
 

 

 

 

 

 

Hallo tieners,  

De mooiste dingen komen vaak zomaar naar je toe. Iemand die voor jou kiest, die van 

jou houdt. Zin hebben om te leven. Het leven is mooi, van een prachtige zonsopgang tot 

de lieve woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen 

die het leven kleur geven. Je kunt ze zelf meestal niet organiseren, je krijgt ze.  

De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Wat er ook is gebeurd of wat je 

ook fout hebt gedaan, je mag altijd opnieuw beginnen!  

Het thema van de tienerkrant in het startweekend is hetzelfde thema als het nieuwe 

jaarthema van de PKN. Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven 

staat. In de onzekere tijd van Corona en klimaatcrisis zeker de moeite waard. 
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Hoe de toekomst eruitziet hangt af van hoeveel broeikasgassen we nog uitstoten. We 

koersen nog steeds af op 3 tot 4 graden opwarming deze eeuw. De gevolgen daarvan 

zijn enorm. Als we ons niets aantrekken van klimaatverandering gaat het leven op aarde 

er heel anders uitzien. Wat kan jij eraan doen? 

TEMPERATUREN 

De temperaturen boven land zullen sneller stijgen dan die boven zee, en het 

noordpoolgebied zal sneller opwarmen dan de rest van de wereld. We kunnen meer 

extreem warme en minder extreem koude dagen verwachten. Ook de oceanen zullen 

opwarmen. 

 

REGEN 

Over het algemeen zullen natte 

gebieden natter worden en droge 

gebieden droger. Er valt meer regen, 

doordat smeltend zee-ijs meer 

verdamping van de oceaan in de hand 

werkt. Rivieren kunnen overstromen. 

Heb jij gezien wat er in Limburg 

gebeurde deze zomer? 

 

  

IJS 

Het zee-ijs in het noordpoolgebied zal aan 

oppervlakte en dikte verliezen. Als we 

niets doen tegen klimaatverandering, zal 

er tegen 2100 94% van het ijsoppervlakte 

zijn verdwenen. Dat ijs is belangrijk omdat 

het wit is en dus veel warmte van de zon 

terugkaatst waar de donkere zee juist 

warmte opneemt. 

 

  

 

 



 

 

ZEESPIEGELSTIJGING 

Tegen 2100 zal de zeespiegel, afhankelijk van hoeveel we onze best doen om onze 

uitstoot te verminderen, met tot maximaal 82 centimeter stijgen, en mogelijk meer als de 

ijskappen op Groenland en vooral West-Antarctica versneld smelten. Dit zou betekenen 

dat de komende eeuwen de zeespiegel met nog eens 4 meter zou kunnen stijgen. 

 

 

BIODIVERSITEIT 

Klimaatveranderingen hebben grote gevolgen voor het leven op aarde. Wetenschappers 

schatten bijvoorbeeld in 2004 dat, afhankelijk van het verloop van de verdere 

opwarming van de aarde, in 2050 tussen 9 en 32 procent van de soorten met uitsterven 

bedreigd zal zijn. Met name de wisselwerking tussen klimaatverandering, veranderingen 

in leefgebieden en vervuiling vormt een bedreiging.  

 

  

 

  



 

 

ONDERVOEDING 

Veel gebieden zullen met lange periodes van mislukte oogsten te kampen krijgen. Vooral 

in Sub-Saharisch Afrika, Zuid-Oost-Azië en Zuid-Azië verhoogt een opwarming boven de 

2 graden het risico op oogstverliezen. Effecten van klimaatverandering op landbouw 

verergeren ondervoeding in verschillende gebieden, een grote oorzaak van kindersterfte 

in ontwikkelingslanden.  

 

GEZONDHEID 

Klimaatverandering beïnvloedt ook de volksgezondheid op verschillende manieren, 

onder andere via extreme hitte, de kwaliteit van het drinkwater, het voedsel en de 

verspreiding van ziektes.  

 

Hoe kijken jullie naar al deze gevolgen van de klimaatverandering? 

 

 

 

 

 

 

Een toekomst vol van hoop - Sela 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20&list=RD0czjb1Wze20&index=1


 

 

Het anker van de hoop 

Je hebt vast weleens een kettinkje gezien met drie hangertjes 

eraan: een kruis, een hart en een anker. Ze laten je drie 

prachtige, Bijbelse woorden zien. Het kruis is het symbool voor 

geloof, bij het hart denk je aan liefde en het anker wijst op hoop. 

Als jij iets hoopt, weet je het meestal niet zeker. “Ik hoop dat het 

droog blijft”, zeg je, maar de kans is groot dat het toch gaat 

regenen. In de Bijbel is hoop nooit een klein kansje, maar 

honderd procent zekerheid.  

Paulus, de zendeling en dienstknecht van God, laat je in de 

Bijbel zien wat echte hoop is. Hij reist mee op een schip, waar hij wordt bewaakt door soldaten. 

Zij moeten Paulus bij de keizer in Rome brengen. Het schip is kortgeleden uit één van de havens 

van het Griekse eiland Kreta vertrokken. De hoofdman van de soldaten hoopt dat ze zo nog voor 

de winterstormen in Italië zullen komen. Paulus waarschuwt hem. Er komt storm en het schip zal 

in nood raken. Maar de stuurman en de kapitein denken dat het beter is om te vertrekken. 

Nu is het te laat. Er woedt al dagenlang een verschrikkelijke storm die het schip meesleurt. Het 

is pikdonker. De zon, de maan en de sterren zijn verborgen achter inktzwarte wolken. De 

bemanning heeft scheepskabels om het schip gebonden zodat het sterker is. Om te voorkomen 

dat ze op een zandplaat vastlopen, laten ze de zeilen zakken. Ze gooien lading overboord om 

het schip lichter te maken. Het is allemaal tevergeefs. Ieder moment kan het schip kapotbreken. 

De mensen zullen in de donkere golven verdrinken. Ze hebben alle hoop op redding verloren. 

Eén man op de boot is niet bang. Het is Paulus. “Heb goede moed”, zegt hij tegen de 

bemanning en de passagiers. “God stuurde vannacht een engel naar mij. Ik zal veilig in Rome 

komen en niemand van jullie zal omkomen. Wat God zegt, is waar. Hij doet wat Hij belooft.” De 

mensen zien dat Paulus hoop heeft en het vast gelooft. Ze krijgen zelf ook weer moed. De 

morgen breekt aan en de storm is nog even hevig als de dagen ervoor. Paulus spoort de 

uitgeputte mensen aan om iets te eten. Hij straalt rust en hoop uit, omdat God heeft beloofd dat 

het goed komt. Uiteindelijk breekt het schip op een zandbank in tweeën. Maar alle mensen 

komen veilig aan land. Sommigen zwemmen, anderen klampen zich vast aan de wrakstukken 

van het schip. Een paar uur later tellen ze op het strand de schipbreukelingen. Het zijn er… 

tweehonderdzesenzeventig. Er ontbreekt er niet één. 

God doet wat Hij belooft. Hoop in de Bijbel is daarom altijd hoop op God en op Zijn beloften. 

Zoals een anker zich vasthecht aan de bodem van de zee, zo mag je hopen op de Heere en op 

Zijn Woord. Zonder geloof in God, ben je zonder hoop in deze wereld. Maar als God je leven 

nieuw maakt, komt er liefde en hoop in je leven. Hoop dat het goedkomt in de toekomst, wat er 

nu ook gebeurt. Hoop dat je eeuwig zult leven, omdat Jezus is opgestaan uit de dood. 

 

  



 

 

Optimisten zijn gelukkiger en leven langer 

De regen komt met bakken uit de lucht, er is gedoe op school en je hebt ruzie met je 

beste vriendin. Waar de één de schouders laat hangen, blijven optimisten geloven in 

mogelijkheden. Daarbij worden ze ook nog eens ouder dan mensen met een sombere 

kijk op het leven. Kortom: optimist zijn loont. Maar hoe word je er een? 

  

Optimisten hebben anderhalf keer meer kans om 85 jaar of ouder te worden dan 

mensen voor wie het glas altijd halfleeg is. Dat blijkt uit een vorig jaar gepubliceerd 

onderzoek van de Universiteit van Boston. Dertig jaar lang volgden de onderzoekers 

duizenden mensen. Ze ontdekten dat 

pessimisme dezelfde negatieve invloed 

heeft op de levensverwachting als een 

hartkwaal of diabetes.  

Optimisten zijn ook nog eens 

gelukkiger en succesvoller. Natuurlijk 

krijgen ook zij te maken met tegenslag. 

Maar waar de pessimist de moed al 

snel laat zakken, kijken optimisten naar 

wat ze zelf kunnen doen om hun 

situatie te verbeteren. Ze blijven 

geloven in mogelijkheden en zien de 

toekomst vol vertrouwen tegemoet. 

Het verschil zit ‘m dus niet in wat ons 

overkomt, maar in de manier waarop 

we erover denken. 

Heb jij de neiging jezelf de put in te praten? Zo ben ik nu eenmaal, denk je misschien. 

Dat is maar ten dele waar: optimisme is namelijk voor 25 procent genetisch bepaald. 

Voor de overige 75 procent is een positieve kijk aan te leren. Oefen maar vaak om als je 

een negatieve gedachte hebt deze om te draaien. Je zult zien dat het werkt! 

 

  



 

 

 

Wat kun je allemaal doen om mee te helpen aan een duurzame wereld, een wereld die 

ook voor de jongeren die na ons komen nog een fijne leefbare plek is. 

• Douche 2 minuten korter (pak er dus een timer bij!). 

• Scheid al je afval: papier bij papier, plastic bij plastic, glas bij glas, groen bij 

groenafval en de rest bij het restafval. 

• Eet vegetarisch, of eet een keer een vleesvervanger in plaats van vlees. 

• Koop iets zonder plastic waar normaal wel plastic voor gebruikt wordt 

(bijvoorbeeld een shampoobar i.p.v. een shampoofles, groente los of in een 

stoffen tasje in plaats van in een plastic zak of neem een eigen tas mee als je 

boodschappen gaat doen, etc.) 

• Nieuwe kleding nodig? Koop het tweedehands! Ook online kun je goed 

tweedehands shoppen. 

• Voorkom energieverbruik en trek de stekkers uit het stopcontact als je een 

apparaat niet gebruikt. 

• Gooi geen eten weg. Blijft er eten over? Bewaar dit voor een later moment. 

• Koop chocolade met een (fairtrade) keurmerk in plaats van de goedkoopste 

variant. 

 

 

Wat kan jij nog meer bedenken? Zet het in de tienerapp!! 

 



 

 

U die voor mij uitgaat  

Heer, 

Als ik eerlijk ben:  

mijn leven lijkt zo vaak een doolhof.  

Ik zoek mijn weg, maar steeds weer kom ik op dezelfde paden  

en heb ik het gevoel terug bij af te zijn.  

Aan U de toekomst?  

Ik geloof het wel, maar bespeur er zo weinig van.  

Niet alleen in mijn eigen hart en leven,  

maar ook als ik de krant lees en het Journaal zie.  

Vol hartstocht bid ik: 

‘Laat komen, Heer, Uw rijk, Uw koninklijke dag…’ 

Maar hoe lang bidden mensen dit al? 

Soms bekruipt me het gevoel: heeft het wel zin om dit te blijven bidden? 

Is het leven niet een eeuwige wederkeer van groeien, bloeien en verzinken? 

Van ‘er is een tijd van vrede en een tijd van oorlog’? 

Gloort Uw toekomst wel of is morgen niet anders dan vandaag?  

Vanuit mijn twijfel roep ik tot U:  

laat Uw woord een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad zijn 

zodat Uw weg zichtbaar blijft  

ook al loopt die door de zee  

en kom ik steeds weer langs start.  

Houd mij gaande, 

ga mij voor, Uw toekomst tegemoet.  

Amen.  

(Gebed van ds. René de Reuver)



 

 

 

PLAYLIST 

 

Op YouTube Music staat de nieuwste playlist voor je klaar. 

Check de onderstaande link voor de nummers van deze week. 

YOUNG_18 START-WKND 

****** 

Heb je ideeën over een thema of wil je iets anders delen? 

Zet het in de tiener-appgroep of  

mail naar tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

dan gaan we ermee aan de slag! 

****** 

  

3 oktober 2021 

Jongerenviering 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjzneIUZveghhW0h0jYfFcYq2&feature=share
mailto:tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl


 

 

IN DE SPOTLIGHT 

 

IN THE SPOTLIGHT staat deze keer Richting van ADEM Project 

 

 

ADEM Project is een groep muzikale millenials en heeft deze maand een nieuw uptempo 

nummer uit gegeven met de titel 'Richting', met als doel mensen te bemoedigen om God te 

vertrouwen. Na in de afgelopen maanden 'Breathe Again', 'Maan en Sterren' en 'Als het te diep 

is' te hebben uitgebracht, kiezen ze nu voor een iets ander soort nummer, met zomerse klanken 

en een fijn ritme. 

Ondanks dat is de boodschap nog steeds serieus. Het begint met 'Ik wil U volgen God, hoe 

moeilijk het soms ook is. Er zijn zoveel andere stemmen, maar ik blijf op U gericht', wat een ieder 

van ons herinnert aan de moeilijkheden waarmee we regelmatig in aanraking komen. In een 

drukke maatschappij is het vaak moeilijk om Gods stem te herkennen tussen alle ruis door. God 

is de kern van ons leven, en dit nummer is een positief aanmoedigende reminder hieraan.  

 

Tot de volgende tienerkrant! 

https://music.youtube.com/watch?v=0mqvC1lft3c&feature=share

