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Efr zijn nogal wat tieners die van binnen voelen dat ze tekortschieten en falen. Ze voelen zich lang niet altijd gelukkig en
bijzonder. Deze innerlijke spanning put hen mentaal uit.

Kerk, bied ruimte aan tieners die mentaal
niet fit zijn

Juist kerken kunnen een plek zijn voor tieners met mentale problemen, een

plek waar jongeren mentale veerkracht kunnen opdoen.

43 procent van de meiden op de middelbare school ervaart

emotionele problemen. De oorzaak is mogelijk de

prestatiedruk vanuit school, ouders en maatschappij. 

De cijfers zijn schokkend: Het aantal tienermeiden met

mentale problemen is in de afgelopen vier jaar gestegen van

28 naar 44 procent en ook bij jongens nemen de mentale

problemen toe. Dit blijkt uit het Nederlandse onderzoek
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‘Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC). Maar zien

kerken deze mentale problemen ook? Is er in de christelijke

gemeente oog voor de kwetsbaarheid en de pijn van tieners?

God vraagt nergens van ons dat we gelukkig, uniek, autonoom
en succesvol zijn.

De coronapandemie heeft de tieners geen goed gedaan. Dat

wisten we al. Volgens het genoemde onderzoek werken de

leerachterstanden door de coronacrisis mogelijk als een

katalysator voor een trend die eerder al zichtbaar was: School,

ouders en samenleving leggen druk op tieners om te

presteren. Zo ervaren basisschoolleerlingen bijvoorbeeld veel

stress rond het schooladvies voor de middelbare school. 

Vanuit Kerkpunt werken we al jaren aan het in kaart brengen

van welke boodschap tieners meekrijgen in onze huidige

maatschappij en welke boodschap we daar vanuit de Bijbel

tegenover kunnen zetten. Leven in de huidige

prestatiemaatschappij betekent dat je gelukkig moet zijn,

uniek, autonoom en succesvol. Dus dat is het beeld dat tieners

van zichzelf laten zien op sociale media. Zo presenteren ze

zichzelf naar buiten toe. Maar er zijn nogal wat tieners die van

binnen voelen dat ze tekortschieten en falen. Ze voelen zich

lang niet altijd gelukkig en bijzonder. Deze innerlijke

spanning put hen mentaal uit.

supergelovigen

God vraagt nergens in de Bijbel van ons dat we gelukkig,

uniek, autonoom en succesvol zijn. Sterker nog, Hij zet

mensen in zijn koninkrijk in die het tegenovergestelde

daarvan zijn. De Bijbel vertelt over ongelukkige, gewone,

falende mensen met een sterk verlangen om ergens bij te

horen. God vraagt niet van ons dat wij supergelovigen zijn. En

ook geen supermensen. Soms zijn dingen gewoon ellendig. En

dat kan pas voorbijgaan als het er mag zijn en niet weggestopt

wordt achter schone schijn.

Kunnen we als jeugdleiders, gemeenteleden en ouders voorbij

de lachende gezichten zien wat tieners in deze tijd nodig

hebben? Is de kerk een plek waar hun kwetsbaarheid er mag



zijn? Waar slaapproblemen benoemd worden? Waar littekens

van het snijden niet onder coole hoodies weggestopt hoeven te

worden? Waar gebeden wordt voor depressie? Waar we met z’n

allen laten zien dat we maar gewone, soms ongelukkige, vaak

falende mensen zijn die elkaar hard nodig hebben? 

Laat tieners weten dat je hen ziet in hun ellende en probeer die

niet mooier te maken. Verdiep je in hun leefwereld en sluit

erbij aan.

De kerk als gemeenschap is op zo’n manier ook een plek voor

mentale veerkracht. Geloof en gemeenschap kunnen jongeren

een duwtje in de goede richting geven. Laten jeugdleiders

mentale problemen bespreekbaar maken en in het liefdevolle

licht van de Bijbel zetten.


