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DE IMPACT
VAN IEUGDKERK IMPACT!

EEN WEERSLAG

Door sro je don, in een grore zool, helemool regen
de muur geduwd door de drukke mosso. In hoeveel
‘kerken' mookje dor nog regenwoordig mee? Nu heb
ik her woord ‘kerk' hier even russen oonholingsrekens
gezer, wonr Jeugdkerk lmpocr (vonof nu; lmpocr) pre-
rendeerr eigenlijk nier een kerk re zijn; her is geen
gemeenre. Eigenlijk wos de noom Jeugdonrmoe-
ringsploors lmpocr berer geweesr, moor dor
zou nog meer vervvorrend zijn voor
hedendoogse jongeren.
lmpocr is een evongeliserde
onrmoeringsploors woor chris-
renen en hier-chrisrenen moon-
delijks één zondogovond so-
menlsomen om vonuir chrisrelijls
perspecrief no re denken over he-
dendoogse lswesries. En die l<wes-
ries kunnen soms heel confronrerend
zijn. Moor die confronrorie durven ze oon re
goon. Als ils u verlslop dor her rhemo von de ovond
‘mosrurborie' wos en de zool propvol zor, roonr dor de
gigonrische impocr \/on /rnpocr.
Von horr ror horr
“Impocr is een ploors woor we zonder schoomre
vrienden durven uir re nodigen; vrienden
die we hier olrijd durven mee re vrogen
noor onze eigen lserlsdiensren. Her is een
plorform Woor we ellsoor de Irons willen ge-
ven om op een lswolireirsvolle monier onze
goven re onrdelslsen en re onrplooien," zei
een von de jongeren op die ovond. Nier dor
deze jongeren geen zin meer hebben in ge-
wone lserlsdiensren, moor op deze wijze creeren
zij een beschermde ploors woor ze mer elkoor
over de dingen Gods von horr ror horr kunnen
sprelsen. Dingen die in onze gevesrigde lserls nier oon
bod lsomen en woor vools weinig belongsrelling voor
is. ll< vergelijls her wel eens mer een groep senioren die
moondelijlss bij ellsoor komr om mer hun leefrijdgeno-
ren re lsunnen sprel<en over huh eigen onderwerpen.
Leven en groeien
Terug noor de lmpocr-ovond. Jeugdig energiels, cre-

orief en uirdogend zijn woorden die we er her besre
voor kunr gebruilsen. Een groppig filmpje en enlsele
leuke slserches vol zelfspor over her onderwerp ‘mosrur-
borie' leidden de ovond in. Een uirdoging om ernsrig
over her onderwerp re durven nodenlsen lswom er-
ochrer, begeleid door een lsorr lied. Vervolgens kwom

de spreker op her ‘podium’. Hij sloogde er formi-
dobel in vonuir de chrisrelijlse hoop en ons doel
op oorde de jongeren re bemoedigen om ols
discipelen von Chrisrus re leven volgens Gods
Wijsheid. Prochrige benodering en zowel rhe-
ologisch ols erhisch veronrwoordl Als u er nier
wos, hebr u gewoon wor gemisr - en dor
schrijf ils nier voolsl
Aon her slor von zijn boodschop werden
de roehoorders uirgenodigd om opnieuw

een besluir re nemen om Gods doel mer huh leven
voor ogen re houden, en zich door de heilige Geesr
re loren vervullen om re groeien in de seksuolireir die
God ons gegeven heefr.
No de boodschop werd er opnieuw een lsorre lofzong
gezongen. Om re luisreren, om mee re zingen.

Een nieuw onbekend lied, een oud
en belsend lied. Je proefde een
sfeer von oonbidding en lson mer
de Psolmisr zeggen; ‘Smookr her
en zier hoe goed de Ene is. Zo-
lig de lserel die roevluchr zoekr
bij hem!’ (Ps34:8). Onrzerrend
rof. Adembenemend echr.
Geen chrisrelijk gedoe, moor
gemeende oonbidding. /vloge

God deze voor Hem gedreven joh-
geren moriveren en lmpocr molsen ror een

verlswilslsend bod dor nieuwe lsrochr, virolireir en visie
geefr.
Jeugdlserls /mpocr, voorjongeren vonof 15 joor, vindr
een lseer per moond ploors in de Evongelische Kerk
Kuurne, (Korresrroor 27, Kuurne [l<orrrijls]) mer wisse-
lende rhemo's, sprelsers en muzielsgroepen. Info en
ogendo: www.jeugdl<erl<.yump.be.
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