Jezus uitstralen op school
Hoofdstuk 3.2 uit: Jos Douma, ‘Jezus uitstralen. Worden als Hij’, Kok Kampen 2005

Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de
hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.
1 Petrus 3:15

Ik weet natuurlijk helemaal niet of jij dagelijks op school komt, een school voor
basisonderwijs of voor voortgezet onderwijs. En als je er komt, dan weet ik niet of je
er als leerling komt, als docent, of als ouder van een leerling. En ik weet ook niet of
het gaat om een openbare school of een christelijke school of nog weer een ander
soort school. Maar hoe dat ook mag zijn, ook de school (en je mag ook hogeschool
of universiteit invullen) is een plek waar je iets mag laten zien van Jezus. Binnen de
ruimte van dit hoofdstuk kies ik voor het perspectief van een leerling die als christen
op een openbare school zit en voor een leraar die lesgeeft op een christelijke school.
In het bijbelwoord boven dit hoofdstuk wordt voor hen allebei duidelijk waar het
begint: bij de persoonlijke erkenning van Christus als Heer. Dat betekent bijvoorbeeld
dat het belangrijk is om, voordat je ’s morgens naar school gaat of onderweg naar
school, een moment te nemen waarin je dat tegen Jezus en ook tegen jezelf zegt: ‘U
bent mijn Heer en met heel mijn hart wil ik me aan U geven en met heel mijn leven
wil ik U dienen, ook op school.’ Want zoals de werkplek, waar het in het vorige
hoofdstuk over ging, niet alleen maar de plek is waar je ‘gewoon’ je werk doet, zo is
ook de school niet alleen maar de lesfabriek waar je nu eenmaal lessen moet volgen
of lessen moet geven om jezelf te ontwikkelen of om je brood te verdienen.
En als je door Gods genade daadwerkelijk Christus met heel je hart erkent als Heer,
zul je merken dat ook gaat gebeuren wat staat in 1 Petrus 3:15: er zullen mensen
komen die je vragen waarop de hoop is gebaseerd die in je leeft. Mensen, je
medeleerlingen of de leerlingen aan wie je lesgeeft of je collega’s zullen aan je
merken dat je anders bent: evenwichtiger, vriendelijker, meelevender, geduldiger en
meer gericht op de wezenlijke dingen van het leven dan op uiterlijkheden. Wees er
altijd op voorbereid dat Gods Geest je gelegenheden geeft om met daden en ook
met woorden te getuigen van de liefde van Christus Jezus.
Hoe kun je nu als leerling, die Jezus wil volgen, Hem uitstralen op een openbare
school? Ik denk dat dat allereerst begint bij een duidelijke keuze die je zelf moet
maken. Wil ik dat wel: in mijn houding en in de dingen die ik doe en zeg op school en
in andere contacten met medeleerlingen laten zien dat ik christen ben?
Zoek vervolgens steun bij medeleerlingen die hun christen-zijn ook willen vormgeven
op school. Wijd je gezamenlijk toe aan de missie om je door God te laten gebruiken
om op school de liefde van zijn Zoon uit te stralen. Begin samen met een
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gebedsgroep die wekelijks een uur bij elkaar komt ergens in de school (vraag
toestemming aan de directie) om te bidden voor de school, voor de leraren en de
leerlingen, voor de directie, voor activiteiten op school, voor elkaar en voor de
gebedsgroep.
Zorg er ook voor dat je steeds weer toegerust wordt om christen op school te kunnen
zijn. Dat gebeurt door persoonlijk en samen in de gebedsgroep te bidden om de
Geest van Christus. Maar je kunt ook aan de jeugdleiders in je kerk of aan degene
van wie je catechisatie krijgt, vragen of er concreet gepraat kan worden over hoe je
christen kunt zijn op school. Vraag ruimte om vanuit de praktijk op school en de
dingen waar je tegenaan loopt samen in gesprek te gaan.
En hoe kun je als docent, die Jezus wil volgen, Hem uitstralen op de christelijke
school waar je werkt, maar waar die christelijke identiteit misschien wel helemaal niet
zo zichtbaar meer is? Ook dat vraagt allereerst om een concreet commitment, om
een toewijding die je samen met andere collega’s wilt maken om op te komen voor
de naam van Jezus Christus.
In alle kortheid doe ik een paar handreikingen: bid regelmatig voor de leerlingen en
zorg dat je ze zo goed kent dat ze zich vrij voelen om je te vertellen wat ze werkelijk
bezighoudt; wees door de genade van Jezus echt en integer, betrouwbaar en
rechtvaardig, bewogen en bevlogen; doe mee in een gebedsgroep van leerlingen als
die er is, of zet een gebedsgroep op voor ouders die willen bidden voor de school;
wees beschikbaar om een mentorrol of een coachende rol te vervullen, en zorg dat
leerlingen weten en voelen dat ze bij jou terecht kunnen met hun vragen; zet
naschoolse activiteiten op die gericht zijn op het aangaan van relaties waarin het
evangelie kan worden doorverteld.
Wie hierover verder wil nadenken, verwijs ik graag naar de website
www.everyschool.nl. Everyschool is een landelijk platform van (jongeren)organisaties, jeugdwerkers en docenten die christelijke jongeren willen helpen om
Jezus op hun school bekend te maken.

Gebed
Here Jezus Christus, ik wil me toewijden aan het uitstralen van uw karakter op de
school waar ik dagelijks ben. Wilt U me door uw heilige Geest steeds meer
veranderen, zodat aan mij zichtbaar mag worden dat Uw en mijn Vader een
genadige God is die van mensen houdt. Bewaar me voor oppervlakkigheid en
gemakzucht en help me om ook instrumenten die me worden aangereikt om van U te
getuigen met beide handen aan te pakken. Amen.
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