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Tijd voor verandering “Ik realiseer me nu dat jongeren een doorslaggevend rol kunnen hebben in de kerk”. Gratia 
Kuhurima Daar zit ik dan thuis. Zondagochtend later uit bed dan normaal, luisterend naar de televisie en weer 
hetzelfde coronanieuws aanhoren: “Vandaag zijn er weer … besmettingen erbij gekomen.” Het is allemaal bijna 
normaal geworden: online shoppen, via thuisbezorgd eten bestellen, lege winkelstraten en wandelende mensen 
vanwege dichte sportscholen. Zelfs de zondagen beginnen normaal te worden. Ik hoor vervolgens de onlinediensten 
op de achtergrond op de televisie, maar ben toch ondertussen met mijn eigen ding bezig en voor ik het weet hoor ik 
voetbal op de televisie. Het is toch anders dan luisteren naar de preek en lofliederen zingen in de kerk met de 
gemeente. Alles is anders maar helaas de realiteit. Hierdoor voelde ik het ontbreken van de betrokkenheid bij de kerk 
heel erg. De afstand dat er was met de gemeente, maar in bepaalde opzichten ook met het geloof. Het is voor een 
ieder in deze tijd lastig met betrekking tot het geloof en ik denk ook met name voor de jongeren van deze generatie. 
Hoe zoek ik God nu voor mezelf op? Hoe kan ik nog steeds een rol spelen binnen de kerk en de gemeente 
desondanks de afstand? Vragen die ook bij mij opbloeiden. Ook ik als jongere vind dit lastig, want nu zijn wij toch 
op onszelf aangewezen en willen ons toch altijd bezig houden. In zo’n wereld als deze, met zoveel afleidingen kan 
dat zeker lastig zijn, maar tijden veranderen en ik realiseer mij nu dat jongeren een doorslaggevende rol kunnen 
hebben in de kerk. Door deze afstand moeten wij toch over gaan op andere technieken, want ook al zitten wij thuis, 
dit betekent niet dat er niets gedaan kan worden. Zo moet ook de kerk veranderingen doorstaan. Tegenwoordig is 
sociaal media namelijk het middel om ons toch op een één of andere manier te laten verenigen en in deze tijd is dat 
iets wat de kerk nodig heeft. Alleen niet iedereen heeft daar een handigheid in. Zo merkte ik dat ook op bij mijn 
moeder en vroeg zij om mijn hulp voor haar onlinediensten. Ook dit was nieuw voor mij, maar ik kon gelukkig mijn 
handigheid hierin vinden. Zo help ik haar wekelijks met de onlinediensten te bewerken en ben ik toch betrokken en 
dien ik hierbij toch de kerk, vanuit huis. Zo is dit een verandering waarbij ik geloof dat wij verdere stappen hiermee 
kunnen ondernemen. Met name door het bereik dat sociaal media kan hebben. Alleen zijn wij daar voor nodig, wij 
allemaal, want: “Wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat hij doet, gezien kan worden dat God hetis 
die daarin werkzaam is.”(Johannes 3:21) 
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