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Uitdagingen van christelijke jongeren in een postmoderne samenleving 
 

Een van de grote uitdagingen voor christelijke jongeren is om een actieve 
christen te zijn in een wereld die ingaat tegen de ware principes van het 
christendom. In het licht van het verhaal van een jonge man kunnen we 
een aantal antwoorden op deze uitdagingen vinden. 
 

De jonge Jozef woonde in een groot gezin waar hij de liefde, 
genegenheid en bewondering van zijn vader genoot. Zijn leven 
veranderde echter al vroeg bijna in een nachtmerrie. De schrijver van 
Genesis beschrijft, vanaf hoofdstuk 37, het grote drama van deze jongen, 
binnen en buiten het gezin, in verschillende hoofdstukken van het boek 
waarin hij de conflicten laat zien waarbij alle leden van dat gezin 
betrokken waren. De genegenheid die hij van zijn vader genoot en de 
talenten die hij van God ontving, veroorzaakten jaloezie en zelfs woede 
bij zijn broers, waardoor ze een vreselijk plan smeedden om Jozefs leven 
te nemen. Ten slotte werd Jozef verkocht en meegenomen naar Egypte. 
 

Het is mogelijk om in het dramatische verhaal van Joseph enkele 
belangrijke punten op te merken die verband houden met onze dagen: 
1) Jozef was betrokken bij familieproblemen. Hoeveel gezinnen ervaren 
momenteel soortgelijke problemen? Hoeveel gekke dingen gebeuren er 
binnen gezinnen die ons schokken? Het nieuws meldt elke dag vreselijke 
dingen die in gezinnen gebeuren, zoals geweld, misbruik, verraad, 
bedrog en zelfs moord om redenen die ze niet rechtvaardigen. De 
postmoderne samenleving leeft als in het midden van een uitbarstende 
vulkaan. Er is een voortdurende druk die de essentiële fundamenten van 
het leven bedreigt, vooral het gezin. Met de instabiliteit van het gezin 
ontstaan er veel gezinsproblemen. Deze geven op hun beurt aanleiding 
tot persoonlijke en sociale problemen; wat in huis begint, explodeert 
vaak in de hele samenleving en laat zijn sporen zichtbaar achter. 2) Jozefs 
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broers waren het slachtoffer van jaloezie, afgunst, leugens en verborgen 
zonden. Deze problemen weerspiegelen zich in onze samenleving, 
omdat ze dezelfde wapens gebruiken: bedrog, leugens en verborgen 
zonden. 
 

Met de vooruitgang van de technologie en de opkomst van internet zijn 
individuen in de virtuele wereld gedoken, fictieve personages voor 
zichzelf gecreëerd en een vals beeld van uniek geluk en schoonheid 
gepromoot, in tegenstelling tot de realiteit waarin ze leven. Dit is de 
wereld van misleiding. In de virtuele wereld is alles mogelijk, het kan elke 
vorm aannemen zonder een levensstandaard die in overeenstemming is 
met de samenleving. Het is de wereld van dromen, vooral in de zich nog 
vormende geest van veel kinderen, tieners en jonge mensen. In deze 
gevaarlijke en regelloze wereld worden ze geconfronteerd met 
'stemmen' die hen uitdagen om een volgende stap te zetten in de 
verborgen werelden. Helaas zijn veel jonge mensen het slachtoffer 
geworden van dit wrede universum dat menselijke relaties heeft 
getransformeerd tot iets oppervlakkigs, zonder vorm en zonder essentie. 
Niets is van waarde, behalve om het plezier van degene aan de andere 
kant te bevredigen. 
 

Deze vorm van vloeibare relaties heeft alle menselijke relaties beïnvloed. 
Als voorbeeld kan worden genoemd gezonde relatie bijna uitgestorven 
en het huwelijk wordt vervangen door andere tijdelijke relaties, zoals 
"blijven" of "samenleven". Betoverd in virtuele relaties, is 'blijven' snel, 
vrijblijvend en duurt het zo lang als nodig is om een van de partijen 
tevreden te stellen of beide. Dus, net als in de virtuele wereld, zijn de 
basissenbedrog, fictie of zelfs een verslaving. Hierdoor is een generatie 
ontstaan die los staat van de essentiële waarden van het leven. 
 

Een dergelijke situatie vormt in feite een grote uitdaging voor christelijke 
jongeren. Dagelijks gebombardeerd door de media en onder druk gezet 
door vrienden en burgers van de virtuele wereld, hoe kunnen jonge 
christenen het christelijke leven leiden zonder te bezwijken voor dit 
universum? Ze hebben een anker nodig, ze hebben een antwoord nodig. 
De Psalmist (119:9) zegt dat het antwoord voor een jonge man om rein 
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te blijven op zijn manier ligt in het gehoorzamen van de instructies van 
Gods Woord. Gods Woord als uw voortdurende bron van instructie en 
de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven is je anker van 
verlossing in deze onrustige wereld. Op dit punt wordt ook het belang 
benadrukt van de kerk als aanbieder van onderwijs, van een gastvrije 
omgeving voor hun gemeenschap, ondersteuning en groei. In de kerk 
kunnen jongeren zich verhouden tot het gemeenschapsleven en haar 
vertegenwoordigers, in dialoog gaan met andere christelijke jongeren, 
kwesties bespreken, een echt perspectief op het leven krijgen en groeien 
in geloof. 
 

De jonge Jozef kreeg te maken met moeilijke situaties, ver van huis 
wonend in een wereld zonder de kennis van God. Terug in Egypte, toen 
Potifars vrouw in de verleiding kwam om bij haar te 'blijven' in de 
afwezigheid van haar man, kan hij alleen rein blijven vanwege zijn geloof 
en relatie met God. Toen de vrouw erop stond hem mee te slepen in de 
gewone praktijken van degenen die God niet volgen, antwoordde hij: "... 
hoe kon ik zo'n kwaad en zondigen tegen God?" Het was zeker niet 
gemakkelijk voor hem zo jong om zo'n mooie vrouw af te wijzen. Hij 
rende echter weg om niet te zondigen en onderging nog steeds de 
gevolgen van gevangenschap omdat hij trouw bleef aan God. Jozef was 
een jonge man die moeilijkheden overwon met gehoorzaamheid aan 
God en Gods waarden. 
 

Voor een jonge christen is het leven in een postmoderne samenleving 
zonder waarden een grote uitdaging, dus jonge mensen moeten leren 
het Woord van God te gebruiken als een wapen van bescherming en 
verdediging (Ef 6). In een heidense wereld die hem van alle kanten tot 
dwaling drong, groeide Jozef in geloof en in volwassenheid, hij leefde 
een zuiver en heilig leven, omdat hij in de tegenwoordigheid van God 
bleef. Het Woord van God, de leringen die hij van zijn vader ontving, 
waren zijn hele leven de gids voor hem. Zo zegende God hem 
buitengewoon en gebruikte hem op een buitengewone manier om zijn 
familie en de mensen van dat vreemde land van hongersnood te redden. 
 

Het leven van Jozef is een geweldig voorbeeld voor jonge mensen en alle 
christenen van vandaag over het leven van christenen in een 
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tegenovergestelde wereld. Jozef overwon verleidingen niet door zijn 
kracht, maar door zijn gehoorzaamheid en godvruchtig leven voor God. 
Een jonge man kan, ondanks de enorme uitdagingen waarmee de 
hedendaagse wereld wordt geconfronteerd, winnen, omdat het 
evangelie van Jezus de redding van een ethisch en moreel leven mogelijk 
maakt, in overeenstemming met de wil van God, zelfs als het tegen de 
logica van de wereld ingaat. Door Gods wil te doen, kunnen we Gods 
instrumenten zijn in de chaotische wereld waarin we leven. Een jonge 
man in Gods aanwezigheid, gevormd naar Gods karakter, zal een 
eenvoudig, waarheidsgetrouw antwoord geven op een wereld zonder 
waarheid en waarden. 
 

“Leg dat wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht 
in, opdat je je aan alles houdt war erin geschreven staat. Dan zal alles 
wat je onderneemt voorspoedig verlopen.”  Jozua 1:8  
 

Dra. Marilda de Oliveira 

 
 

Diensten 
 

 

Voorgangers 
 

 

 

Collectes  
 

05/09 9:30 uur Ds. Roberto Verburg P Evangelisatie 

 19:30 uur Ds. Flávio Américo P  

     

12/09 9:30 uur Ds. Flávio Américo P Evangelisatie 

 19:30 uur Ev. Ezequiel de Carvalho P  

     

19/09 9:30 uur Ds. Flávio Américo P Zending  

 19:30 uur Ds. Roberto Verburg H Dirce Verburg 

     

26/09 9:30 uur Zendingszondag P Zending  

  Ds. William Nasar da Cruz  Synode 

 19:30 uur Ds. Roberto Verburg P  

     

03/10 9:30 uur Ds. Roberto Verburg P Evangelisatie 

 19:30 uur Ev. Ezequiel de Carvalho P  
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VAN DE KERKENRAAD 
 

- Ledenlijst 
Antônia Araújo Treur werd geboren op 11 augustus, dochter van Guilherme 
Gomes Treur en Georgia 
Geboren 27 augustus Nicolas Sawatzky Petter, zoon van Rudolf en Rafaela 
Petter. 
 

- Zending 
In september is er speciale aandacht voor de zending. Dit jaar heeft het 
Zendings Departement de volgende agenda opgesteld: 
- Op zondagochtend 19 september komt een thema van de vrije zending 
aan de orde. 
- Op zondagochtend 26 september ontvangen we Pastor William Nasar da 
Cruz uit de gemeente van San Martin. 
Het thema voor Zending zondag is de tekst van 1 Petrus 2.9: 
"Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een 
heilige natie, een volk dat Gods verworven heeft om de grote daden te 
verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 
wonderbaarlijke licht." 
De speciale collecte voor de zending vindt plaats op 26 september 
We vragen iedereen om de zendingsprojecten van de IERB in hun gebeden 
te gedenken. 
 

- Hulp aan het Rode Kruis Ziekenhuis 
We begonnen het Rode Kruis Ziekenhuis te Castro in mei/21 te helpen, met 
de speciale collecte ontvangen van de kerkleden, met de volgende werken: 
- Reparatie van twee ziekenhuisademhalingstoestellen 
- Confectie van laboratoriumjassen voor eenmalig gebruik door de vrouwen 
naaigroep 
- Levering van groenten en fruit geschonken door Iank elke woensdag 
- Hulp bij het betalen van de ziekenhuisrekening, op Iank 
- Aankoop van 607 luierpakketten voor volwassenen 
- En we wachten nog op een lijst met verpleegmaterialen die het ziekenhuis 
aan ons zal doorgeven, zodat we kunnen assisteren bij de aankoop van 
deze spullen. 
- We hebben ook een groep die regelmatig bidt met patiënten en 
ziekenhuispersoneel. 
De verantwoordelijken voor het ziekenhuis zijn de IER Castrolanda zeer 
dankbaar voor de hulp die zij al hebben gekregen. 
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- Zendeling Dirce Verburg 

Zendeling Dirce Verburg heeft het contract met MIAF – Zending in Africa 
weten te verlengen en zal haar zendingswerk voortzetten in Kotido - Noord-
Oeganda. De kerkenraad besloot Dirce nog een jaar financieel te blijven 
steunen in haar werk.   
 

- Galerij 

Met de reorganisatie en plaatsing van het orgel ontstonden er enkele 
verrassingen bij de renovatie van het platform, ingenieurs en architecten 
worden geraadpleegd, maar de vertraging valt buiten onze perspectieven, 
we hopen dat de definities snel komen en we het verbouwen kunnen 
afronden en het orgel op zijn definitieve plaats zetten. 
 

- App IER Castrolanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- Collectes 
 

Uw collecte kan gestort worden op de volgende rekening IERC:  
 

Sicredi 748 - Ag. 0730 - c/c 28964-3 
Chave PIX CNPJ 76.111.640/0001-30 

 
Secretaris Hermannus Morsink 
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         HARTELIJK GEFELICITEERD ! 
 

09/09 Bianca Carvalho Petter 8 
12/09 Albert Reinder Barkema Neto 4 
13/09 Clara Emilia Strijker 4 
16/09 Maria Luiza Rabbers Smilewski 3 
17/09 Romero Noordegraaf Hey 10 
20/09 João Vitor Rabbers Smilewski 5 
27/09 Matteo Quirrenbach Boer 4 
27/09 Samuel Quirrenbach Boer 4 

 
03/09 Mevr.Trijntje Kiers Salomons 82 
12/09 Mevr.Emilia Kugler Strijker 66 
14/09 Dhr. Teunis Jan Groenwold 73 
17/09 Mevr.Aafke Strijker Rabbers 84 
17/09 Dhr. Johan C. Kiers 72 
17/09 Mevr.Wieneke P.H. Groenveld Salomons 70 
20/09 Dhr. Jan Noordegraa 76 
28/09 Mevr.Catrien H. Borg Noordegraaf 74 
 

   EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD! 

 OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,  

    EN MET HEM TE DELEN! 

 

 

BLOEMEN IN DE KERK 
 

Sep. 05/09  Fam. Anselmo e Janice S. Westphal 
12/09  Mevr. Wieneke e Silvana Salomons 
19/09  Mônica Salomons 
26/09  Fam. Charles e Andrea Salomons 

 

Okt.  03/10  Mevr. Corrie van Santen 
10/10  Fam. Timotheo e Camilla Loman 
17/10  Fam. Marcelo e Juliana Silva Rodrigues 
24/10  Fam. Carol e Andrea Smilewski 
31/10  Fam. Paulo e Jomaly Socela 
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PASTORALE KABINET 
 

DINSDAG     Ds. Roberto    van 14.00 tot 17.30 uur 
 

WOENSDAG    Ev. Ezequiel     van 14.00 tot 17.30 uur 
 

VRIJDAG     Ds. Flávio     van 13.00 tot 16.00 uur 
 

> Als u niet naar het huis van de dominee of evangelist kunt gaan, maak 
dan directe afspraak met wie u wilt praten, over de meest geschikte plaats 
en tijd. 

 
 
RUSTDAG 
 

MAANDAG:    Ds. Flávio en Ev. Ezequiel 
 

WOENSDAG: Ds. Roberto 

 
 
CONTACTEN 
 

Ds. Flávio Américo    99808-0604 / flavioamericodc@gmail.com 
 

Ds. Roberto Verburg   99123-4513 / rcverburg@gmail.com 
 

Ev. Ezequiel de Carvalho  99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com 
 

Secr. Catharina Loman   99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com 
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