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Leidingdeel bij Handreiking Actueel – Biertje?! 

Inleiding  
Denk je dat de jongeren van jouw club al alcohol drinken? Ze zijn nog zo jong! 
Als LCJ en HHJO hebben we ervoor gekozen om een actuele schets uit te brengen met alcohol als 
thema. Dit omdat blijkt dat veel jongeren al beginnen te drinken rond hun  
12e /13e jaar. Onze insteek is om jongeren weerbaar te maken in de wereld waarin ze leven. Dat 
betekent dat we in deze schets vanuit de Bijbel onderbouwen hoe alcohol gewaardeerd wordt. 
Wat vraagt God daarin van ons en van onze jongeren? Daarnaast kijken we naar de praktijk: 
jongeren en alcohol, wat doet alcohol met je lichaam en waarom is het belangrijk om grenzen te 
kennen? 
Het overheidsbeleid is dat alcohol onder de 16 jaar verboden is. Dat is meestal ook de 
leeftijdscategorie van de jeugdclub. Dat betekent niet dat dit onderwerp niet van toepassing is 
voor de jongeren bij jou op de club. Er zullen er zijn die al alcohol drinken én het is belangrijk hen 
toe te rusten voor de toekomst: Als alcohol ‘mag’, moet het dan ook? En hoe ga je dan met alcohol 
om? Hierin ligt een belangrijk doel voor de avond. 
Deze schets richt zich specifiek op alcohol. Maar de aanpak van het leren innemen van een eigen 
standpunt helpt jongeren ook in andere situaties, zoals wanneer er gerookt wordt, al of niet 
meegaan met de groep naar plaatsen waar je niet hoort. Hoe blijf je trouw aan God, je ouders en 
jezelf? Daar is gebed voor nodig. Voor onze jongeren en door onze jongeren. 
 
Achtergrondinformatie 
Om verder te lezen 

- Sandor van Leeuwen & Arnoud Proos, Alcohol. ISBN: 9789033121548 
- Website De Hoop Dordrecht: www.dehoop.org/site/nl/item_id/15670/alcohol.html 
- Website Stichting Voorkom: www.voorkom.nl 
- www.alcoholinfo.nl 
- www.drankjewel.nl 
- www.watdrinkjij.nl (Met een test voor jongeren over hun alcoholgebruik. Je krijgt dan een 

persoonlijke uitslag, tips en informatie over valkuilen die in jouw situatie een risico 
vormen.) 

 
Tips 
Een mogelijke opzet voor een clubavond rond Alcoholgebruik 
 
- Schriftlezing: Galaten 5:16-26 of Spreuken 23:29-35 

 Leg kort uit waar het gedeelte over gaat 
- Zingen: Psalm 4:4 en 23:3.  

 Welzalig de man die niet wandelt 
- Intro op het thema, bijv. startopdracht of opdracht 1 of opdracht 3 
- Inleiding, dit kan op verschillende manieren: 
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 Een inleiding door een clublid over een Bijbelse geschiedenis waarin het over 
alcoholgebruik gaat, bijv. Esther 1 of Johannes 2: 1-11 

 Een inleiding door een leidinggevende 

 Samen de Handreiking Actueel lezen 
- Bespreking van de vragen: 

 bij een jongere groep vraag 2, 3, 5 of 8, 6, 9, 10 

 bij een oudere groep vraag 1, 2, 4, 5 of 8, 6, 7, 9, 10 
- Afsluiting 
 
Bij de verwerkingsopdrachten 
 
Startopdracht 
Doel: Maak jongeren sterk in het hebben van argumenten tegen alcoholgebruik. Ontdek met de 
jongeren waarom ze drinken (bijv. gezelligheid / meedoen). 
Werkwijze: Je kunt als leiding dit rollenspel als introductie gebruiken op het thema. Of je vraagt 
jongeren dit voor te bereiden. Een andere vorm is om de groep in tweeën te delen: de Alco’s die 
argumenten geven om wel te drinken en de No-Alco’s die argumenten aanvoeren om niet te 
drinken. Laat de groepen elkaar overtuigen.  
Wanneer je met een rollenspel aan de slag gaat, is het handig argumenten van te voren te 
bedenken. 
 
Voorbeelden: 
- Een biertje is gezellig 
- Alcohol is lekker 
- Je wordt er vrolijk van 
- Alcohol is slecht voor je gezondheid 
- Alcohol breekt je hersenen af 
- Ik ben nog geen 16 
 
Opdracht 1 
Doel: Openheid over de actualiteit van het onderwerp in de groep. 
Werkwijze: Maak kleine groepjes van twee personen en laat elk groepje een artikel zoeken over 
alcohol. 
 
Wanneer de jongeren een aantal artikelen hebben gevonden, kun je doorvragen naar wat opvalt, 
bijvoorbeeld: 
- Waarover gaat dit artikel? 
- Wat weet je over het onderwerp van dit artikel? 
- Gaat dit artikel ook over jou? Of: heb jij ook te maken met dit onderwerp? 
- Klopt de informatie die gegeven wordt? (met name bij reclame) 
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Zie voor meer uitleg over krantenberichten: 
www.lcj.nl/verwerkingmin16 
www.hhjo.nl/verwerkingmin16  
 
Opdracht 2 
Doel: Gesprek waaruit het moreel van de groep blijkt. 
Deze opdracht is een aanzet tot gesprek ter verwerking van de inleiding of een opdracht 
voorafgaand aan de inleiding om een beeld te krijgen van het ‘alcoholgedrag’ van de jongeren. 
Laat je niet te snel verleiden tot een ‘preek’, maar luister naar wat er in de groep leeft. In de loop 
van de bespreking kun je daar weer op in haken. Je kunt de afzonderlijke vragen ook als stelling 
gebruiken. 
 
Zie voor meer uitleg over stellingen: 
www.lcj.nl/verwerkingmin16 
www.hhjo.nl/verwerkingmin16  
 
Opdracht 3 
Doel: Jongeren krijgen inzicht in hun eigen ‘leergedrag’. Jongeren beseffen dat ze verantwoordelijk 
zijn voor hun gedrag, ook al reageren ouders ‘lauw’. Ze worden stil gezet bij de gevolgen van hun 
drinkgedrag voor anderen. 
Werkwijze: Je kunt deze casus direct plenair bespreken. Ook kun je eerst in kleine groepjes erover 
laten praten en daarna plenair bespreken. 
 
Opdracht 4 
Doel: Ontdekken dat in de Bijbel open over alcohol wordt gesproken, dat het een plaats heeft in 
het dagelijks bestaan en dat misbruik wordt afgekeurd. 
Tip: Kopieer pagina’s uit de concordantie die betrekking hebben op de genoemde woorden. Leg zo 
nodig uit wat bedoeld wordt met positief en negatief. 
 
Opdracht 5 
God neemt de zonden serieus. Het volharden in het kwaad kan niet samengaan met een leven als 
kind van God. Een dronkaard is iemand die blijvend teveel alcohol gebruikt en daarmee zich niet 
gedraagt zoals God het wil. 
 
Opdracht 6 
a. Niet meer weten wat je zegt en doet, grove taal, soms agressie. 
b. Je weet niet meer wat je doet, je doet dingen waar je later spijt van hebt. 
c. Zie vers 19-21. Leg de moeilijke woorden uit. 
d. Zie vers 22-24. 
e. Het is zonde en het leidt tot zonde, zie a. en b. Bij werken van de Geest hoort matigheid en 
zelfbeheersing. Ben je gericht op de vervulling van je eigen verlangens of ben je vol van Christus? 

http://www.lcj.nl/verwerkingmin16
http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16
http://www.lcj.nl/verwerkingmin16
http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16
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f. Je kunt er om bidden en het zoeken door de middelen te gebruiken (Bijbellezen, kerkgang, niet 
naar plaatsen gaan waar je vol wordt met andere dingen dan de Geest). 
 
Opdracht 7 
Tip: Zorg voor voldoende concordanties of maak een lijstje met vindplaatsen die je kunt uitdelen. 
Denk aan Noach, Simson, zonen van Rechab, feest bij Beltzasar, schenker bij Jozef, bruiloft te 
Kana, feest bij Herodes en Herodias. 
 
Opdracht 8 
Afhankelijk van de tijd en de interesses van de groep kun je het bij ontwerpen laten óf het ook 
laten uitvoeren. Neem dan verf, gekleurd papier, viltstiften e.d. mee. 
 
Zie voor meer uitleg over een Creatieve verwerking: 
www.lcj.nl/verwerkingmin16 
www.hhjo.nl/verwerkingmin16  
 
Opdracht 9 
Zie voor meer uitleg over Gastspreker: 
www.lcj.nl/verwerkingmin16 
www.hhjo.nl/verwerkingmin16  
 

http://www.lcj.nl/verwerkingmin16
http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16
http://www.lcj.nl/verwerkingmin16
http://www.hhjo.nl/verwerkingmin16

