit deze groep. Door te kiezen laat je zien waar je bij wilt horen of wie je wilt 
zijn. In het verhaal van vandaag komen Jezus’ ouders voor een verrassing te staan omdat Jezus laat mer-
ken dat Hij keuzes durft te maken die onverwacht zijn, maar wel aangeven wie Hij is. Jezus maakt als 
jongen van twaalf jaar oud een statement over waar Hij wil zijn en bij wie Hij hoort. Jezus is er duidelijk 
over, Hij wil touren in het T-shirt met daarop het logo van zijn hemelse vader. 
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RiTueel KRuisje slAAn? 3 min.
VOORBeReiDing
Zorg voor bijbels.

DOel
Tieners ontdekken welk verhaal centraal staat in de komende bijeenkomsten.

BijBelgeDeelTe
Lucas 2:40-52

ACTiViTeiT
• Vertel dat er sporters zijn die bijvoorbeeld een kruisje slaan voordat ze aan de wedstrijd beginnen. Welk 

ritueel zouden jullie kunnen bedenken om te doen voordat je de Bijbel opendoet als teken dat je van 
God wilt leren? Bedenk met elkaar een groepsritueel dat bij jullie kerkelijke traditie en gebruiken past. 
Gedurende de programma’s kun je dit steeds weer terug laten komen bij dit onderdeel. Deel de bijbels 
uit en laat de tieners vervolgens de tekst voor zichzelf lezen. Lees als leider de tekst nog eens hardop 
voor. 

gespReK WHATsApp? 7  min.
VOORBeReiDing
Neem je mobiele telefoon mee en maak met elkaar een groepsapp.

DOel
Tieners leven zich in en verplaatsen zich in de gebeurtenissen van het Bijbelverhaal.

ACTiViTeiT
• Maak met elkaar een groepsapp aan. Verdeel de groep in drietallen.
• De tieners die nog geen telefoon hebben doen in deze activiteit mee met een andere tiener die wel een 

telefoon heeft.
• De twee leiders zijn Jozef en Maria. Start een gesprek op de app waarin Jozef aan Maria vraagt of Jezus 

bij haar is. Maria reageert verschrikt: ’Nee, Hij is toch bij jou?’ Laat de tieners via de app het verhaal 
afmaken. Laat de tieners als groepje nadenken over welk app bericht zij willen toevoegen aan de con-
versatie. Daag de tieners uit om de conversatie tussen de ouders zo beeldend mogelijk weer te geven. 
Probeer ook te bedenken wanneer Jezus op zijn mobieltje kijkt. Gaat Hij reageren? Wanneer? Vergeet 
Hij te kijken? Wat zegt Hij tegen zijn ouders?

• Ga vervolgens in kleine groepjes bij elkaar zitten en probeer te bedenken wat jij had gedaan? Hoe zou dit 
verhaal gegaan zijn als jij in Jezus’ schoenen had gestaan?

Open BijBel iD-BeWijs 10 min.
VOORBeReiDing
Zorg dat je een ID-pasje hebt om te laten zien.

DOel
Tieners ontdekken dat de persoon die ze zijn niet alleen te beschrijven is door uiterlijke kenmerken, maar dat 
ze hun geestelijke identiteit mogen ontlenen uit hun relatie met God.
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VeRTel
Vanaf je 14e ben je verplicht om altijd een ID-kaart bij je te hebben (laat er een zien). Overal kunnen ze ernaar 
vragen. Je moet jezelf bewijzen. In de winkel op school, op het station, in het stadion, enz. moet je laten zien 
dat jij jij bent en niet iemand anders. ‘Alstublieft, nu weet u wie ik ben: van geboortedatum tot en met uiterlijke 
kenmerken. Ziet u? Dit ben ik!’ Maar klopt dit beeld over jou volgens jou ook? Weet jij zelf ook wie je diep van 
binnen nog bent? Weet jij waar je vandaan komt?

Jezus wist precies wie Hij was. Natuurlijk, Hij was opgegroeid bij zijn vader en moeder, Maria en Jozef. Maar 
in het Bijbelgedeelte hebben we gelezen dat Hij tegen hen zegt: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u 
niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Hij wist precies wie Hij was, wie zijn Vader was, nog beter 
dan dat zijn ouders dat wisten.
In de Bijbel kun jij ook lezen over jouzelf, over wie jij bent. Geen uitgebreide beschrijving van al jouw 
bestaanskenmerken. Maar wel iets anders heel belangrijks: hoe God jou ziet en wat God in jou ziet: een mens 
geschapen naar zijn eigen beeld. Iemand die op een bepaalde manier op God zelf lijkt. Zijn evenbeeld.
Toen God de mens wilde maken, zocht Hij naar een voorbeeld. Hij zocht naar het beste voorbeeld. Hij zocht 
naar een model. Het allerbeste model. Dus keek God in de spiegel en nam Hij zichzelf als voorbeeld. Hij koos 
zichzelf als volmaakt model om de mensen te maken. Hij is het origineel en wij kopieën die op Hem lijken. Je 
bent een schepping naar zijn beeld.

Kortom, je lijkt op God. Maar het gaat verder: Lees met elkaar Handelingen 17:28. Wij zijn van Gods 
geslacht. Wat wordt hiermee bedoeld denk je?
Lees eventueel ook Johannes 1:12 waar staat dat we Gods kinderen mogen zijn. Daag de tieners uit om hun 
plek in te nemen in de grote wielerploeg van God.

VeRWeRKing De WieleRplOeg 10 min. (OpT.)
VOORBeReiDing
Zorg voor voldoende werkbladen.

DOel
Tieners realiseren zich dat ze onderdeel uitmaken van een groter team van gelovigen.

ACTiViTeiT
• Geef alle tieners een werkblad met het T-shirt. Vraag de tieners de namen op te schrijven van minimaal 

vijf personen uit de wielerploeg van het geloof die belangrijk voor hen zijn. Van welke personen heb jij 
dingen geleerd? Hoe groter je een naam opschrijft des te belangrijker deze persoon nu voor je is. Daag 
de tieners uit om eerlijk te zijn over de grootte waarmee God wordt geschreven op het T-shirt.

• Vraag enkele tieners om een toelichting te geven bij hun T-shirt.

VeRWeRKing fieTsOnDeRDelen (lOgBOeK) 10 min. (OpT.)
VOORBeReiDing
Geef elke tiener een eigen logboek

DOel
Tieners verwoorden of tekenen wat zij vandaag geleerd hebben.

ACTiViTeiT 
• Geef de tieners het logboek. Laat de tieners een racefiets of BMX fiets tekenen in hun journal. Stel 

daarbij de vraag: als jouw leven een fiets zou zijn, welk onderdeel van de fiets is God dan? Daag de 
tieners uit creatief te zijn. Denk aan God als een stuur, of de lucht in de banden of de trapas. Zou jij 
nog een fiets kunnen zijn als het God-onderdeel verwijderd wordt? Geef de tieners even de tijd om in 
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hun boek te werken. Vraag hen daarna hun logboek in te leveren en laat zien dat je de boekjes opbergt 
achter slot en grendel. Geef aan dat niemand de dagboeken zal lezen. Het logboek wordt in de volgende 
lessen steeds opnieuw gebruikt. 

leiderstip:
Het schriftje/boekje is een logboek waarin tieners de kans krĳ gen om hun 
eigen verworven wĳ sheid op te schrĳ ven. Een logboek schrĳ ven is een 
beproefde manier om zelfkennis te verwerven en daardoor wĳ zer te wor-
den. Je kunt ervoor kiezen om alle werkbladen/opdrachten die gedaan 
worden er ook in te plakken. Het geeft een mooie verzameling van alles 
wat er is gedaan en besproken.

VeRWeRKing TRAppen Of Remmen? 10 min. (OpT.)
VOORBeReiDing
n.v.t.

DOel
Tieners ontdekken welke plaats God inneemt in hun bestaan.

ACTiViTeiT 
• Jezus laat in dit verhaal duidelij k aan zij n ouders merken dat het geloof voor Hem super belangrij k is. Hoe 

zit dit bij  jou? Wees eerlij k: Laat de tieners in kleine groepjes aan elkaar uitleggen welk onderdeel van de 
fi ets zij  associëren met God. Waarom kiezen ze die? Praat met elkaar door over de vraag of het geloof je 
‘remt’ of ‘vooruit’ helpt in het ontdekken van wie je bent en mag zij n.

• Let op: Deze opdracht kan nog best abstract zij n voor tieners uit groep 8, dus het kan nodig zij n ze een 
klein beetje op weg te helpen met deze opdracht. 

spel gROepsfieTs! 10 min. (OpT.)
VOORBeReiDing
Zorg voor een schone vloer.

DOel
Tieners werken op een ludieke manier toe naar het einde van het programma.

ACTiViTeiT 
• Vorm met elkaar een ‘levende fi ets’ op de vloer van de ruimte. Maak van bovenaf een groepsfoto en 

verstuur deze via de groepsapp of vertoon de afbeelding volgende week in de dienst op de beamer! 

geBeD Hemels TeAm 5 min.
DOel
Tieners ervaren dat ze elkaar kunnen bemoedigen door te bidden.

ACTiViTeiT 
• Dank God voor het feit dat we deel mogen uitmaken van zij n hemelse team. Sterker nog, we zij n onder-

deel van zij n familie. 

leiderstip:
Het schriftje/boekje is een logboek waarin tieners de kans krĳ gen om hun 
eigen verworven wĳ sheid op te schrĳ ven. Een logboek schrĳ ven is een 
beproefde manier om zelfkennis te verwerven en daardoor wĳ zer te wor-
den. Je kunt ervoor kiezen om alle werkbladen/opdrachten die gedaan 
worden er ook in te plakken. Het geeft een mooie verzameling van alles 
wat er is gedaan en besproken.
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OuDeRBRief
Geef aan het einde van het programma de ouderbrief mee aan de tieners. Je vindt deze als werkblad in de 
bij lage van dit programma. Het doel van de ouderbrief is om wat er in de kerk gebeurt te koppelen aan de 
geloofsopvoeding thuis. Met de brief informeer je ouders over het programma en hun tiener in ontwikkeling. 
Ze ontvangen ook een suggestie voor een vervolgactiviteit. Op die manier loop je als kerk en ouders samen 
op in de geloofsopvoeding van de tieners. ‘Krachten bundelen’ noemen we dat.



Bridge werkblad: De wielerploeg



Bridge ouderbrief - De wielrenner

OM TE WETEN De WielRenneR
Dit seizoen gaat jouw kind een geloofsreis maken met 
zij n groep in de kerk. Een reis die een brug gaat bouwen 
tussen het kinderwerk en het tienerwerk. De reis startte in 
de kerkdienst, vandaag was het eerste programma. Niet 
alleen in de kerk is dit een bij zonder jaar, groep 8 is dat ook 
op school. Ze zij n nu de oudste van de school, ze gaan een 
nieuwe middelbare school kiezen, open dagen bezoeken, 
er is de Cito-toets, er is afscheid met een musical en ze 
worden (of zij n) meer en meer puber. Ook op geloofsterrein 
worden zaken minder vanzelfsprekend voor jouw tiener. 
Als ouder zij n dit ook grote stappen en de opmars naar 
veranderingen die je met je kind gaat nemen. Tij dens 3 
diensten en 7 bij eenkomsten gaan ze naar de fi nish. Na 
iedere bij eenkomst ontvang je als ouder een Ouderbrief. 
We vinden het namelij k belangrij k om samen op te lopen in 
de geloofsopvoeding: gezin en kerk. Naar aanleiding van 
de bij eenkomsten geven we korte achtergrondinformatie 
die we afsluiten met vragen om zelf als ouder over na te 
denken. Ook geven we een voorbeeld van een activiteit 
die je met je tiener kunt ondernemen. Een mogelij kheid en 
uitdaging om het geloofsgesprek met je tiener aan te gaan. 
Kerk en gezin lopen zo op met jouw tiener om hem in staat 
te stellen zij n geloof te verdiepen en zich bewust te worden 
van een eigen plek in de gemeente.

In het programma van vandaag waren we bezig met het 
ontdekken van je identiteit. Tieners komen in een levens-
fase waarin ze vragen gaan stellen en vraagtekens plaatsen 
bij  zaken die voorheen vanzelfsprekend leken. Ze gaan ont-
dekken hoe ze in het leven staan, wat voor hen belangrij k 
is en wat niet. Onze tieners zij n op reis. De etappes naar 
de (geestelij ke) volwassenheid verlopen niet voor iedereen 
hetzelfde. De ene tiener blij ft het liefste binnen de veiligheid 
van het peloton terwij l anderen niet kunnen wachten om 
als koploper weg te rij den uit de groep. Tij dens de reis dit 
seizoen draait het om Lucas 2: het Bij belgedeelte waarin 
Jezus als twaalfjarige met zij n ouders naar de tempel gaat. 
Jezus heeft als tiener ook het verlangen naar een eigen 
plek. Hij  drukt dit misschien wel heel mooi uit in de vraag 
die Hij  aan zij n ouders stelt: ‘Waarom hebben jullie zo naar 
Mij  lopen zoeken?’ Jezus nam de ruimte om ‘los’ te komen 
van zij n ouders en zich te verbinden met zij n hemelse 
Vader, de grote ploegbaas die Hem nabij  is op weg naar de 
volgende etappe in volwassen worden.

OM VERDER OVER NA TE DENKEN VRAgen
1.  Wat zij n de (geloofs-)vragen die jouw tiener bezighouden? Welke wedervraag stel je je tiener zodat je hem 

helpt om zelf te zoeken naar antwoorden?

2.  Welke plek in het peloton neemt jouw tiener in? Is jouw tiener blij  met die plek? Is dat op school, in de kerk, 
op de sportclub dezelfde plek? Zo nee, waar heeft dat mee te maken?

OM VERDER OVER NA TE DENKEN VRAgen
1.  Wat zij n de (geloofs-)vragen die jouw tiener bezighouden? Welke wedervraag stel je je tiener zodat je hem 

helpt om zelf te zoeken naar antwoorden?

2.  Welke plek in het peloton neemt jouw tiener in? Is jouw tiener blij  met die plek? Is dat op school, in de kerk, 
op de sportclub dezelfde plek? Zo nee, waar heeft dat mee te maken?

OM SAMEN TE DOEN gluRen Bij De BuRen 
Bezoek eens een kerk van een 
andere kerkelij ke traditie dan die 
van jezelf. Ben je evangelisch? 
Bezoek samen met je kind eens een 
rooms-katholieke kerk en steek een 
kaarsje voor iemand aan. Ben je 

gereformeerd? Ga eens gluren bij  de 
buren van de pinkstergemeente en 
doe je handen eens in de lucht. Maak 
met je kind een analyse van dat wat 
jullie heel erg heeft aangesproken en 
wat niet. Noteer alle vragen die jullie 

hebben. Geef eerst je kind de ruimte 
om zij n ervaringen te delen en vragen 
te stellen. Stel dus vooral (door-)
vragen en luister naar de antwoorden.

Deze ouderbrief hoort bij  het programma ‘Bridge’ en is ontwikkeld door Youth for Christ en Timothëus. 


