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Uitkomsten enquête
Geloofsbeleving ouders
Het geloof is (heel) belangrijk in het leven van alle ouders. Hun geloofsomschrijving is vooral gericht
op de ‘comfort’ van het geloof, waarbij de meeste ouders aangeven dat hun geloof alles in hun leven
omvat. Daarnaast komen gereformeerd theologische noties naar voren van zonde, genade en
redding en het perspectief van het eeuwige leven.
Ouders vinden de levensheiliging het moeilijkste aan het geloven: om het geloof in de praktijk te
brengen en om voldoende tijd vrij te maken voor God. Hierin ligt de nadruk juist op de ‘challenge’
van het geloof. Daarnaast hebben ouders moeite met het probleem van het lijden (theodicee).
Geloofsbeleving kinderen
Het geloof is voor de kinderen gemiddeld genomen minder belangrijk dan voor de ouders en klein
deel van de kinderen vindt het geloof niet belangrijk of is nog zoekend in het geloof. Hierin zie je een
proces van secularisatie binnen de gemeente.
Vragen en twijfels spelen een grote rol bij de jeugd in de gemeente. De kinderen hebben vooral
(algemene) vragen over het geloof en bij de jongeren is er twijfel over het bestaan van God en over
de betrouwbaarheid van de Bijbel. Daarnaast is de kerk(dienst) ingewikkeld voor de jeugd en hebben
zij moeite met alle regeltjes die er zijn rondom het geloven.
Geloofsopvoeding
Naar mate ouders meer met kinderen over het geloof praten, vinden hun kinderen het geloof
gemiddeld genomen belangrijker.
Een deel van de ouders vindt het moeilijk om de kinderen voor te gaan in een ‘vrij gebed’, waardoor
deze kinderen dit thuis niet leren.
In relatie tot het eigen geloof van de ouders, speelt in de geloofsoverdracht het verlossingswerk van
Jezus Christus een even grote rol. Het accent op Gods onvoorwaardelijke liefde en Vaderschap is
richting de kinderen veel sterker aanwezig, dan in de eigen geloofsomschrijving.
Ondersteuning in de geloofsopvoeding
De kerkdienst is voor de ouders dé centrale plek waarin de kerk hen verder kan helpen in de
geloofsopvoeding, namelijk door: begrijpelijke en praktische prediking, het zingen van bekende
liederen en het meer betrekken van de jeugd in de dienst.
De ouders hebben behoefte aan concrete activiteiten die ondersteuning bieden aan de geloofsopvoeding. Ruim de helft van hen heeft interesse in een gesprekskring of toerustingsavond over
geloofsopvoeding en een kleine helft van de ouders heeft belangstelling voor een ouder-kindweekend.
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Aanbevelingen
1. Geef aandacht aan de vragen en moeiten van ouders in hun geloof
1. Integreer de vragen en moeiten in de prediking
2. Verbindt de vragen en moeiten met de huisbijbelkring
2. Geef aandacht aan de vragen en moeiten van kinderen in hun geloof
1. Organiseer thema-avonden
2. Informeer de ouders
3. Deel geloofservaringen met elkaar
4. Integreer hun vragen in de prediking
3. Stimuleer de geloofsoverdracht in het gezin
1. Geef een opdracht na de dienst mee
2. Stimuleer gesprek over de oppas+ of het kerkboekje
3. Verbindt het jeugdwerk met de gezinnen
4. Benoem het belang van een vrij gebed
5. Oefen met kringgebed
4. Sluit in de kerkdiensten beter aan bij de jeugd
1. Sluit in de prediking aan bij de jeugd
2. Informeer de gastpredikant over de jeugd
3. Betrek de jeugd bij de hele kerkdienst
4. Sluit in de liturgie aan bij de jeugd
5. Start (bij genoeg animo) een club voor 6-9 jaar
1. Inventariseer bij de ouders en implementeer bij genoeg draagvlak en leiding
6. Biedt concrete ondersteuning aan voor de geloofsopvoeding
1. Heb aandacht voor geloofsopvoeding in de preek
2. Organiseer twee keer per jaar een gezinsdienst
3. Organiseer één keer per jaar een thema-avond
4. Start een geloofsopvoedingskring
5. Start een tweejarig dooptraject
6. Organiseer een ouder-kind weekend

Aan de hele gemeente: breng de kinderen, tieners en jongeren uit de gemeente steeds weer in
gebed voor het Aangezicht van God.

3

