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Ontwikkeling of ontworsteling?
Jeugd en levensstijl
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1. Vandaag staan we stil bij het thema 'betrouwbaar'. Mijn aandeel bestaat uit het onderwerp Betrouwbaarheid en
levensstijl en dan vooral toegespitst op de levensstijl van de jeugd (twaalf tot ongeveer achttien jaar); een levensstijl die
hier en daar tot enige verontrusting leidt. Is er bij de jeugd sprake van een ontwikkeling naar christelijke volwassenheid, als
wij activiteiten en levenshoudingen constateren die velen niet kunnen plaatsen binnen de leesbare-brieven-kaders? Of is de
jeugd bezig met een ontworstelings- of misschien wel een ontwortelingsproces?

2. De problematiek is niet nieuw. Dat zeg ik u niet, omdat ik de problemen wil relativeren, maar wel om u erop te wijzen
dat onze pedagogische worstelingen met de jeugd Anno Domini 1994 niet direct op het niveau van neergang en
onverschilligheid getild moeten worden. Figuren als dr. H. Bavinck, dr. J. Waterink en A. Janse bijvoorbeeld hebben in
nogal wat publikaties aandacht besteed aan de jeugdproblematiek. Van hen kunnen we heel wat leren als het gaat over
bijvoorbeeld de plaats van het gezin, van de kerk en de school in de opvoeding en toerusting van onze jeugd, over eenheid
en verscheidenheid in die opvoeding, over de pedagogische aanpak, over dwarsverbanden en over verantwoordelijkheden.

3. Verontrusting over de levensstijl (vrijetijdsbesteding, keuzes maken, het dagelijks bezig zijn) van onze jeugd wordt de
laatste tijd gevoed door allerlei publikaties. Ik denk bijvoorbeeld aan uitslagen van wel of niet representatieve enquêtes, van
enquêtes die m.i. de vraagstelling isoleren uit de context. Vragen die gesteld worden aan leeftijdscategorieën die nog niet tot
kritisch zelfstandig denken in staat zijn. Ik denk aan artikelen over vrijetijdsbesteding, aan discussies naar aanleiding van
incidenten in gezin, kerk en school. Vormen deze artikelen en discussies een representatieve weergave van de levensstijl
van de gereformeerde jongere? Zijn bepaalde uitingen niet onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling die ook een
gereformeerde jongere doormaakt in een wereld die van alle kanten bijna letterlijk op hem of haar afkomt? Is het dan niet
afhankelijk - ik spreek nu menselijk - van de stevige, rotsvaste, gelovige (vast vertrouwen, zeker weten) voorlevende
opvoeder en toeruster, of de jeugd gelouterd uit die strijd te voorschijn komt?

4. Hoe betrouwbaar is de opvoeder en toeruster? Ik ga ervan uit (wel of niet terecht) dat er een goede theoretische
geloofsbasis aanwezig is bij de opvoeders en toerusters. Geworteld in het Woord! Dat we allen vanuit dezelfde
fundamentele grondhouding spreken en handelen. Maar is onze levenshouding, ons dagelijks doen en laten, wel in
overeenstemming met die fundamentele grondhouding? Kijk eens wat vaker in de spiegel van de jeugd, van uw eigen zoon
of dochter, kleinzoon of kleindochter. U ziet uzelf!
Hoe zijn wij als ouderen zelf bezig met leer en leven? Resulteren geweldige bijbels gefundeerde debatten niet vaak in een
leven dat haaks staat of op z'n minst op gespannen voet staat met het 'een leesbare brief' zijn? Hoe is onze houding ten
opzichte van het feestvieren, van tv-kijken? Hoe actief zijn ouderen op het kerkelijk erf: stellen we (over)werk, een
maatschappelijke carrière boven het actief zijn in de kerk? In hoeverre voeden opvoeders en toerusters een materialistische
geest bij de jongeren? Leven wij als ouderen nu eens op een geestelijk eiland (kerk, vereniging, kerkelijke vergaderingen,
bijbellezen thuis enz.) en dan weer op een wereldlijk eiland (werk, ontspanning, tv-kijken enz.). Zijn we niet in staat
bruggen te bouwen, zodat er een eenheid ontstaat?
Projecteren we zo niet onze eigen levenshouding, ons dagelijks doen en laten op de jeugd, om vervolgens ach en wee te
roepen? Werpen we zelf niet de barricades op waardoor de jeugd het zicht op het-leven-is-één (tijdelijk) kwijtraakt,
waardoor zij bij ouderen die verbinding tussen de horizontale en verticale lijnen niet kan ontdekken? Waar is het netwerk?

5. De jeugd tussen ongeveer twaalf en achttien jaar moet kunnen botsen. Soms is het botsen om het botsen, is het
dwarsdrijverij. Het is de fase waarin de jeugd afrekent met de eigen kindertijd, zich probeert te ontworstelen aan
gezagsstructuren en zoekt naar de eigen zelfstandigheid. In dat proces heeft de jeugd 'botsende elementen' nodig, moet de
jongere ook kunnen botsen op en met het gereformeerde leven. En het is mede afhankelijk van de betrouwbaarheid en
standvastigheid van de dragers van dat gereformeerde leven, of de jeugd zich ontwikkelt in de richting van de
zelfstandigheid waarover o.a. het doopformulier spreekt.
Dat botsen moet kunnen plaatsvinden in gezin, kerk en school. In de eerste plaats in het gezin, want de school kan veel



ondernemen op het terrein van opvoeding en toerusting, maar de basis ligt en blijft liggen in het gezin. Identiteitsdiscussies
op school, prima, een speciale week voor de opgroeiende jeugd met als speerpunt hoe gereformeerde jongeren hun
christen-zijn zichtbaar kunnen maken, prima. Maar betrek de jeugd er dan wel bij! En zorg voor waarachtigheid van de
kant van opvoeders en toerusters. Laten zij vóór alles leesbare brieven zijn, betrouwbaar in spreken en handel en wandel.
Op vele plaatsen spreekt de Bijbel over onze praktische levenshouding, waardoor anderen tot Christus getrokken worden.
Een voorbeeldfunctie.

6. Die voorbeeldfunctie is wezenlijk voor de jongeren. Zij moeten zich kunnen identificeren. De identificatie-concurrentie is
groot! Hoeveel identificatiemogelijkheden komen bijvoorbeeld niet via de tv op onze jeugd af? Denk alleen aan de macht
van de moderne muziek en de vertolkers ervan. Wij moeten als opvoeders en toerusters meestrijden in die identificatieslag!
Daarom moeten we er zijn, moeten we bereikbaar zijn. We moeten meebotsen met de jeugd om ze te helpen in hun
ontwikkeling naar de volwassenheid. We moeten argumenten aanreiken waarom het één wel en het andere niet past binnen
de normen van Gods geboden. Wij moeten de bruggen slaan tussen het aanhoren van de Tien Geboden iedere
zondagmorgen en het praktisch uitvoeren en toepassen ervan. De jeugd verwacht dat van ons, van ouders en toerusters,
ook van de predikanten op de kansel. We moeten daar de geschikte momenten voor uitkiezen. Niet te pas en te onpas,
want schijnheiligheid wordt snel doorzien, schept verwijdering.
De jeugd vraagt om botsingen, vraagt om een consequente, rechtvaardige, betrouwbare benadering. Dat vraagt veel inzet,
veel wijsheid en een jobsgeduld, dat vraagt volharding. We weten zeker dat we wijsheid en geduld ontvangen, we geloven
immers! De jeugd ontwikkelt zich in het algemeen naar een innerlijk geweten, enkelen ontworstelen zich en raken
ontworteld. Laat het niet aan ons liggen, doordat we de jongere te vroeg aan z'n lot overlieten: hij, zij moet het zelf maar
weten!

7. Wat geweldig is het om al tijdens die ontwikkeling allerlei tekenen van de christelijke levensstijl te mogen zien. (Er zijn
voorbeelden te over.) Wat geweldig dat ook 'buitenstaanders' die tekenen signaleren, zowel bij individuen als bij groepen.
Wat geweldig is het om geregeld te mogen zien, en soms geloof je het amper, dat dat botsende meisje een actief meelevend
kerklid is geworden; dat die botsende jongen geroepen is tot het ambt. Wat geweldig is het als een jongere je komt
vertellen dat hij, zij met Pinksteren belijdenis doet.
Laten we incidenten niet maken tot de regel, laten we uitzonderingen niet verheffen tot de norm, laten we menselijke regels,
menselijke waarden en normen niet verheffen tot bijbelse, laten we voorzichtig zijn met het trekken van algemene conclusies
uit enquêtes. Laten we dankbaar constateren - en we zien het in de praktijk van iedere dag - dat we een geweldige jeugd
hebben, net zo zondig als u en ik, met fouten en gebreken, verre van volmaakt, maar die opgevoed en toegerust wil
worden; die terechtgewezen wil worden; die wil botsen, maar ook wil luisteren; die - en hoe kan het ook anders- wel eens
uit de band springt. Wat een ontwikkeling! Laten we deze goed blijven volgen en begeleiden, als leesbare brieven, als
schriftuurlijk betrouwbare opvoeders en toerusters.


