
Hervormd Jeugdwerk 

Het platform Hervormd Jeugdwerk is op 11 april 2011 opgericht en zet zich in voor het werk onder 

jongeren in de (Hervormde) gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In juni 2015 is het 

platform omgezet in een stichting. 

Grondslag 

De stichting Hervormd Jeugdwerk heeft als grondslag de Heilige Schrift en aanvaardt als daarop 

gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, 

gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderdachttien en zestienhonderdnegentien. We 

aanvaarden verder de (Herziene) Statenvertaling als de meest zuivere Nederlandse Bijbelvertaling. 

Het HJW vindt het belangrijk dat er (Bijbelstudie)materiaal en toerusting voor jongeren en 

leidinggevenden is waarin de noodzaak van en het geschenk van wedergeboorte, geloof in Jezus 

Christus en bekering klinken. Ook richt het HJW zich op ontmoeting voor jongeren in een context die 

aansluit bij gezin en gemeente. We geloven dat God dit wil gebruiken om zielen te redden en Zijn 

Gemeente te bouwen onder een volgende generatie.  

Doelstelling 

Het doel van de stichting is dat mede door haar werkzaamheden kinderen en jongeren (door de 

Heilige Geest) worden gebracht tot Jezus Christus, zodat zij Hem mogen (leren) kennen als Verlosser 

en Zaligmaker. Doel is daarbij tevens ze te vormen met het oog op hun plaats en taak in kerk en 

samenleving. Hierdoor kunnen zij ook een middel zijn om de gemeente waar zij deel van uitmaken te 

bewaren in het spoor van Schrift en belijdenis.  

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het beschikbaar stellen van Bijbels verantwoord materiaal voor kinderen en jongeren ten 

behoeve van gemeentelijk jeugd-, jongeren- en vakantiebijbelweek en overig 

evangelisatiewerk; 

b. het bieden van toerusting aan leidinggevenden en kerkenraden 

c. het organiseren van bijeenkomsten van bezinning en ontmoeting voor kinderen en jongeren. 

De stichting voert haar werkzaamheden uit in lijn van de Hervormd-Gereformeerde traditie en zo 

mogelijk samen met allen die zich binnen en buiten de Protestantse Kerk in Nederland op dezelfde 

grondslag stellen en soortgelijke  doelstellingen hebben. 

Samen met vele vrijwilligers werken wij ten behoeve van kinderen, jongeren en hun leidinggevenden. 

Nadere uitwerking: 

Het met oog op een herkenbare rode draad vanuit de grondslag door alle materialen en toerusting 

heen is geformuleerd: één Middelaar - twee wegen - drie stukken.  

Anders gezegd: de hoofdthemata van de Dordtse Leerregels: particuliere uitverkiezing, een 

verzoening alleen geldend voor degenen die geloven én een algemeen aanbod van genade, de 

noodzaak van wedergeboorte, de aard en de volharding van het geloof volgens hoofdstuk 5 waarbij 

Romeinen 7 plaats heeft ín het leven des geloofs.  

Er zal dus aandacht zijn voor onderwerpen rondom de toe-eigening en zekerheid van het heil en het 

wezen van het geloof. Daarnaast ook voor onderwerpen van de heiliging. De aandacht voor dit 

laatste mag nooit de aandacht voor eerstgenoemde themata verdringen.  



Toekomstplannen: 

De bestaande activiteiten continueren en waar mogelijk uitbreiden. Dit betreft eigen activiteiten én 

samenwerkingen met andere organisaties; met name geldt dit voor de samenwerking met LCJ in 

Evangeliestek. Andere samenwerkingsvormen zijn er rond ‘Doeners in de kerk’, rond de 

dankdagkalender,  met “ABC van het geloof”, Punt uit, het jongerenblad ‘Kompas’ etc. Nieuwe 

verzoeken hiervoor zullen per geval afgewogen worden vwb mankracht, financien en nut. 

Het mede vormgeven en uitproberen van een nieuwe catechese methode ism het LCJ.  

Verdergaan met het aanbieden van digitale toerusting. De jeugdwerkadviseur speelt hierin een 

belangrijke rol.  

Via onze jeugdwerkadviseur proberen we in de gemeenten ‘binnen te komen’. Streven is het aantal 

gemeenten dat hierom vraagt toe te laten nemen middels tactvolle benadering.  

Uitbreiding van de samenwerking met het LCJ rond bijv. conferenties wordt onderzocht.  


