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Intro

Als	 je	 op	 Hyves	 zit,	 weet	 je	 wat	 krabbelen	 is.	 Je	 hebt	
even	contact	met	elkaar.	Een	berichtje	achterlaten	bij	de	
ander.	

Via	dit	bundeltje	heb	ik	even	contact	met	jou.	Soms	over	
pittige	onderwerpen:	geloven,	 christen	zijn	op	 je	werk,	
bidden,	 boosheid,	 over	 keuzes	 die	 je	 maakt.	 Het	 zou	
mooi	zijn	als	deze	stukjes	je	aan	het	denken	zetten.	Van-
daar	dat	ik	je	bij	ieder	stukje	een	hint	geef.	Je	kunt	daar	
eens	over	nadenken.	Je	kunt	het	daar	eens	over	hebben	
met	 je	ouders,	met	 je	 vrienden.	Misschien	 krijgen	 jouw	
krabbels	op	Hyves	dan	wel	een	wat	diepere	inhoud.	

Het	belangrijkste	bij	ieder	stukje	is	de	link	naar	de	Bijbel.	
De	Bijbel:	Gods	Woord.	 Laat	die	niet	dicht.	Het	 is	 niet	
alleen	 je	 kompas	bij	 keuzes.	Het	 is	 het	Woord,	dat	de	
Heere	kan	en	wil	gebruiken	om	je	jonge	leven	radicaal	te	
veranderen	als	je	Hem	nog	niet	kent.	

Ik	hoop	en	bid,	dat	de	Heere	het	lezen	van	deze	stukjes	
wil	gebruiken	om	je	met	alle	vragen,	twijfels	en	gedach-
ten	aan	Zijn	voeten	te	brengen.	Werkelijk,	Hij	ziet	er	naar	
uit	dat	jij	je	jonge	leven	in	Zijn	handen	geeft.	Verootmoe-
dig	 je	 voor	Hem.	De	Heere	 zal	wachten	 totdat	Hij	 jou	
genadig	zij,	Zich	over	jou	zal	ontfermen.	Welgelukzalig	
zijn	allen	die	de	Heere	verwachten.	(Jes.	30:18)

De	opbrengst	 van	deze	bundel	 is	 bestemd	 voor	 hulp-
verlening	 aan	 jongeren	 via	 Stichting	 De	 Vluchtheuvel,	
Goes.

S.D.	Post	



1.	 Krabbels

De	Areopagus	van	vandaag	heet	Hyves.	De	Areopagus	
ken	je	uit	Handelingen	17.	Het	is	een	heuvel	in	Athene,	
vlak	bij	de	Acropolis.	Veel	filosofen	van	Athene	vonden	
Paulus	maar	een	praatjesmaker,	anderen	waren	nieuws-
gierig.	Letterlijk	nieuwsgierig:	gierig,	begerig	naar	nieuws.	
Er	staat	in	vers	21	dat	ze	hun	tijd	aan	niets	anders	besteed-
den	dan	om	nieuwe	gedachten	en	ideeën	uit	te	wisselen.

Beetje	Hyves	toch?	Beetje	krabbelen	over	nieuwtjes	in	je	
omgeving.	Kletsen	via	het	toetsenbord.	Vrienden	toevoe-
gen.	Profiel	bijwerken.	

Paulus	 op	 de	 Areopagus,	 het	 Hyves	 van	 Athene.	 Mag	
hij	daar	komen	als	christen?	Hoort	hij	daar	 thuis,	waar	
mensen	hun	tijd	aan	niets	anders	besteden	dan	om	wat	
nieuws	te	zeggen	en	te	horen?	Wat	heeft	hij	daar	te	zoe-
ken?	

Let	 op	 wat	 er	 gebeurt.	 Paulus	 gaat	 daar	 het	 verschil	
maken.	Eerst	maakt	hij	contact.	Hij	prijst:	 jullie	zijn	erg	
godsdienstig.	Hij	sluit	aan:	ik	vond	een	altaar	met	de	in-
scriptie:	voor	de	onbekende	God.	Hij	citeert	hun	dichters:	
zoals	enkele	van	jullie	dichters	gezegd	hebben.	

Hij	sluit	aan,	maar	hij	wordt	niet	een	van	hen.	Hij	con-
fronteert.	 God	 woont	 niet	 in	 een	 huis	 met	 handen	 ge-
maakt.	God	wil	dat	alle	mensen	zich	bekeren.	God	zal	
de	wereld	rechtvaardig	oordelen.	God	heeft	Zijn	Zoon	uit	
de	doden	opgewekt.	

Hoe	sta	jij	op	Hyves?	Ik	mag	toch	aannemen	dat	je	profiel	
opvalt.	Je	zoekt	aansluiting,	prima,	maar	tegelijk	laat	je	
ook	op	dat	podium	zien	dat	de	relatie	met	God	voor	jou	
alles	overstijgt	en	dat	de	muziek	en	de	activiteiten	van	het	
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hemels	Koninkrijk	jouw	interesses	hebben.	Je	aarzelt	niet	
om	in	je	krabbels	ook	te	schrijven	over	werkelijk	belang-
rijke	dingen.	

Als	je	een	kind	van	God	bent,	dan	spreek	en	schrijf	je	
nergens	anders	liever	over	dan	over	het	dienen	van	Hem.	
En	als	dat	aan	je	krabbels	niet	te	zien	is,	ben	je	dus	geen	
kind	van	God	of	ver	verdwaald.	In	dat	geval	heb	je	niets	
op	Hyves	 te	zoeken.	Dan	 is	het	zonde	van	 je	 tijd.	Dan	
moet	je	je	tijd	anders	besteden.	Dan	is	het	de	hoogste	tijd	
om	de	Heere	te	zoeken.	

Stel	dat	niet	uit.	God	is	niet	ver	van	ons.	En	Hij	verkon-
digt	je	nu	dat	je	je	moet	bekeren,	en	wel	omdat	Hij	een	
dag	bepaald	 heeft	waarop	Hij	 de	wereld	 rechtvaardig	
zal	oordelen.	

Link naar de Bijbel
Handelingen	17:16-34

Hint om verder te denken of te praten
Hoe	sta	jij	op	Hyves?	Hoe	kun	je	Hyves	
gebruiken	om	andere	jongeren	te	stimu-
leren	om	in	Gods	weg	te	wandelen?	Wat	
voegt	Hyves	toe	aan	je	leven?	Is	dat	de	
moeite	waard?	



2.	 Eerlijk	bekeerd

Wie	durft	er	iets	van	te	zeggen.	Een	jongen,	een	meisje,	
van	 wie	 het	 leven	 ineens	 verandert.	 Ernstig	 Bijbellezen,	
veel	bidden.	Het	liefste	spreken	over	de	Heere	Jezus.	Gis-
teren	oppervlakkig,	nu	serieus	en	ernstig.	Vorige	week	on-
verschillig,	nu	betrokken	bij	het	Woord.	Wie	durft	er	iets	
van	te	zeggen?	

Weet	 je	Wie?	De	Heere	 Jezus.	Wie	 leest	 hoe	Hij	 om-
ging	met	 ernstige	mensen	 in	Zijn	omgeving,	ontdekt	dat	
een	grote	verandering	niet	per	se	een	echte	bekering	hoeft	
te	zijn.

Een	bekering	kan	een	bevlieging	zijn.	Geloof	kan	een	
emotie	zijn.	Een	verandering	kan	tijdelijk	zijn.	Je	mag	en	
moet	kritisch	zijn	op	geloof.	Je	mag	een	vraagteken	zetten.	
Dit	 is	misschien	niet	populair,	zeker	onder	 jongeren	niet.	
Ze	vinden	het	ontmoedigend.	Is	het	 juist	zo	fijn,	en	daar	
komt	de	domper.	Maar	het	 is	Bijbels.	Het	 is	de	methode	
van	Jezus	Zelf.	

‘Meester,	ik	zal	U	volgen,	waarheen	U	ook	gaat.’	Heerlijk	
spontaan!	‘Wacht	even,’	zegt	de	Heere	Jezus,	‘besef	wat	
je	doet.	Bedenk	hoe	je	leven	er	dan	uit	gaat	zien’	(Matth.	
8:20).	Veel	mensen	gingen	met	Hem	mee.	Ze	liepen	achter	
Jezus	aan.	Bemoedigend.	Maar	Jezus	draait	Zich	om	en	
zegt:	‘Ga	nu	eerst	maar	eens	de	kosten	uitrekenen.	Straks	
word	 je	 nog	 uitgelachen	 omdat	 je	 het	 niet	 hebt	 kunnen	
voltooien’	(Luk.	14:28).	Jezus	preekt	over	zaad	op	steen-
achtige	plaatsen	 (Matth.	13:20).	 Lees	de	gebeurtenissen	
en	het	gesprek	in	Johannes	6.	Veel	van	Zijn	discipelen	–	je	
leest	 het	goed:	Zijn	discipelen	–	gingen	 terug	 (vers	66).		
Simon	 de	 tovenaar	 geloofde	 zelf,	 werd	 gedoopt,	 bleef	
dicht	bij	Filippus,	maar	het	eindigde	in	‘een	gans	bittere	
gal’	(Hand.	8:23).	Geloof	kan	tijdgeloof	zijn.	
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Om	 te	 weten	 wat	 tijdgeloof	 is,	 kun	 je	 luisteren	 naar	 de	
gelijkenis	 van	het	 zaad.	 Tijdgeloof	onderscheidt	 zich	op	
het	eerste	gezicht	in	niets	van	een	waar	geloof.	Tijdgeloof	
ontstaat	onder	de	prediking	of	het	lezen	van	Gods	Woord.	
Het	zaad	komt	op.	Het	groeit.	Het	ziet	er	prachtig	en	veel-
belovend	uit.	Je	bent	er	blij	mee.	Het	is	geweldig!

Maar	als	er	vervolging	komt	of	verdrukking,	als	volhar-
ding	nodig	is,	dan	zal	blijken	dat	er	geen	wortels	zijn.	Dat	
het	geloof	niet	geworteld	en	gegrond	 is	 in	het	werk	van	
Christus.	

Ware	bekering	kenmerkt	zich	door	berouw,	een	diepe	en	
zich	verdiepende	smart	over	de	zonde,	en	door	een	waar	
geloof	in	de	Heere	Jezus.	Het	oprechte	geloof	wordt	ontsto-
ken	door	de	Heilige	Geest.	Het	omhelst	Jezus	Christus	met	
al	Zijn	verdiensten,	maakt	zich	Hem	tot	een	eigendom	en	
zoekt	niets	anders	meer	buiten	Hem	(NGB,	art.	22).

Als	het	Woord	je	raakt,	is	dat	zeker	een	bemoeienis	van	
God.	Realiseer	je	dat.	Wees	ermee	bezig.	Wat	beweegt	
de	Heere	om	Zich	naar	je	over	te	buigen	onder	het	Woord?	
Wat	zou	de	Heere	daarmee	voor	hebben	in	je	leven?	

Maar	als	je	daarop	steunend	de	weg	naar	de	eeuwigheid	
vervolgt,	ben	je	in	een	fatale	valkuil	van	de	satan	gestapt.	
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Link naar de Bijbel
Lukas	14:25-35

Hint om verder te denken of te praten
Is	het	goed	om	jezelf	te	onderzoeken?	
Leidt	dat	niet	tot	twijfel	in	plaats	van		
geloof?	Wat	zegt	de	Bijbel	hierover?



3.	 Dankdag

De	traditie	is	al	zo’n	300	jaar	oud:	een	jaarlijkse	bede-	en	
boetedag,	ook	wel	dank-,	vasten-	en	bededag	genoemd.	
We	hebben	sindsdien	het	woord	een	beetje	verknipt:	bid-
dag	en	dankdag.	Biddag	in	het	voorjaar,	dankdag	in	het	
najaar.	En	we	hebben	er	een	stukje	aangeplakt:	voor	ge-
was	en	arbeid.	Het	lijkt	allemaal	simpel,	maar	ondertussen	
zitten	we	dik	in	de	problemen.	

Stel	je	voor.	De	boer	zit	in	de	kerk.	Een	geweldig	groei-
zaam	 jaar	 voor	 zijn	 appels.	 Vele	 kilo’s	 zijn	 geplukt,	 ge-
sorteerd	en	naar	de	veiling	gebracht.	Zo’n	goede	oogst	
heeft	hij	nog	nooit	meegemaakt.	Geen	ziekte.	Geen	hagel.	
Uitstekende	kwaliteit.	Alle	reden	om	God	te	danken,	toch?	

En	dan	het	probleempje.	Door	die	geweldige	oogst	is	de	
prijs	zo	 laag	geworden,	dat	de	boer	dit	 jaar	nauwelijks	
zijn	productiekosten	heeft	kunnen	dekken.	Slecht	inkomen	
dus.	Verlies	geleden.	

De	aardappelboer	zit	naast	hem.	De	aardappelplanten	zijn	
dit	jaar	door	de	droogte	veel	te	vroeg	gestorven.	De	oogst	
valt	tegen.	Maar	vervolgens	stijgt	de	marktprijs	steeds	ver-
der.	De	boer	doet	met	die	matige	oogst	goede	zaken.	Hij	
heeft	dit	jaar	weer	een	heel	behoorlijk	inkomen.	Alle	reden	
om	God	te	danken,	toch?	

Een	probleempje.	Dat	mooie	inkomen	was	te	danken	aan	
het	feit	dat	de	oogst	slecht	was.	Moet	je	God	danken	voor	
de	droogte,	terwijl	er	eerder	in	dezelfde	kerk	gebeden	was	
om	regen?	

Een	bank	daarvóór	zit	de	ondernemer.	Hij	had	mooi	een	
gat	in	de	markt	geboord	en	stopte	daar	nu	zijn	producten	in.	
De	omzet	was	gigantisch	toegenomen.	Met	dezelfde	snel-
heid	steeg	zijn	banksaldo.	Alle	reden	om	God	te	danken!		
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Een	probleempje.	Het	groeitempo	van	zijn	bedrijf	dwong	
hem	om	iedere	week	zo’n	zestig,	zeventig	uur	te	draaien.	
Hij	had	immers	ook	de	verantwoordelijkheid	voor	zijn	per-
soneel.	Het	moest	doorgaan.	Naast	hem	zaten	zijn	kinde-
ren,	vóór	hem	lag	het	Woord.	Beiden	waren	veel	tekortge-
komen	tussen	maart	en	november.	

Misschien	moeten	we	dat	‘gewas	en	arbeid’	er	maar	weer	
afknippen.	 Inwisselen	 voor	 het	 oorspronkelijke	 woordje	
‘boete’.	Lijkt	me	beter.	

Dankdag	is	pas	dankdag	als	het	boetedag	is.	
Als	bij	de	boer,	de	ondernemer,	de	vader,	de	zoon,	de	
ouderling,	de	diaken,	de	moeder,	de	jongvolwassene,	bij	
welke	kerkganger	dan	ook,	het	 licht	van	het	Woord	valt	
over	de	eigen	zonden,	de	onheiligheid,	de	ongelijkvormig-
heid	aan	de	wet	van	God	tussen	maart	en	november,	dan	
blijft	er	niets	over	dan	een	zwart	kleed	van	ongerechtig-
heid.	Op	zo’n	kleed	worden	de	kleinste	zegeningen	glan-
zende	parels	van	Gods	vriendelijkheid,	geduld	en	liefde.

Dan	is	iedere	dag	dankdag.	
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Link naar de Bijbel
Handelingen	17:16-34

Hint om verder te denken of te praten
Mag	je	als	boer	dankbaar	zijn	dat	de	oogst	
slecht	was,	waardoor	de	prijzen	hoog		
waren?	Wat	is	dankbaarheid?	Is	een	goed	
inkomen	reden	om	dankbaar	te	zijn?	Voor-
spoed	kan	een	oordeel	zijn,	tegenspoed	kan	
een	zegen	zijn.	Kun	je	dat	uitleggen?	Heb	je	
voorbeelden?



4.	 Bestaat	God?

Misschien	mag	ik	een	keer	een	persoonlijke	ervaring	ver-
tellen.	Het	gebeurde	bij	ons	achter	in	de	tuin.	Het	is	al	een	
aantal	jaren	geleden,	maar	ik	zal	het	niet	meer	vergeten.	
Ik	zat	vrijwel	horizontaal	in	mijn	vijfstandenstoel	relaxed	
en	doelloos	naar	de	blauwe	lucht	te	kijken.	Toen	kwamen	
de	vragen	aangeslopen!	Hoe	komt	de	lucht	zo	blauw?	Al-
lemaal	luchtlagen	achter	elkaar?	Wat	is	daarachter?	Leeg-
te.	Sterren.	Zwarte	diepten.	En	dan?	God?	In	de	hemel?

Terwijl	ik	zo	het	heelal	in	staarde,	kwam	het	me	wel	erg	
ongeloofwaardig	voor	dat	daar	ergens	God	zou	wonen.	
In	de	hemel.	Bestond	God	eigenlijk	wel?	Was	er	werkelijk	
iets,	daarboven?	Liep	het	heelal	niet	gewoon	weg	in	een	
eindeloze	leegte?	Zou	de	bovenkant	van	de	blauwe	hemel	
de	bodem	zijn	waarop	engelen	liepen?	Waarop	zich	Gods	
heerlijkheid	als	een	kleed	uitstrekte?	Ik	naderde	de	grenzen	
van	mijn	voorstellingsvermogen.	Twijfel	bekroop	me.	

En	toen	…?	Ik	zie	het	nog	voor	me	alsof	het	vandaag	ge-
beurd	is.	Toen	vloog	daar	precies	boven	mij,	loodrecht	op	
mijn	kijken,	een	grote	vogel.	Langzaam	en	statig	wiekte	
hij	voorbij,	tegen	de	achtergrond	van	de	diepe,	blauwe	
lucht.	Hij	trok	de	twijfels	uit	mijn	lichaam	los.	

Hoe	konden	zulke	wondere	schepselen	als	deze	prach-
tige	vogel	bestaan,	als	er	niet	een	wijs	en	machtig	Schep-
per	 was?	 God	 wees	 me	 met	 de	 vinger	 van	 Zijn	 voor-	
zienigheid	even	bij	in	het	boek	van	de	schepping,	waarin	
de	grote	en	kleine	schepsels	letters	vormen	en	waarin	we	
onzienlijke	dingen	kunnen	lezen	(NGB,	art.	2).

Geloven	is	geen	sprong	in	het	diepe	heelal.	Het	is	geen	
zwart	gat.	Geloven	is	zekerheid	over	dingen	die	je	voor-
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stelling	 te	 boven	gaan.	 Een	bewijs	 van	 zaken	die	men	
niet	ziet.

Als	het	gaat	om	Gods	bestaan,	om	de	hemel,	de	enge-
len,	 schieten	 jouw	 verstand	 en	 mijn	 verbeelding	 tekort.	
Maar	de	Heere	laat	wel	brieven	achter.	In	het	boek	van	
de	natuur.	En	er	zijn	in	je	omgeving	ook	vast	brieven	van	
Christus.	Wil	je	ze	lezen?	Kun	je	lezen?	Er	is	een	Oogarts	
Die	je	van	je	dyslexie,	je	leesblindheid	kan	afhelpen.	Hij	
bestaat!
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Link naar de belijdenisgeschriften
Nederlandse	geloofsbelijdenis,	artikel	2

Hint om verder te denken of te praten
Kun	je	bewijzen	dat	God	bestaat?	Zo	ja,	
hoe?	Zo	nee,	waarom	niet?	Twijfel	je	ook	
wel	eens	aan	het	bestaan	van	God?	
Wat	helpt	jou	om	te	geloven	dat	Hij	
is?	Ken	je	in	je	omgeving	
een	leesbare	brief	van	
Christus?



5.	 Beinvloeden

Wel	eens	van	een	peergroup	gehoord?	Het	is	een	Engelse	
uitdrukking	 voor	 leeftijdsgenoten	 die	 elkaar	 sterk	 beïn-
vloeden.	De	peergroup	wordt	steeds	belangrijker	voor	de	
vorming	van	jongeren.	Jullie	beïnvloeden	elkaar	sterk	en	
dat	gaat	ten	koste	van	invloed	van	ouders.	Onder	invloed	
van	de	peergroup	valt	de	appel	tegenwoordig	verder	van	
de	boom	dan	vroeger,	zou	je	kunnen	zeggen.	Dat	lijkt	ap-
pels	met	peren	vergelijken,	maar	zo	zit	het	wel	in	elkaar.	

Misschien	wil	je	het	niet	zo	weten,	maar	de	mening	van	
de	groep	weegt	best	zwaar.	Als	je	kleding	koopt,	als	je	
uitgaat,	als	 je	wat	zegt.	 Iedereen	in	de	groep	kijkt	 toch	
een	beetje	naar	elkaar.	

Ze	kijken	dus	ook	naar	jou.	Jij	beïnvloedt	ook	anderen.	
Misschien	heb	je	wel	meer	invloed	op	je	vriend	dan	zijn	
ouders.	 En	 dan	 komt	 de	 keerzijde	 om	 de	 hoek	 kijken.	
Meer	invloed	=	meer	verantwoordelijkheid.

Soms	 neemt	 er	 eentje	 die	 verantwoordelijkheid.	 ‘Jon-
gens,	eigenlijk	kan	dit	niet.	 Laten	we	weggaan.’	En	als	
je	dan	weer	buiten	slentert,	is	iedereen	in	de	groep	op-
gelucht.	Niemand	vond	dat	het	kon,	maar	wie	durfde	dat	
aan	te	geven?

Denk	je	ook	wel	eens:	Hiervan	zou	ik	iets	moeten	zeg-
gen,	maar	wat	vinden	ze	dan	van	mij?	Het	is	vaak	moei-
lijk.	Je	weet	niet	hoe	je	het	moet	zeggen.	Je	worstelt	er-
mee.	Je	krijgt	het	niet	over	je	lippen.	

Misschien	dat	je	dan	toch	bij	die	keiharde	popmuziek	
of	starend	naar	die	erotische	plaatjes,	een	stil	gebed	om	
moed	 naar	 boven	 moet	 zenden.	 Vlak	 voordat	 je	 jezelf	
hoort	zeggen:	‘Jongens,	ik	vind	dat	we	hier	eigenlijk	niet	
horen.’

16



Je	zou	er	niet	zo	gauw	opkomen,	maar	misschien	kruist	
jouw	gebed	voor	Gods	troon	op	dat	moment	wel	een	an-
der	gebed.	Het	gebed	dat	je	vader,	moeder	of	een	ander	
gemeentelid	opzendt,	vervuld	van	zorg	én	hoop	over	het	
late	nageslacht.			
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Link naar de Bijbel
Daniël	3

Hint om verder te denken of te praten
Waarom	is	het	zo	lastig	een	afwijkende	
mening	te	hebben	in	een	groep?	Hebben	
volwassenen	er	ook	last	van?	Heb	
je	daar	voorbeelden	van?	Wat	is	
de	remedie	tegen	dit	soort	
mensenvrees?


