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1.  algemene informatie 
 

 

De handleiding die u voor u hebt is onderdeel van de catechesemethode, die in de 

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Winsum is ontwikkeld. 

Hieronder vindt u eerst wat algemene informatie over de complete methode, en daarna nog 

wat specifieke informatie over dit blok. 

 
 
1.1.  Informatie over deze methode 
 

Sinds sept 2006 draait de GKv Winsum met een nieuwe opzet van het jeugdwerk. Daarbij 

maken we dankbaar gebruik van wat anderen ontwikkeld hebben, maar hebben we toch 

gekozen voor een eigen opzet en eigen materiaal. 

 

Hoe ziet de nieuwe aanpak eruit: 
- vereniging en catechese zijn voor de leeftijd 12-18 ineengeschoven. 

- De lesstof is verdeeld over de volgende blokken: 

o Wie is God voor jou? (Apostolicum) 

o In gesprek met God (gebed, Onze Vader) 

o Samenleven voor God (gemeenschap der heiligen, kerk) 

o Leven met God (1) (10 geboden) 

o Leven met God (2) (10 geboden) 

o Luisteren naar God (De bijbel) 

- Per seizoen behandelen we in elke groep 3 blokken; elke 2 jaar wordt de stof dus herhaald, 

maar tegelijk uitgebreid en verdiept. 

- Alle groepen zijn tegelijk met hetzelfde blok bezig. Hierdoor wordt koppeling naar 

kerkdiensten/preken goed mogelijk. 

- Er wordt gewerkt met memorisatiekaartjes. De bedoeling: alle groepen leren elke week een 

tekst (meestal een bijbeltekst); deze teksten komen terug in de kerkdiensten, en ook de rest 

van de gemeente wordt gestimuleerd om mee te doen met het memoriseren. 

- Aan elk blok wordt 8 a 9 weken gewerkt. Daarbij werkt de groep gedurende die tijd ook 

steeds aan een prestatie, die aan het eind in breder verband (ouders/gemeente) gepresenteerd 

wordt. (voorbeelden: organiseren van een kerkdienst; maken van een videopresentatie; 

uitvoeren van een project, enz) 

- Dinsdag en woensdag zijn de jeugdavonden. Op beide avonden draaien alle leeftijdsgroepen, 

zodat jongeren kunnen kiezen voor de dinsdag of de woensdag. 

- De avonden worden gegeven door een catecheet (eerst verantwoordelijke voor de lesinhoud) 

en een mentor (eerst verantwoordelijke voor het contact met de jongere). Per blok is er een 

bijeenkomst van alle catecheten en mentoren (in ons geval 22 personen). 

- De opzet van de avond: 

 19.00-19.15 mentorkwartiertje (gericht op leefwereld jongeren) 

 19.15- 20.15 catechese (veel interactief; afwisselende werkvormen; ‘Emmaüs- 

   aanpak’; wekeleijks werken aan prestatie) 

 20.15-21.00 maandelijks: gezamenlijke afsluiting in de soos 
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Met deze methode wilden we het volgende realiseren: 

- een duidelijke lijn en een heldere inhoud 

- meer aandacht voor de jongere (daarom o.a. mentoren) 

- boeiende en inspirerende jeugdavonden 

- meer betrokkenheid van de ouders 

 

Als doelstelling voor het hele jeugdwerk werken we met de leus en 

het logo (met toestemming overgenomen van de GKv Hardinxveld 

Giesendam): Ieder hart een woonplaats van Christus 

 

 
1.2 achtergrondinformatie over dit blok 
 

In dit blok gaan we het thema behandelen: 

 

Samen leven voor God  
 

In deel 3 van deze map vind je achtergrondinformatie per avond. Hier even kort wat 

informatie over het hele blok. 

 

- In dit blok zal het gaan over de kerk en de sacramenten.. In de catechismus gaat het om de 

zondagen 21 en 25-31. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de artikelen 27-35  

 

- Als achtergrondmateriaal voor je eigen voorbereiding zou je naast het door ons aangeleverde 

materiaal (deel 3 van deze map) ook het volgende kunnen gebruiken: 

 alle catechese methoden behandelen deze stof. Kijk eens hoe men het daar aanpakt. 

(naast ‘Ik geloof’ hebben we als commissie ook exemplaren aangeschaft van de twee 

nieuwe methoden die recent in onze kring in gebruik zijn genomen: follow-up  en 

geloven.nu) 

 Je kunt ook de volgende boeken gebruiken: 

o Egbert Brink  Het Woord Vooraf hfst 1,17-22 

   (methode voor belijdeniscatechese) 

o J.I. Packer    Groeien in Christus Novapres 

   (deel .I15 kerk; deel II doop) 

o C. Bijl   De bron van ons geloof   

   (Over Catechismus znd 25-33) 

o C.Bijl   Leren Geloven  art 27-35 

   ()ver de Nederlandse Geloofs Belijdenis) 

o Ds.J.W.Smit   Levend lidmaat van de kerk 

o Rick Warren  Doelgericht leven   deel 2 

o J. Douma   Kinderdoop en bekering 

o J van Bruggen  Het diepe water van de doop 

Verder is er natuurlijk ook van alles te vinden op internet. 
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1.3 kort overzicht van de lessen op alle drie de nivo’s 
 

Nivo 1 

12-14 jr 

Nivo 2 

14-16 jr 

Nivo 3 

16-18 jr 

1. Wat is de kerk? 

Beelden van de kerk 

 

1. Wat is de kerk? 

5 doelen van gemeente zijn 

1. Wat is de kerk? (principe) 

Wat maakt een kerk een 

kerk.  Kies je een kerk of 

wordt je er geplaatst. 

2. 5 doelen gemeente zijn  2. Samen kerk zijn 

(gemeenschap der heiligen/ 

ambt aller gelovigen) 

2. 5 doelen van gemeente 

zijn. (praktijk) 

3. Kerkdienst (hoe zit het in 

elkaar?) 

3. Kerkdienst (dieper ingaan 

op de liturgie) 

3. Kerkelijke stromingen, 

verschillende kerken 

vergeleken vanuit de liturgie. 

(rituelen en symboliek) 

 

4. Kerkdienst  4. besnijdenis – doop 4. Gereformeerde kerken 

 

5. Verbond en doop (het 

verhaal vanuit de bijbel) 

5. pascha - avondmaal 5. Avondmaal en tucht. 

6. Avondmaal. 

Instelling, teken en zegel, 

gedachtenis. 

6. Tucht. (algemene 

principes) 

6. Ambten in veelvoud 

7. Organisatie (ambten) 7. Getuigen 7. Doop – kinderdoop t.o.v. 

volwassendoop  

8. Wat is belijden. 

Belijdenisgeschriften 

8. Kerkelijke stromingen en 

belijdenisgeschriften 

8A. Belijdenis doen. Waar 

sta jij in je geloof? 

8B. Getuigen van je geloof 

Prestatie 

Prentenboeken maken en 

presenteren 

Prestatie 

Presentatie aan ouders van 

wat ze geleerd hebben.  

Werkvormen aanbieden 

Prestatie 

Jaarboekje inhoud geven 

Stage lopen. 

Elke keer rapporteren.  

Voorkeur laten geven.  

1. dit is er in de kerk 

2. verdeling 

3-6: stage lopen 

7. Jaarboekje inhoud geven 

(inleveren bij Jasper) 

8. Zou je dit zelf leuk 

vinden?  
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algemeen 

 

Dit blok gaan we de kerk behandelen. Dat is een breed 

onderwerp, waarbij het belangrijk is te beseffen dat de 

kerk is meer is dan wij ervaren en zien; niet voor niets 

belijden we: Ik geloof  een algemene christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen. Het is dus steeds 

belangrijk te zien wat de Bijbel ons over de kerk 

openbaart. Daarbij is de kerk in de eerste plaats 

Christus’ werk. Pas als we daar het juiste zicht op 

hebben, kunnen we onze plaats en inzet in de kerk goed 

zien. 

 

Nivo 1 

We hebben er voor gekozen  in nivo 1. vooral onze 

insteek te nemen in dat wat de kinderen concreet van 

de kerk zien en meemaken. Na een introducerende les 

over de kerk als kudde van de goede Herder gaan we 

de 5 doelen van gemeentezijn bekijken. Daarna volgen 

twee lessen over de kerkdienst, waarbij de tweede keer 

het accent op de preek komt te liggen. Doop en 

avondmaal gaan we vanuit bijbelgedeelten behandelen, waarbij we de tweeslag: teken en 

zegel (garantie) uitwerken. De laatste twee lessen gaan over de ambten en de 

belijdenisgeschriften. 

De prestatie: een prentenboek maken (te gebruiken in de creche) over de kerk. 

 

Nivo 2 

Bij nivo 2 komt de catechismus weer geregeld aan bod. We beginnen weer met een 

introductieles over het wezen van de kerk, en over de 5 doelen van gemeente-zijn. Daarna 

komt de gemeenschap der heiligen aan bod, en hun plaats daarin. De les over de kerkdienst 

legt de opbouw van de liturgie uit. Daarna volgen de lessen over doop en avondmaal, waarbij 

de lijn besnijdenis-doop en pesach-avondmaal uitgewerkt wordt. Na de les over het 

avondmaal volgt een les over onderlinge toezicht en tucht. De laatste twee lessen kijken we 

meer om ons heen: getuigen van je geloof en  andere  

kerkelijke stromingen. 

De prestatie: een presentatieavond voor de ouders. 

 

Nivo 3. 
Ook nu weer wordt in de eerste les het wezen van de  

kerk duidelijk gemaakt. Bij de doelen van gemeentezijn  

wordt ivm de prestatie al gekeken naar alle activiteiten, die er zijn. In les 3 en 4 leren 

verschillende kerken plaatsen in hun kerkelijke tratditie. Daarna volgen een paar lessen over 

hete hangijzers als de positie van de vrouw in de kerk en de kinderdoop. De laatste les gaat 

over het uitkomen voor je geloof. 

De prestatie: Het is de bedoeling dat ze een soort ministage lopen in één van de vele 

commissies, en daar verslag van doen. 
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1.4 de memorisatieteksten tijdens dit blok 
 

In dit blok gaan we de volgende teksten memoriseren : 

- Week 1       Handelingen 2:42 

- Week 2        1 Petrus 2: 9  

- Week 3        Zondag 21 vr/antw 54 

- Week 4            Hebreeën 10:24-25 

- Week 5             Matteüs 28:18-20 

- Week 6            Romeinen 12: 4-5 

- Week 7            Galaten 6: 1 en 2 

- Week 8            Kolossenzen 3: 13-14 

- Week 9            Catecheten kunnen evt. nu het kaartje uitdelen van de week die  

  uitgevallen is. Of alle teksten nog eens repeteren. 
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2. opzet per avond 
 

 

Op de volgende bladzijden vind je per avond: 

- de leerdoelen 

- de lesopzet 

- benodigde materialen 

- suggesties voor liederen enz. 

- ruimte voor evaluatie 

 
de leerdoelen 

Probeer per avond in de gaten te houden of je inderdaad de leerdoelen haalt. Mis je bepaalde 

doelen, of vind je dat andere te hoog gegrepen zijn, noteer dat dan voor de evaluatie. 

 

lesopzet 

In dit onderdeel vind je de verschillende lesonderdelen min of meer uitgewerkt. Daarbij is ook 

een tijdschema aangegeven.  

Vind je dat de leerdoelen op een andere manier beter gerealiseerd kunnen worden, heb je 

leuke alternatieve werkvormen, wil je de tijd liever wat anders indelen? Voel je vrij om die 

veranderingen aan te brengen. Noteer veranderingen wel op het evaluatieformulier, zodat we 

er voor een volgende keer onze winst mee kunnen doen. 

Soms zal de tijd misschien te krap zijn bemeten. Beslis dan zelf welke onderdelen je inkort of 

misschien kunt laten vallen. 

 

benodigde materialen 

Check van tevoren of de benodigde materialen aanwezig zijn. Kom je dingen tekort, of wil je 

iets extra’s aanschaffen, neem dan even contact op met  Jasper Klapwijk. 

 

suggesties voor liederen enz 

Per avond worden wat suggesties gedaan voor liederen, die je kunt laten zingen. Verder 

worden wat relevante gedeelten uit de bijbel en de belijdenisgeschriften genoemd. Vind je 

zelf nog andere liederen of leesgedeelten, geef dat dan even door op het evaluatieformulier. 

 

ruimte voor evaluatie 

Het is de bedoeling dat deze methode elke twee jaar beter wordt. Dat kan alleen als jullie je 

ervaringen, nieuwe ideeën, suggesties enz willen delen.  

Tip: vul na elke les even het evaluatieformulier in. Na afsluiting van het blok kun je dan je 

ideeën, verbeteringen, enz gemakkelijk inbrengen. 
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Blok C – nivo 1 -Avond 1;  Beelden van de kerk 
 

a. leerdoelen 
 

Hoofd: 

 Ze weten dat onze gemeente 5 doelen heeft geformuleerd en ze kunnen ze alle 5 noemen. 

 Ze kunnen benoemen hoe ze zelf meewerken met die 5 doelen van gemeentezijn.  

 Ze weten dat in de bijbel de kerk vergeleken wordt met een lichaam, een kudde en een 

gebouw/tempel. 

 Ze kunnen in deze beelden aanwijzen wat Christus is, wat ze zelf zijn. 

 Ze kunnen vertellen wat de essentie van die beelden is. 

Hart 

 Ze zijn bereid te reflecteren op hun functioneren binnen onze gemeente en daaruit 

verbeteringen te formuleren. 

 Ze zijn bereid meer te participeren binnen onze gemeente. 

Hand 

 Ze maken een tekening over de beelden van gemeentezijn. 

 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

Hoe kom je aan ideeën voor het mentorkwartiertje: 

- uitwisselen met andere mentoren 

- zelf bedenken 

- zie de handleiding van blok A  pag I 3-4 

Blijf bedenken: het gaat erom aan te sluiten bij hun leefwereld en 

hun beleving. 

 

19.15 Uitleg inhoud van deze module: 

 

Vertel de jongelui dat we deze module aan het werk gaan over de 

kerk en de sacramenten. We gaan bekijken naar wat de bijbel over 

de kerk zegt. Over wat jullie van de kerk vinden en wat er allemaal 

binnen de kerk gebeurt.  

Deze les gaan we ons vooral bezig houden met wat jullie in de kerk 

ervaren en wat jullie van de kerk vinden. Hoe jullie het daar vinden 

en we gaan kijken hoe de bijbel de kerk beschrijft. Dit laatste gaan 

we doen aan de hand van een aantal vergelijkingen die in de bijbel 

gemaakt worden. 

 

 

19.20 Je plaatje van de kerk 

 

We gaan nu eerst kijken naar wat jullie van de kerk vinden. Hoe 

jullie dat ervaren. Daarvoor gaan we naar een aantal plaatjes kijken. 

Iedereen krijgt een set van 4 A4tjes met plaatjes van de kerk. 
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Bekijk de plaatjes op de pagina’s goed. Zoek er eentje uit die het 

beste bij jouw ervaring met de kerk past. Leg nu aan je 

buurman/vrouw uit waarom je dit plaatje hebt gekozen. 

Daarna dit gezamenlijk inventariseren.  

Laat ze daarna het plaatje uitknippen en op een grote poster 

plakken. Laat ze er in kernwoorden bijschrijven waarom ze dit 

plaatje hebben gekozen. 

Bekijk daarna samen de posters en laat hen vertellen aan elkaar 

waarom ze het zo hebben opgeplakt/geschreven.  

Vat nu wat er naar voren is gekomen samen. En trek evt. al wat 

lijnen naar de rest van de stof. 

 

19.35 Bijbelse plaatjes van de kerk 

 

Leg hierna uit dat we nu gaan kijken naar een aantal beelden van de 

kerk zoals we die in de bijbel tegenkomen. 

Verdeel de groep in drie groepjes. Verdeel de volgende teksten over 

hen (ze staan op het werkblad) en laat hen per groepje de volgende 

vragen beantwoorden: 

 

Teken op een groot vel papier dit beeld en schrijf erbij: 

Christus is………………..(vul dit ook in) 

De kerk is………………. 

Wij zijn………………………. 

 
Groep 1: I kor 12:12-22  

Groep 2: Joh 10:14,15, 27-29 

Groep 3:  Efeziers 2:19-22 en 1 Petr 2:4-5 

 

Wanneer de groepen klaar zijn bespreek dan de tekeningen. Laat 

elk groepje vertellen wat ze getekend hebben en waarom en wat 

christus is en wat de kerk is en wat wij zijn. 

Vergelijk ook de beelden met elkaar: wat wil men met het ene beeld 

benadrukken, wat met het andere? 

Wat zegt dat ons allemaal. Hoe moet de gemeente zijn?  

en wat moet jij zijn? 

 

 

19.50 Alvast de 5 doelen 

 

Vraag hierna aan de groep welke vijf doelen van gemeente-zijn we 

binnen onze gemeente steeds noemen. 

 

Teken op een groot vel papier een kerk en schrijf daarin de vijf 

doelen (Per vak 1 doel)  

 (bidden, leren, vieren, werven, dienen) 

Laat ze het ook op hun werkblad invullen. 
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Hoe zie je die vijf doelen terug in de kerk? Wat zie je ervan bij 

gemeenteleden of bij kerkdiensten? 

Laat ze in tweetallen alvast een aantal dingen benoemen. 

Laat ze dit opschrijven op hun werkblad maar nog niet uitwisselen 

met andere groepjes. 

 

Geef nu de huiswerkopdracht: (staat ook op werkblad) 

- Zoek in het jaarboekje de doelen nog eens op zoek nu eens op wat 

het allemaal inhoudt.(blz 7,8) 

beschrijf per doel: 

- hoe zie je dit doel in onze gemeente? 

- Wat doe je al?  

- Wat zou je graag beter of meer willen doen? (waarin wil je dus 

nog groeien?)  

 

20.00 Uitleg van de prestatie. 

We gaan deze keer een prentenboek maken over de kerk en de 

sacramenten. Het moet een prentenboek worden over de dingen die 

jullie besproken hebben binnen de lessen. Het moet zo gemaakt 

worden dat het voor kleinere kinderen te begrijpen is. 

Zij moeten door jullie prentenboek leren wat er belangrijk is in de 

kerk, wat er gebeurt in de kerk en wat er gebeurt in de kerkdienst. 

Tip: Laat het boek:” Ga je mee naar de kerk” van Inge Oostdijk 

zien.  

In dit boek wordt de liturgie makkelijk uitgelegd. Het is wel even 

goed om daarin te kijken hoe het wordt uitgelegd. 

Bespreek met de jongelui de onderwerpen van deze module: 

Wat is de kerk, 5 doelen, je hebt de kerk nodig, kerkdienst, verbond 

en doop en avondmaal, hoe zit de kerk in elkaar en wat is belijden 

 



 

 

Handleiding  blok C, nivo 1 - deel 2. Lesopzet per acond                            pag. II.5 

en wat zijn de belijdenisgeschriften. 

Wat willen jullie behandelen in zo’n boek. Wat zou een goed  

onderwerp zijn voor jullie prentenboek?  

Bespreek dit en probeer alvast te bepalen: wat moet er in? 

 

20.15 

 

 

huiswerk opgeven 

- memorisatiekaartje uitdelen. 

- ze stimuleren om gebruik te maken van het bijbelleesrooster: elke 

dag een paar verzen om te lezen en even over na te denken. 

- Kijk bij de opdracht over de 5 doelen.  

- Presentatie: Bekijk een prentenboek. Hoe ziet dat eruit. Wat is 

belangrijk bij een prentenboek.  

 

sluiting 

Verwerk in het gebed de punten die naar voren gekomen zijn over 

het gebed 

 

 

voor de 

volgende 

keer. 

- huiswerk (zie hierboven)  

 

- Het bijbelleesrooster: 

           -Efeze 1:15-17             bidden en leren 

 -Efeze 3;14-21 bidden, leren en vieren 

 -Efeze 4:11-16 leren en dienen 

 -Efeze 5:15-21 leren, vieren en dienen 

 -Efeze 6:13-20 bidden en werven 

 -Kolossenzen 2:4-8 leren 

 -Kolossenzen 4:2-6 bidden en werven 

 

 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- evt. iets voor mentorkwartiertje 

- A4tjes met plaatjes van de kerk voor iedereen gekopieerd 

- grote poster om plaatjes op te plakken en kernwoorden bij te schrijven 

- flaps , stiften 

- memorisatiekaartjes 

- vb prentenboek ; boek ‘Ga je mee naar de kerk.’ Van Inge Oostdijk 

 

d. suggesties  
 

zingen: Ps 84: 1 en 2; Ps 122; Ps 133; Gz 118; Gz 119; Gz 139 

bijbelgedeelten:  Joh. 10, Hand 2:42-47, Ef.2:19-22, Ef.4:1-6, 1 Kor.12, 1 Petr 2:1-10,  

belijdenis:  HC znd 21; NGB art 27-29 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Ze weten dat onze gemeente 5 doelen heeft 

geformuleerd en ze kunnen ze alle 5 noemen. 
    

Ze kunnen benoemen hoe ze zelf meewerken met 

die 5 doelen van gemeentezijn.  
    

Ze weten dat in de bijbel de kerk vergeleken wordt 

met een lichaam, een kudde en een 

gebouw/tempel. 

    

Ze kunnen in deze beelden aanwijzen wat Christus 

is, wat ze zelf zijn. 
    

Ze kunnen vertellen wat de essentie van die 

beelden is. 
    

Ze zijn bereid te reflecteren op hun functioneren 

binnen onze gemeente en daaruit verbeteringen te 

formuleren. 

    

Ze zijn bereid meer te participeren binnen onze 

gemeente. 
    

Ze maken een tekening over de beelden van 

gemeentezijn. 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 1 -Avond 2   Een kerk met 5 doelen 
 

a. leerdoelen 
 

Hoofd 

 Ze kunnen de 5 doelen van gemeente-zijn noemen 

 Ze kunnen bekijken hoe ze dit terugzien binnen onze gemeente 

 Ze kunnen aangeven dat deze 5 doelen gehaald zijn uit Handelingen 2 en kunnen vertellen 

hoe ze de 5 doelen daarin beschreven zien. 

Hart 

 Ze kunnen reflecteren op hun eigen functioneren binnen onze gemeente 

 Ze zijn bereid in hun functioneren verbeteringen aan te brengen en dit ook daadwerkelijk 

te doen. 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik 

 

Vertel de catechisanten dat we de vorige keer gekeken hebben naar hun 

ervaringen bij de kerk.  

Daarna hebben we gekeken naar 3 beelden van de kerk uit de bijbel. 

Het lichaam, het gebouw/de tempel en de kudde. We hebben daarin 

gekeken naar wie/wat Jezus was in het beeld. Naar wat wij waren en 

wat dat voor ons betekent. 

Daarna hebben we gekeken naar de 5 doelen van onze gemeente. 

Vertel dat we in deze les verder met deze 5 doelen.  

 

- In dit onderdeel kun je ook de tijd nemen om de memorisatietekst 

even te overhoren. Vormen van overhoren: 

 - allemaal even de tekst opschrijven 

 - samen opzeggen 

 - om en om een woord op laten zeggen 

Leg er altijd bij uit wat het belang is van het uit het hoofd leren. 

 

 

19.20 bijbelstudie over de 5 doelen 

 

Lees nu samen Hand 2: 43 – 47 (ook op werkblad) 

Leg uit dat we een klein stukje lezen over het leven van de eerste 

gemeente vlak nadat de Heilige Geest was uitgestort.  

De 5 doelen van gemeentezijn zijn alle 5 in dit gedeelte terug te 

vinden. 

Laat ze aangeven met verschillende vormen van onderstrepen (of met 
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verschillende kleuren als die beschikbaar zijn) waar de 5 doelen naar 

voren komen. 

dienen   ___________  (enkele streep) 

vieren   - - - - - - - - - -  (onderbroken streep) 

werven  ……………. (stippellijn) 

leren      (dubbele streep) 

bidden       (golflijn) 

 

Laat ze dit eerst zelf doen  en in tweetallen bij elkaar nakijken. 

Daarna even gezamenlijk bekijken. 

 

Vervolgens gaan we naar de volgende twee teksten (ook op werkblad):  

Het grote gebod: Matteüs 22:37-39 

De grote opdracht: Matteüs 28: 19-20 

Laat ze nu in groepjes van  2 of 3 in deze teksten ook de 5 doelen 

proberen terug te vinden. Bespreek het resultaat. 

 

19.35 Wat gebeurt er al 

 

Neem de poster over de 5 doelen van gemeentezijn van de vorige keer 

er weer bij. 

Laat ze nu per doel dingen opnoemen die ze binnen onze gemeente 

zien gebeuren/gedaan worden, die met dat doel te maken hebben.  

Vul ze op de poster in. (evt aanvullen bij wat vorige week al genoemd 

en opgeschreven is) 

Ze kunnen hierbij dingen noemen die ze in het kader van de 

huiswerkopdracht opgezocht hebben. 

 

 

19.40 Verdeel de groep in 5 subgroepjes.          Voorbeeldposter: 

Geef ieder groepje een andere kleur stift. 

Schrijf op 5 verschillende posters de 5 doelen.  

Op elke poster één doel. 

Schrijf daaronder: Het ideaal: 

Schrijf halverwege: Dit doe ik al: 

Schrijf op driekwart: Dit wil ik gaan doen: 

 

Laat ze daarna bespreken wat er in de kerk zou 

gebeuren als dit doel op de meest ideale manier 

in praktijk gebracht zou worden. Hoe zou dan  

de gemeente zijn? 

Hoe werk jij al mee aan het realiseren van dit doel, en zou dit nog 

kunnen verbeteren? 

Laat ze deze  3 vragen in de groepjes bespreken. Laat ze dit ook 

opschrijven op de poster.  

Hierna worden de poster doorgegeven naar het volgende groepje.  

Zij kunnen met hun eigen kleur stift aanvullingen schrijven bij wat er 

al staat. Dan gaat de poster weer door naar het volgende groepje, enz 

Tot alle groepjes alle 5 posters gehad hebben. Dan nabespreken. 

 

DIENEN  
Het ideaal: 

 

 

 

Dit doe ik al: 

 

 

Dit wil ik gaan doen: 
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20.00 Prestatie: 

 

Ga verder met de ontwikkeling van jullie prentenboek. 

Hoe staat het met de ideeën tot nu toe?  

Is er in deze les iets naar voren gekomen dat opgenomen/ verwerkt 

moet worden? Denk er samen over na. Wat van deze les kan in jullie 

prentenboek? 

Inventariseer in deze sessie de gaven binnen jullie groep. Wie kan er 

goed tekenen? Wie kan goed schrijven. Wie is er praktisch en wil er 

wel zorg voor dragen dat alles gebonden wordt? 

Gesprekspunt: Wat weet je nu al over het onderwerp en hoe zou je dat 

makkelijk kunnen maken zodat kinderen het begrijpen.  

 

 

20.15 Huiswerk opgeven 

- memorisatiekaartjes uitdelen 

- bijbelleesrooster. (Wordt het gebruikt?) 

- Bekijk thuis in de kerkboek de2 orden van dienst: A en B (leg in de 

les even uit wat dit zijn). Die staan na de Dordtse leerregels. Vergelijk 

deze twee:  

Wat vindt je mooi? 

Welke A of B vind je mooier? 

Neem de volgende keer het liturgieblad van a.s. zondag mee. En 

vergelijk de gebruikte liturgiën met liturgie A en B uit het kerkboek. 

 

sluiting 

Zoek bij elk van de 5 doelen een paar gebedspunten, en breng die in 

het gebed naar voren. 

 

 

 

huiswerk Huiswerk: 

- tekst memoriseren 

- evt. opdrachten mbt de prestatie 

- de opdracht mbt de liturgiën (zie hierboven) 

- Het bijbelleesrooster: 

De zegen en de zegengroet die wij aan het begin en einde van ozne 

kerkdiensten te horen krijgen komen allemaal uit de bijbel. Zoek elke 

dag maar eens één op. 

-Openbaring 1:4-5 

-2 Korintiërs 13:13 

-1 Korintiërs 1:3 

-Numeri 6:22-27 

Er zijn ook andere begroetingen en afscheidswoorden te vinden, zoek 

maar eens op. Welke vind je de mooiste? 

-1 Korintiërs 16:23-24 

-2 Tessalonicenzen 3:16 

-Hebreeën 13:20-21  
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c. benodigde materialen 
 

- evt. materiaal voor prestatie/prentenboek 

- flap met doelen van gemeentezijn in kerkvorm die ook in de vorige les gebruikt is 

- flaps met 5 verschillende kleuren stiften 

- memorisatiekaartjes  

 
 

d. suggesties  
 

zingen: Ps 133; Gz 103; Gz 119; Liedboek 320; E&R 260 en 285 

bijbelgedeelten:  Mat.22:37-39; Mat 28:19-20; Hand 2:42-47, Ef.2:19-22, Ef.4:1-6,  

belijdenis:  HC znd 21; NGB art 27-29 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Ze kunnen de 5 doelen van gemeente-zijn noemen     
Ze kunnen bekijken hoe ze dit terugzien binnen 

onze gemeente 

    

Ze kunnen aangeven dat deze 5 doelen gehaald 

zijn uit Handelingen 2 en kunnen vertellen hoe ze 

de 5 doelen daarin beschreven zien. 

    

Ze kunnen reflecteren op hun eigen functioneren 

binnen onze gemeente 

    

Ze zijn bereid in hun functioneren verbeteringen 

aan te brengen en dit ook daadwerkelijk te doen. 

    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 1 -Avond 3;  Samen God ontmoeten 
 

a. leerdoelen 
 

Hoofd: 

 Ze kunnen de opbouw van de eredienst benoemen. 

 Ze kunnen vertellen dat de eredienst lijkt op een gesprek tussen de gemeente en God. 

 Ze kunnen aangeven bij de verschillende onderdelen welk accent dan vooral aanwezig is ( 

God spreekt met ons, wij spreken met God) 

Hart 

 Ze ervaren dat de eredienst werkelijk een gesprek is en waarderen dit. Ze zien in dat het 

een ontmoeting is met God. 

 Ze zijn bereid in de eredienst mee te doen met de verschillende onderdelen.  

 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik, intro deze week, het huiswerk 

 

- terugblik 

Vertel de catechisanten dat we de eerste week gekeken hebben 

naar hun ervaringen bij de kerk.  

Daarna hebben we gekeken naar 3 beelden van de kerk uit de 

bijbel. 

Het lichaam, het gebouw/de tempel en de kudde. We hebben 

daarin gekeken naar wie/wat Jezus was in het beeld. Naar wat 

wij waren en wat dat voor ons betekent. 

Vorige week hebben we gekeken naar de 5 doelen van onze 

gemeente. 

 

- intro deze week/ huiswerk 

Deze keer gaan we de volgorde van dingen die gebeuren tijdens 

de kerkdiensten bekijken en hierover samen spreken. Dit heet 

de liturgie.  

Bespreek nu de huiswerkopdracht:  

- Welke opvallende verschillen waren er tussen A en B?  

- Wat vond je zelf heel opvallend? 

- Welke liturgie is afgelopen zondag gebruikt (zie liturgieblad) 

 

 

19.25 

 

werken met de picto’s 

 

We gaan werken met de pictogrammen, die we tijdens de 

kerkdiensten altijd bij de verschillende onderdelen van de 
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liturgie op de beamer hebben staan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorm drietallen. Geef de drietallen de picto’s op een A4tje 

(zorg dat er voor onderdelen als gebed, zingen en schriftlezing 

meerdere picto’s op dat A4tje staan). Laat ze die losknippen 

Vervolgens: 

a.  Probeer in drietallen uit je hoofd de picto’s op de goede 

volgorde te plaatsen. 

- even vergelijken 

b. Laat ze er nu in hun kerkboek de orden van dienst bijpakken. 

Ze gaan weer in drietallen aan de slag.  

Elk groepje gaat één van de liturgiën voor de morgendienst 

(A,B of C; verdeel ze over de groepjes) op een A4tje of A3tje 

opschrijven, en de picto’s bij de onderdelen plakken. 

- Hang de resultaten naast elkaar, en bespreek de verschillen. 

Let met name op het verschil van de plaats die de wet krijgt. 

 

19.35 woord – antwoord in de liturgie 

 

Leg uit: We zien in de eredienst dat het eigenlijk praten met de 

Here God is. Hij zegt iets en wij antwoorden. Wij zeggen iets 

tegen Hem. Hij zegt iets terug. Het is een soort van heen-en-

weer bewegen.  

Bij de verschillende onderdelen van de eredienst liggen de 

accenten steeds anders. De ene keer is het meer vanaf God naar 

ons. De andere keer is het meer van ons naar God. 

 

Op het werkblad staat het schema helemaal leeg.  

God aan het woord 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- (17 streepjes) 

wij aan het woord 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Ernaast staan de volgende dingen: 

Zegen, votum, antwoordlied, gebed of lied van 

schuldbelijdenis, wet, preek, lied, lied , gebed, lied, collecte, 

schriftlezing, genadeverkondiging, gebed om de opening van 

het woord, groet, lied,  

Laat ze nu in tweetallen de gebeurtenissen er weer inschrijven 

maar dan ook in het goede vak. Dan zien ze dat het een gesprek 

is. De een doet iets en de ander antwoordt. 

Bespreek daarna het volgende gezamenlijk: 

1. Hadden jullie zo een kerkdienst gezien. Zijn dit nieuwe 

dingen? 

2. Wat denken jullie van het volgende zinnetje: De kerkdienst is 

iets prachtigs. We mogen zomaar met God spreken. 

3. Waarom staat boven aan ons liturgieblaadje: Liturgie van de 

ontmoeting met God? 

4. Heb jij wel eens ervaren dat het een ontmoeting met God is?  

 

19.55 Wie ore heeft……… 

 

Leg uit dat in de eredienst er veel verschillende dingen 

gebeuren. Vooral centraal staat de preek. Dat is het 

belangrijkste. Hierin leren we over God en de bijbel. 

Lees nu samen Matt 13: 1 – 9 en 18 – 23. (Op werkblad) 

Dit gedeelte ook op het werkblad. Laat ze nu onderstrepen hoe 

vaak horen/ hoort/ oren lezen. 

Wat zegt dit voor de kerkdienst? 

Welke zintuigen hebben we maar waar ligt hier vooral de 

nadruk op. 

 

 

20.00 Prestatie 

| 

Bekijk nu hoe je de kerkdienst voor de kinderen begrijpelijk 

kunt maken. Kunnen jullie misschien iets met de pictogrammen 

die jullie nu gebruikt hebben. Zou dat voor kinderen 

duidelijkheid over de kerkdienst kunnen geven?  

Bedenk bij de pictogrammen een opdracht die kinderen uit 

zouden kunnen voeren. Zodat ze ook iets vanuit het 

prentenboek kunnen doen.  

Bepaal nu met zijn allen hoe het werk verdeeld kan worden. 

Hoe zou je dingen kort en begrijpelijk uit kunnen leggen. Wie 

maakt voor de volgende keer de tekstjes of de opdracht.  

 

Wanneer er de vorige keer al iets als opdracht meegegeven is: 

rapporteer naar de groep wat je gedaan hebt.  
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20.10 Huiswerk: 

 1.Geef de jongelui de luisterwijzer mee. Laat ze die gebruiken 

bij de eerst volgende zondag. Spreek een dienst af die ze 

allemaal bezoeken. 

Laat ze na de dienst thuis de vragen op het kaartje 

beantwoorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zou wel een goed idee zijn om de ds. op de hoogte te 

stellen. Hij zou er in zijn preek misschien nog rekening mee 

kunnen houden.  

2. (wanneer een predikant komt volgende week) Bedenk vragen 

over de preek. Kan de preek van zondag zijn maar ook over 

preken in het algemeen.  

3. deel de memorisatietekst uit 

 

 

Huiswerk: Huiswerk: 

- verslag van preek maken adhv luisterwijzer 

evt. vragen bedenken mbt de preek 

- tekst memoriseren 

- evt. opdrachten mbt de prestatie 

 

- Het bijbelleesrooster: 

-Leviticus 23:3 > samenkomen om te vieren was altijd al 

belangrijk 

-Lukas 4:14-16 > ook de Here Jezus kwam trouw naar de 

samenkomsten 

-Lukas 4:17 > voorlezen uit de bijbel was ook toen al heel 

belangrijk 

-Hebreeën 10:25 > probeer de kerkdiensten bij te wonen zo 

vaak je kunt 

-2 Timoteüs 4:1-5 > de verkondiging van het Woord is heel 

belangrijk 

-Openbaring 7:9-10 > een hemelse kerkdienst 

-Nehemia 8:1-4 > ook een soort kerkdienst 

 

 

 

 Luisterwijzer  
bij de preek 

 

1. Wat was voor jou de boodschap van de 

preek? 

2. Wat heeft in de preek je vertrouwen op 

God versterkt? 

3. Verandert de preek je kijk op de jezelf, je 

naaste of je omgeving? 

4. Welk deel van de preek sprak je speciaal 

aan? Waardoor kwam dat? 

5. Wat zou je van deze preek in de je gebed 

brengen? 

6. Wat heeft in je (luister)houding ertoe 

bijgedragen dat de preek goed bij je 

landde? 
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c. benodigde materialen 
 

- vellen met pictogrammen (zelf maken; doe het samen met de parallelgroepen) 

- vellen A4 of A3 leeg + lijm 

- memorisatiekaartjes 

- kaartjes luisterwijzer 

 

 

d. suggesties  
 

zingen: Ps. 19, Ps 92, Ps 122, Gz 156; Gz 157; Gz 177; Liedboek 328 

bijbelgedeelten:  Gen 4:26; Ex 25:8-9; Lev.23; Deut.12:5-7; Ps 92; Hebr 12:18-24 

belijdenis:  HC znd 21; NGB 27-29 ; Orden van dienst in kerkboek 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Ze kunnen de opbouw van de eredienst benoemen.     
Ze kunnen vertellen dat de eredienst lijkt op een 

gesprek tussen de gemeente en God 
    

Ze kunnen aangeven bij de verschillende 

onderdelen welk accent dan vooral aanwezig is ( 

God spreekt met ons, wij spreken met God) 

    

Ze ervaren dat de eredienst werkelijk een gesprek 

is en waarderen dit. Ze zien in dat het een 

ontmoeting is met God. 

    

Ze zijn bereid in de eredienst mee te doen met de 

verschillende onderdelen.  
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 1 -Avond 4;  (S)preekt u maar!  
 

a. leerdoelen 
 

Hoofd: 

- Ze weten dat de preek het belangrijkste deel van de liturgie is. 

- Ze weten dat God het geloof wil versterken door de verkondiging van het evangelie en door 

de werking van de Heilige Geest.  

- Ze weten dat een preek je altijd bij Christus moet brengen omdat daarvan hun redding 

afhankelijk is. 

Hart 

- Ze zijn bereid om tijdens de preek zich open te stellen voor de boodschap van de preek. 

- Ze zijn bereid om verder te kijken dan de presentatie van een dominee of de uitvoering van 

de preek.  

- Ze ervaren dat de preek hun geloof versterkt. 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugkoppeling 

 

We hebben de vorige weken gekeken naar beelden van de kerk 

in de bijbel, en naar de 5 doelen van gemeentezijn. In les 3 

gingen we kijken naar de kerkdienst en de opbouw van de 

kerkdienst. We hebben gezien dat het een gesprek is met God. 

Het is echt een ontmoeting.  

We hopen dat jullie dat deze zondag ook konden herkennen.  

 

 

19.20 

 

Hoe ervaren ze de preek? 

 

Maak op een aantal A4’tjes de onderstaande kolommen Ze 

kunnen het vast ook zelf tekenen. Laat ze opschrijven wat ze 

saai vinden. Maar ook wat ze leuk vinden en waarover ze 

vragen hebben. 

Laat ze dit drietallen doen. 

 

  
 

 

   

   

   

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.jayra.nl/images/vraagteken.jpg&imgrefurl=http://www.jayra.nl/contact.html&h=220&w=160&sz=3&hl=nl&start=5&tbnid=PQUEvwXLEwcsdM:&tbnh=107&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3Dvraagteken%26svnum%3D10%26hl%3Dnl%26sa%3DG
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Maak deze tabel ook in het groot. Ga nu met de groep 

inventariseren wat ze hebben opgeschreven. Laat elke groep 

noemen bij elke kolom. Laat ze ook uitleggen waarom het saai 

of leuk is.  

Laat ze ook hun vragen noemen. Ga nu nog niet direct dit 

beantwoorden want misschien komt het in de les terug.  

Ga aan het eind van de les kijken of de vragen beantwoord zijn. 

Indien niet dat zouden de catecheten dat misschien kunnen 

doen. Maar ook een idee is om die vragen naar een dominee te 

sturen. 

 

19.25 Preekbespreking 

 

Ga daarna de huiswerkopdracht bespreken: 

De vorige keer hebben jullie een kaartje meegekregen daar 

stond een luisterwijzer op.  

Jullie moesten die vragen maken.  

Laat ze nu in tweetallen hun antwoorden op de vragen 

bespreken.  

Doe dit hierna gezamenlijk. Wat waren opvallende punten in de 

preek en in de kerkdienst? 

Maakte het uit hoe je er zat? Had de luisterwijzer daarop nog 

invloed? 

 

 

19.40 Bijbelstudie 

 

Lees samen Handeling 8:26 – 40 

We gaan de tekst lezen aan de hand van verschillende rollen. 

Eén is Fillipus, één is de Ethiopiër en één is de verteller en één 

is de Geest. 

(Dit kun je voorbereiden door de tekst van tevoren vier keer te 

kopiëren, en in elk kopietje één van deze 4 rollen te 

accentueren)  

Vraag aan de catechisanten: hoe is de Ethiopiër tot geloof 

gekomen, wat heeft hem ‘bekeerd?. Het verhaal van Fillipus 

over Jezus. Dat is de essentiële boodschap van de preek.  

Teken op het bord of een groot vel papier: 

 

Verkondiging  geloof. 

 

Lees hierna Handelingen 16:11 – 15.  

Leg uit dat dit plaatsvindt tijdens de tweede zendingsreis van 

Paulus. (misschien kun je op de kaart aanwijzen waar Fillipi 

ligt) 

Hier zie je weer de verkondiging. Maar er wordt nog iets anders 

genoemd. Vrs 15: De heer opende haar hart voor de woorden 

van Paulus. 

Wie wordt er hier bedoeld met Heer? Wie laat het geloof 
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groeien? 

Teken nu op het bord of een groot vel papier. 

 

Verkondiging 

+ geloof. 

Werking van de Heilige Geest 

 

Het is bij ons vaak niet zo dat mensen tot geloof komen door 

een preek. Vaak geloven de mensen die in de kerk zitten al van 

te voren. Toch is het nodig om te blijven luisteren naar de 

preek. Want ons geloof moet wel steeds versterkt worden. (het 

lijkt op een atletiekwedstrijd/voetbal. Wanneer je niet traint 

wordt je conditie slechter en je leert veel techniekjes af. Zo is 

het ook met geloof. Het moet getraind blijven) 

 

19.50 Stellingenspel 

 

Kies uit de stellingen van het achtergrondmateriaal 4 stellingen 

of uit de stellingen hieronder kun je ook kiezen. 

Geef 4 jongelui een kaart met daarop de stelling. Verdeel de 

rest van de groep ook in 4 groepjes. Degene die de kaart hebben 

gekregen gaan over de stelling de meningen inventariseren. Ze 

gaan bij een groepje zitten , lezen de stelling voor en laten de 

groepsgenoten stikkertjes plakken . (groen is mee eens, rood is 

niet mee eens, oranje weet niet) Ze vragen en noteren ook wat 

de anderen van dat groepje over de stelling te zeggen hebben. 

Ze vragen dus ook door waarom anderen het er wel/niet mee 

eens zijn. 

Na een paar minuten schuiven degene met de kaarten door naar 

de andere groep. Zij nemen dus hun eigen stelling mee en gaan 

daar weer inventariseren wat er van de stelling gevonden wordt. 

Net zolang totdat iedereen geweest is of wanneer de tijd op is.  

Stellingen: 

1. Een preek moet altijd gaan over Jezus die voor ons gestorven 

is aan het kruis. 

2. Een preek is pas goed wanneer Gods liefde voor de mensen 

het hoofdonderwerp is. 

3. Wanneer een dominee saai preekt, hoef ik niet op te letten. 

4. Het is niet goed wanneer een dominee steeds over hetzelfde 

onderwerp preekt. 

5. Andere dingen bij een preek zoals een beamer of filmpje zijn 

wel leuk maar niet belangrijk.  

 

Na afloop de 4 jongeren verslag laten doen. Als catecheet vat je 

de reacties samen, en je geeft ook je eigen reactie. 
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Andere lessuggestie indien dominee wel aanwezig kan zijn. 

 

 

19.20 

 

Hoe ervaren ze de preek? 

 

We starten net als in de lesopzet zonder predikant. 

Maak op een aantal A4’tjes de onderstaande kolommen (zie 

hierboven bij 19.20 uur)  

Ze kunnen het vast ook zelf tekenen. Laat ze opschrijven wat ze 

saai vinden. Maar ook wat ze leuk vinden en waarover ze 

vragen hebben. 

Laat ze dit drietallen doen. 

 

Maak deze tabel ook in het groot. Ga nu met de groep 

inventariseren wat ze hebben opgeschreven. Laat elke groep 

noemen bij elke kolom wat ze ingevuld hebben. 

 

Laat ze ook uitleggen waarom het saai of leuk is.  

Laat ze ook hun vragen noemen. Ga nu nog niet direct dit 

beantwoorden want misschien komt het in de les terug.  

Inventariseer in de kolom nu ook de vragen die ze thuis al 

opgesteld hebben.  

Bespreek samen door wat wil je precies weten. Is die vraag dan 

slim of moet je hem anders stellen.  

 

 

19.30 In gesprek met de predikant 

 

Laat nu de catechisanten hun vragen aan de predikant stellen. 

Geef ook de predikant gelegenheid om iets aan de catechisanten 

te vragen.  

Wanneer er dingen in de kolom saai staan zou het ook een idee 

zijn om samen oplossingen te bedenken. 

Ook is het leuk om onderwerpen die ze wel graag behandeld 

willen zien, te inventariseren samen met de predikant. 

 

 

20.00 Presentatie: 

 

Deze les ging over de preek. Denk met elkaar na over hoe 

kinderen de preek ervaren. (weet je vast nog wel). Wat merken 

zij van geloven? 

Hoe zou je aan kinderen uit kunnen leggen dat een preek wel 

heel belangrijk is. Spreek daar eens samen over door. 

Wat zou je kunnen tekenen bij het prentenboek? Welke plaatjes 

zouden erbij moeten? 

Wie gaat ze tekenen of zoeken en wie gaat tekstjes schrijven.  

Rapporteer wanneer je de vorige keer iets moest doen aan de 

groep wat je gedaan hebt. 
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20.15 Huiswerk opgeven 

- Maak nu net als vorige weer een preekverslag. Weer aan de 

hand van de kaart die je de vorige week hebt gekregen. 

Vandaag is hij besproken, misschien heb je er dingen van 

geleerd. (over hoe anderen ermee aan het werk waren). Probeer 

nu hetzelfde nog eens te doen.  

- memorisatietekst uitdelen  

 

sluiting 

Verzamel gebedspunten rond de preek: 

Als het over de preek gaat 

- kun je God loven want….. 

- kun je God danken dat…. 

- kun je God vragen om…. 

- kun je belijden dat… 

Laat deze punten nu in een (kring) gebed naar voren komen. 

  

 

Huiswerk: Huiswerk: 

- taken die verdeeld zijn voor de prestatie 

- maak een preekverslag 

- uit het hoofd leren tekst memorisatiekaartje  

Het bijbelleesrooster: 

-Genesis 17:1-14 

-Jozua 5:1-5 

-Deuteronomium 10:12-16 

-Galaten 3:26-29 

-Matteüs 19:13-15 

-Kolossenzen 2:6-12 

-1 Korinte 7:17-19 

 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- A4 tjes; pennen/potloden  

- evt kopiën met bijbelgedeelte Hand.8 met daarop de rollen geaccentueerd 

- memorisatiekaartje 

 

d. suggesties  
zingen: Ps 19, Ps 119:39,40 en 49, Gz Liedboek 1 en 328; Gz 177 

bijbelgedeelten:  Psalm 19:8-15; Rom.10:8,14-15; 1 Kor 1:23; 2 Kor 5: 8-21 

belijdenis:  HC znd 25 vr/antw 65; HC znd 31 vr/antw 84 
 

e. evaluatie 
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1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
1 - Ze weten dat de preek het belangrijkste deel 

van de liturgie is. 
    

2 - Ze weten dat God het geloof wil versterken 

door de verkondiging van het evangelie en door de 

werking van de Heilige Geest. 

    

3 - Ze weten dat een preek je altijd bij Christus 

moet brengen omdat daarvan hun redding 

afhankelijk is. 

    

4 - Ze zijn bereid om tijdens de preek zich open te 

stellen voor de boodschap van de preek. 
    

5 - Ze zijn bereid om verder te kijken dan de 

presentatie van een dominee of de uitvoering van 

de preek.  

    

6- Ze ervaren dat de preek hun geloof versterkt.     
 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 1 -Avond 5;   

Het watermerk van de doop 
 

a. leerdoelen 

Hoofd:  
- Ze kunnen vertellen wat sacramenten zijn en waarom God ze heeft ingesteld. 

- Ze kunnen uitleggen wat het betekent dat het een teken en een zegel is. 

- Ze kunnen uitleggen wat het teken van doop betekent, en wat er gegarandeerd wordt. 

Hart 

- Ze kunnen omschrijven hoe zij doopdiensten ervaren en leren steeds meer hun eigen doop te 

vertalen naar hun eigen dagelijks leven. 

- Ze nemen zich voor om steeds meer betrokken te zijn bij doopdiensten in de gemeente. 

 

b. lesopzet 
Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugkoppeling; huiswerk checken 

 

We hebben de vorige weken gekeken naar beelden van de kerk in 

de bijbel, en naar de 5 doelen van gemeentezijn. In les 3 gingen 

we kijken naar de kerkdienst en de opbouw in de kerkdienst.  De 

vorige keer hebben we stilgestaan bij de preek. 

Vraag wat ze hebben opgeschreven van de preek. (preekverslag 

maken was huiswerk) Wat waren hun antwoorden op de vragen 

van het kaartje.  

Bespreek opvallende overeenkomsten en ook verschillen. Wat 

neem je vooral mee van de preek.? 

Na deze korte inventarisatie gaan we verder met een ander 

onderdeel van de dienst nl. de sacramenten: het avondmaal en de 

doop. Daar gaan we deze 2 lessen bij stilstaan. En dan in deze les 

vooral bij de doop. 

 

 

19.20 

 

Uitleg sacramenten 

 

Leg in het kort uit dat sacramenten 4 kenmerken hebben die heel 

belangrijk zijn: 

1. Zichtbaar 

2. Teken: Maak ook echt even het tekeningetje van een huis  op 

een groot vel papier. 

3. Zegel/garantie: Laat dat zien adhv een  geldbriefje. Hoe kan je 

zien dat dit echt € 5,10,20 waard is. Hoe weet je dat zeker. Dat 

kun je zien aan het watermerk. Het is een garantie voor de 

echtheid. Zo is een sacrament een garantie voor de echtheid van 

de beloftes die er zijn.  

4. Door Christus ingesteld. (Dit staat in de achtergrondinfo) 
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19.25 Ervaringen peilen 

 

Verdeel de groep in groepjes van 4 personen.   

Geef elk groepje een groot vel in het midden de woorden “doop 

en avondmaal”. Laat ze daaromheen in trefwoorden een antwoord 

op de volgende  vragen schrijven 

(vragen ook op het werkblad): 

 - Wat doet het je als er een kindje gedoopt wordt? Waar 

 denk je dan aan? 

 - Denk je weleens aan jezelf als je ziet dat er een kindje 

 gedoopt wordt? 

 - Hoe beleef je een avondmaalsdienst? Wat vind je er 

 mooi aan? Wat misschien niet? Welke betekenis heeft het 

 voor je?  

Hang de vellen papier op en bespreek ze. 

 

Leg daarbij ook de koppeling naar het voorgaande onderdeel: 

Zijn de sacramenten ook een teken en zegel voor je als je ze 

meemaakt? Past de ‘theorie’ bij de ‘praktijk’?  

Het is als leiders van belang om uit te leggen hoe voor jou doop 

en avondmaal wel een teken en zegel zijn. Wat merk je zelf 

wanneer je een doop ziet of een avondmaal meeviert? Vertel als 

mentor/catecheet wat de sacramenten voor je betekenen of een 

mooie herinnering aan de betekenis van doop of avondmaal voor 

jezelf. 

Geef duidelijk aan dat de sacramenten geen ‘tovermiddel’ zijn, 

maar dat je ze gelovig mag gebruiken en dat de Heilige Geest ze 

wil gebruiken voor de groei van je geloof 

 

 

19.35 De doop als teken en zegel 

 

- teken 

Pak nog weer even het idee van een tekening op: 5 simpele 

lijntjes, maar we zeggen: dit is een huis. 

De doop is als een simpele tekening: een beetje water op het 

hoofd van het kindje. Maar wat is de werkelijkheid die door  de 

doop wordt betekent ? (vgl vr.ant 69 HC) 

 

Het volgende schema staat op het werkblad: 

 

 

 

 

 

een huis 

 

 

      de doop  

 

(invullen) 
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- zegel 

Op het werkblad het volgende schema: 

 

Vul het schema in aan de hand van het gedeelte van het 

doopsformulier, dat op het werkblad staat (het ‘ten tweede’ uit het 

tot nu toe gangbare doopformulier). 

 

Verdeel de groep in 4 groepjes . Laat ze elk een vakje proberen in 

te vullen. Misschien is het wat lastig vooral de taal. Help ze dan 

door woorden te geven waar ze vooral op kunnen letten of vraag 

ze alleen kernwoorden in de vakken te schrijven. 

Maak dit schema ook op een groot vel papier: Bij het samen 

bespreken, kun je samen het grote schema invullen.  

Bekijk aan het eind het schema eens helemaal en wat is hun 

reactie op zoveel mooie beloftes? Herkennen ze dingen of hebben 

ze ergens vragen bij? 

 

doop als zegel; wat wordt beloofd: 

God de Vader belooft: 

 

 

God de Zoon belooft; 

 

 

God de Heilige Geest 

belooft: 

 

 

19.45 De kinderen horen er ook bij 

 

Leg uit dat in het OT de besnijdenis het teken was dat je bij God 

hoorde. Lees evt. samen Gen 17:1-13. 

In het nieuwe testament, sinds de Here Jezus is gekomen is dit 

veranderd en is de doop het teken dat je bij Gods volk mag horen. 

 

Lees nu samen Marcus 10: 13-16. 

Verdeel de groep in duo’s , laat ze even kort over de volgende 

vragen nadenken; 

- Welke fout maakten de discipelen? 

- Hoe reageert de Here Jezus daarop 

- Wat betekent dit verhaal voor de doop? 

 

NB Het gaat in Marcus 10 er niet over dat willekeurig alle 

kinderen bij God horen. Het gaat hier om gelovige ouders, die 

met hun kinderen bij Jezus komen. Dat zij de zegen krijgen laat 

zien dat we niet pas bij Jezus horen nadat we bewust voor hem 

gekozen hebben. Het begint bij zijn belofte, en die moeten we als 

een kind aanvaarden. 
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19.55 Als er een kindje gedoopt wordt 

 

Laat ze nu voor zichzelf opschrijven of hun houding bij een 

doopdienst veranderd is. 

Laat ze de volgende zinnen aanvullen: 

Als ik zie dat er een kindje gedoopt wordt dan denk 

ik………………………………………………………….. 

Als er weer een doopdienst is dan wil ik………………………… 

 

 

20.00 Prestatie: 

 

De doop is iets dat veel kinderen wel zullen kennen. Ook kleinere 

kinderen. Hoe zou je wat God belooft in de doop aan kleine 

kinderen kunnen vertellen? 

Weet je misschien een mooi lied dat ze wel kennen en wat over 

de doop gaat? (dit zijn ideeën voor een prentenboek maar 

misschien hebben jullie nog wel andere) 

Wat is er intussen al af? Hoe zit het met de afwerking van alles 

wat al af is? 

Hoe gaan jullie het aan ouders presenteren? Gaan jullie alleen iets 

uitleggen of ook echt voorlezen? Kunnen ze misschien gebruikt 

worden op school of in de crèche? Of kunnen jullie eens op 

school iets doen of in de creche? 

 

 

20.10 Huiswerk:  

- Opdracht voor volgende week: 

Schrijf op wat het voor jou betekent dat je als kind bent gedoopt 

en waarom je als kind bent gedoopt. Gebruik (bijvoorbeeld) de 

volgende woorden: besnijdenis– Oude Testament – Nieuwe 

Testament - zonde – vergeving – eeuwig leven – ouders – geloof – 

belijdenis – keuze – teken 

- De volgende keer gaan we aan het werk over het avondmaal. 

Kijk op Wikpedia of internet of je iets kunt vinden over het 

ontstaan van het Pesachmaal. (het wordt in de bijbel ingesteld in 

Ex. 12) 

- memorisatietekst leren 

 

sluiting 

Gebedspunten inventariseren en bidden. 

Je lunt ook afsluiten met een lied over de doop 

 

 

Huiswerk: Huiswerk: 

- taken die verdeeld zijn voor de prestatie 

- memorisatietekst leren 

- opdracht: wat de doop voor jou betekent 

- opdracht mbt onstaan van Pesachmaal. 
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- Het bijbelleesrooster: 

-Jeremia 31:31-34 (avondmaal is maaltijd nieuwe verbond) 

-Matteüs 26:26-29  

-1 Korintiërs 10:14-22 

-1 Korintiërs 11:17-22 

-1 Korintiërs 11:23-34 

-Johannes 6:32-35  

-Johannes 6:53-59 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- bankbiljet 

- flaps/stiften 

- memorisatiekaartje 

 

d. suggesties  
 

zingen: Ps 103: 4en 5; Ps 105: 4 en 5, Gz 108; Gz 124 ;Gz 141; LB 335 

bijbelgedeelten: Gen 17: 1-17; Matteüs 28: 16-20; Marcus 10:13-16 

belijdenis:  HC znd 27 vr/ant 74; NGB art 34; zie ook de doopsformulieren 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
1 - Ze kunnen vertellen wat sacramenten zijn en 

waarom God ze heeft ingesteld. 
    

2 - Ze kunnen uitleggen wat het betekent dat het 

een teken en een zegel is. 
    

3 - Ze kunnen uitleggen wat het teken van doop 

betekent, en wat er gegarandeerd wordt.. 
    

4. - Ze kunnen omschrijven hoe zij doopdiensten 

ervaren en leren steeds meer hun eigen doop te 

vertalen naar hun eigen dagelijks leven. 

    

5. Ze nemen zich voor om steeds meer betrokken 

te zijn bij doopdiensten in de gemeente. 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 1 -Avond 6;   

Het avondmaal: bevrijdingsfeest 
 

a. leerdoelen 
 

Doelstellingen: 

 

Hoofd:  

Ze kunnen uitleggen waarom het avondmaal een feest van bevrijding is. 

Ze kunnen opnoemen uit welke bestanddelen het pesachmaal bestond. 

Ze kunnen omschrijven welke veranderingen de Here Jezus doet bij zijn laatste pesachmaal en 

waarom dit veranderd is. 

Ze weten dat God hun zonden wil vergeven en dat het avondmaal daar een teken en een 

garantie voor is.  

Hart 

Ze nemen zich voor om steeds meer betrokken te zijn bij avondmaalsdiensten in de gemeente. 

Ze voelen dat wanneer het avondmaal gevierd wordt, dit ook gaat om het vergeven van hun 

eigen zonden.  

 

 

b. lesopzet 
Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik, herhaling 

 

Geef voor deze les een korte terugblik. We hebben gesproken 

over de gemeente, de kerkdiensten. De vorige les hebben we 

stilgestaan bij sacramenten en voornamelijk de doop.  

 

We herhalen nog even een paar punten uit de vorige les. 

 

mogelijkheid 1) 

Laat ze kort in tweetallen bespreken hoe het volgende tabelletje 

in gevuld moet worden (Tabel op een flap)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vul nu met elkaar het tabel op het bord in. Daarbij moet 

 

Kenmerken van 

sacramenten 

Wat betekent dat bij de 

doop? 
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duidelijk worden  dat de sacramenten 4 kenmerken hebben: 

1) zichtbaar 2) teken 3) zegel en 4) door Jezus ingesteld 

en dat dat voor de doop inhoudt: 

1) dat je er itt het woord naar kunt kijken. 

2) zoals water wast zo wast Christus onze zonden weg 

3) het is echt waar dat je zonden vergeven zijn. 

4) Christus heeft het ingesteld bij zijn hemelvaart: Gaat heen 

maakt alle volken tot mijn discipelen en doop ze…. 

 

mogelijkheid 2) 

Als huiswerk hebben ze opgeschreven wat het voor ze betekent 

dat ze gedoopt zijn. 

Laat een paar voorlezen wat ze opgeschreven hebben. 

Zijn er anderen die nog iets heel anders hebben? 

Kortebespreking 

 

Nu gaan we samen kijken naar het avondmaal. Deze les gaan 

we aan het werk over het tweede sacrament nl: het avondmaal. 

 

19.25 

 

Visualisatie en neerzetten thema 

 

Neem een vlag mee en het afgedrukte bestand over 

bevrijdingsdag. (Opgenomen in het achtergrondmateriaal) 

Bespreek met de jongelui het volgende: Waar denk je aan 

wanneer je een vlag ziet of het logo of de foto. ( afgedrukt 

bestand: bevrijdingsdag). Wie is wel eens bij een 

bevrijdingsfestival geweest? 

We vieren feest om te vieren dat we bevrijd zijn van 

overheersing door de Duitsers in WOII 

De Israëlieten in de tijd van de bijbel hadden ook een 

bevrijdingsfeest. Dat was geen popconcert. Maar een maaltijd: 

het pesachmaaltijd.  

Dit hebben ze eeuwenlang gevierd. 

In de avond voor zijn lijden en sterven veranderde de Here 

Jezus deze pesachmaaltijd in het avondmaal. Maar de betekenis 

van bevrijding blijft staan. Bij beide maaltijden.  

Daar gaan we deze les naar kijken. 

 

 

19.30 Het pesachmaal 

 

Lees eerst samen de instelling van het pesachmaal in Exodus 

12: 1-14 

Verdeel daarna de groep in groepjes van 3. 

We gaan kijken hoe het Pesachmaal gevierd werd. Laat ze in de 

groepjes daarbij ook het materiaal gebruiken dat ze als 

huiswerk opgezocht hebben op internet. 

 

Op het werkblad staat een tekening van de pesachtafel met 
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daarop de 3 cirkels en een wijnglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat ze nu uit het materiaal dat ze opgezocht hebben, en uit 

Exodus 12 de 4 hoofdbestanddelen (wat aten en dronken ze) 

van het pesachmaal halen en dat bijschrijven of intekenen op de 

tafel op hun werkblad. 

Laat ze er ook bijschrijven: waar verwijzen al deze dingen 

naar? 

 

Teken dit ook op een groot vel papier. Laat één groepje het 

invullen op het grote vel.  

Bekijk daarna samen de uitkomsten. Hebben ze thuis op 

internet ook nog dingen gevonden, geef ze ook even de ruimte 

om dat te laten zien.  

 

19.40 De instelling van het avondmaal 

 

Nu gaan we bekijken we wat de Here Jezus gaat veranderen aan 

het Pesachfeest zodat het het avondmaal wordt. 

Verdeel de groep weer in dezelfde drietallen: 

Laat ze in het subgroepje Matt 26:26 – 30 lezen: 

Laat ze de volgende vragen beantwoorden: 

Kijk naar de onderdelen van het pesachmaal. 

1. 2 dingen zijn verdwenen. Welke? 

2. 2 dingen zijn veranderd. Welke? 

3. Waarom zijn die dingen verdwenen denk je? 

4. Kun je uitleggen hoe het avondmaal een bevrijdingsfeest is? 

 

Wanneer ze dit kort in subgroepjes hebben besproken, kun je 

het volgende uitleggen: 

Het ging dus bij de viering van het Pascha om verschillende 

ingrediënten, die elk hun symbolische betekenis hadden. Ook 

toen Jezus met zijn discipelen het Pascha vierde stonden deze 

zaken op tafel. Jezus zat aan het hoofd van de tafel. Hij deelde 

uit, vertelde de Hagada, en legde uit wat de verschillende 

ingrediënten betekenden. 

Eeuwen lang was het Pascha door de joden op dezelfde manier 
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gevierd, maar op die laatste avond voor zijn lijden, toen Jezus 

het Pascha vierde met zijn discipelen veranderde Hij de vaste 

formules. De discipelen zullen met een schok gemerkt hebben 

dat Hij het hele Pascha veranderde. 

Want Jezus zei niet zoals de gewoonte was “neemt, eet, dit is 

het brood der verdrukking dat wij in Egypte aten”, maar Hij zei: 

“Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt” 

En toen de beker der dankzegging rondging, zei Hij: 

“Drinkt allen daaruit, want deze beker is het nieuwe verbond, 

dat bekrachtigd wordt door mijn bloed dat voor jullie vergoten 

wordt”  

Zo veranderde het bevrijdingsfeest van het oude testament 

(herdenken van de bevrijding uit Egypte) in het bevrijdingsfeest 

voor het nieuwe testament. Want nu moeten we gedenken hoe 

Hij als het ware paaslam zijn lichaam offerde, om ons te 

bevrijden van satan en zonde. 

 

Jezus koos twee dingen: brood en wijn (de beker der 

dankzegging) 

Waarom niet de bittere kruiden? Omdat Hij zelf het lijden voor 

zijn rekening nam.  

Waarom niet het lam? Omdat Hijzelf het Lam was dat geofferd 

moest worden. 

 

19.50 Het avondmaal als teken en zegel: 

 

Op het werkblad het volgende tabelletje: 

 

 

Bespreek dit samen en probeer het samen in te vullen. 

 

 avondmaal 

Teken, illustratie: 

Wat wordt uitgebeeld? 

 

Zegel, garantie: 

Wat wordt gegarandeerd? 

 

 

19.55 als er avondmaal gevierd wordt 

 

Laat ze proberen  de volgende zinnen aanvullen: 

Als ik zie dat er een avondmaalsdienst is dan denk ik………… 

……………………………………………….. 

Als er weer een avondsmaalsdienst is dan wil ik…………… 

………………………………………………………… 
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20.00 Prestatie 

 

Denk erover na hoe kinderen het avondmaal beleven. Wat zien 

ze en horen ze in de kerk? 

Hoe kun je hun de diepere betekenis uitleggen?  

Welke plaatjes zouden er mooi bij kunnen? 

Bekijk ook samen wat er allemaal al gedaan is en hoe het 

verder moet.? Is de presentatie al een beetje in orde of moeten 

er nog dingen voor geregeld worden? 

Overleg dit samen. 

 

 

20.15 Huiswerk opgeven 

- evt opdracht voor prestatie 

- memorisatietekst uitdelen 

- volgende week gaat het over het ambt van ouderlingen en 

diakenen. Als je ervoor kiest volgende week een ouderling 

en/of diaken uit te nodigen, dan kun je als huiswerk opgeven, 

dat ze allemaal alvast een paar vragen verzinnen, die ze 

volgende week aan die ouderling/diaken kunnen stellen. 

 

sluiting 

gebed of kringgebed 

 

Huiswerk: Huiswerk: 

- memorisatietekst leren 

 

 Het bijbelleesrooster: 

-Handelingen 14:21-23 

-Efeze 4:11-16 

-Filippenzen 1:1-2 

-1 Timoteüs 3:1-7 

-1 Timoteüs 3:8-13 

-Hebreeën 13:17 

-1 Petrus 5:1-5 

 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- Flap met schema en Flap met Tafel pesach 

- vlag, logo en plaatje van bevrijdingsfestival (zie achtergrondmateriaal) 

- memorisatiekaartje 

 

d. suggesties  
 

zingen: Ps 16: 3-5, Ps 116, Gz 89, Gz 90, Gz 119, Gz 125, Gz 127, Gz 155 

bijbelgedeelten  Exodus 12, Mt 26:26-29: 1 Kor 10:14-22; 1 Kor 11: 17-34 

belijdenis:  NGB art 35; HC znd 28-30; DL III/IV art 17; de avondmaalsformulieren 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
1 - Ze kunnen uitleggen waarom het avondmaal 

een feest van bevrijding is 
    

2 - Ze kunnen opnoemen uit welke bestanddelen 

het pesachmaal bestond. 
    

3 - Ze kunnen omschrijven welke veranderingen 

de Here Jezus doet bij zijn laatste pesachmaal en 

waarom dit veranderd is. 

    

4 - Ze weten dat God hun zonden wil vergeven en 

dat het avondmaal daar een teken en een garantie 

voor is.  

    

5 - Ze nemen zich voor om steeds meer betrokken 

te zijn bij avondmaalsdiensten in de gemeente. 
    

6 - Ze voelen dat wanneer het avondmaal gevierd 

wordt, dit ook gaat om het vergeven van hun eigen 

zonden.  

    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 1 -Avond 7;  Onderherders 
 

a. leerdoelen 
 

Hoofd:  

Ze kunnen vertellen dat ouderlingen en diakenen aangesteld zijn door God om voor Zijn 

gemeente te zorgen. 

Ze kunnen de taken van ouderlingen en diakenen omschrijven. 

Ze kunnen vertellen waarom het goed is dat ouderlingen en diakenen er zijn.  

Hart 

Ze voelen dat diakenen en ouderlingen mensen zijn met een grote taak maar ook menselijke 

beperkingen en leren geduld met hen te hebben. 

 

 

b. lesopzet 
Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik 

 

Geef eerst weer een terugblik op het hele blok. We hebben 

gekeken naar de gemeente, de 5 doelen van gemeentezijn. 

Kunnen ze ze opnoemen? 

Daarna naar de kerkdienst en de sacramenten. Wat zijn 

kenmerken van sacramenten? Weten ze nog wat teken en zegel 

betekent? 

Nu gaan we verder naar de ambten in de kerk.   

Leg kort de titel van de les uit: Christus is de Goede Herder, zijn 

gemeente is de kudde. Jezus gebruikt ouderlingen en diakenen als 

onderherders: namens Hem moeten zij aan de kudde leiding 

geven. Ze moeten ook op hem lijken.  

Hoe moeten ouderlingen en diakenen op Jezus lijken? 

- ze moeten er zijn om de gemeente te dienen 

- ze luisteren heel goed naar wat de Vader wil 

- ze zijn niet uit op eigen eer 

- ze hebben hart voor de kudde 

- enz. 

 

 

  

Ouderling en/of diaken uitgenodigd 

 

Je kunt ervoor kiezen om voor deze les een ouderling en/of een 

diaken uit te nodigen om over hun werk te vertellen. 

 

Is er iemand uitgenodigd dan kan deze les voornamelijk bestaan 

uit het stellen van de vragen van de jongelui aan de  
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ouderling/diaken. 

 

Begin dan met het inventariseren van de vragen die de jongelui 

gemaakt hebben. Passen ze in verschillende categorieën? 

Hebben ze dit niet gedaan: laat ze dan in groepjes van drie vragen 

bedenken. 

 

Heb als leider ook vragen bij de hand: 

Voorbeeldvragen:  

1. Wat is voornamelijk uw taak als ouderling/diaken? 

2. Hoe bent u dat geworden? 

3. Wat is er mooi aan die taak? 

4. Wat is er minder mooi of zwaar? 

5. Welke ervaringen hebt u bij huisbezoeken? Mooie maar ook 

moeilijke? 

6. Is een huisbezoek extra moeilijk of leuker als er jonge mensen 

bij zijn? 

 

Hieronder staat het programma beschreven voor als er niemand 

uitgenodigd is. Evt. kun je daar ook onderdelen uit gebruiken als 

er wel een ouderling of diaken aanwezig is. 

 

 

19.20 

 

 

Ervaringen peilen 

 

WE gaan eerst bekijken wat ze al weten van de ambten en hoe ze 

dat ervaren.  

Verdeel de groep in groepjes van 4. Geef per groepje een A3’tje 

met de volgende figuur: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemers hebben nu allemaal een stuk van het papier voor 

zich liggen. Zij mogen in ‘hun’ eigen stuk allemaal woorden 

opschrijven die voor hun gevoel te maken hebben met 

“ouderling” en “diaken”. 

Laat ze daarna binnen hun eigen groep uitleggen aan elkaar wat  

 

Ouderling/ 

diaken 
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ze hebben opgeschreven en waarom. 

Daarna gaan ze samen in het middenvak de belangrijkste 

woorden opschrijven. 

Hierna worden deze “belangrijkste’ woorden in de hele groep 

besproken a.d.h.v. de volgende vragen: 

Waarom waren dit de belangrijkste woorden? 

Wat zegt dit over ouderlingen en diakenen? 

Waren er binnen jullie groep ook opvallende dingen? 

 

19.35 Taak van ouderlingen en diakenen 

 

Verdeel de groep in 4 groepjes.  

Schrijf op een grote flap: Wat is hun taak? 

 

Op het werkblad staat het volgende schema, met bij elk blok ook 

een paar lege schrijfregels 

 

Groep 1 In de eerste plaats zien zij erop toe, dat elk lid van de 

gemeente zich in belijdenis en wandel gedraagt naar het 

evangelie5. Zij bezoeken trouw de leden van de gemeente, 

om hen met het Woord van God te vertroosten, te vermanen 

en te onderwijzen6. Zij wijzen hen die zich in leer of leven 

misgaan, terecht en dragen er naar vermogen zorg voor, dat 

de sacramenten niet ontheiligd worden. Over hen die 

volharden in hun zonde, oefenen zij de christelijke tucht7. 

 

Groep 2 Vervolgens behoren zij als beheerders van het huis van God 

ervoor te zorgen, dat in de gemeente alles in vrede en met 

goede orde toegaat, op de manier die Christus geboden 

heeft8. Het is hun taak erop toe te zien, dat niemand zonder 

wettige roeping het ambt bekleedt. Zij moeten met raad en 

daad de dienaren des Woords behulpzaam zijn 

 

Groep 3 In de derde plaats zien de ouderlingen toe op leer en leven 

van de dienaren des Woords: Er mag immers geen dwaalleer 

verkondigd worden en de gemeente moet in elk opzicht 

worden opgebouwd. De apostel Paulus vermaant de 

ouderlingen erop toe te zien, dat geen wolven de 

schaapskooi van Christus binnendringen9. 

Om deze taak als herder over Gods kudde trouw te kunnen 

vervullen, moeten de ouderlingen de Schrift ijverig 

onderzoeken en zich oefenen in de dienst van God10 

 

Groep 4 De Here roept ook nu tot het betonen van gastvrijheid, 

offervaardigheid en barmhartigheid, om zwakken en 

hulpbehoevenden volop te laten delen in de vreugde van 

Gods volk3. In de gemeente van Christus mag niemand 

ongetroost leven onder de druk van ziekte, eenzaamheid en 

armoede4. 

 

Het is daarom de taak van de diakenen te zorgen voor de 

goede voortgang van dit dienstbetoon in de gemeente. Zij 
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zullen zich door huisbezoek van de moeiten op de hoogte 

stellen en de leden van de gemeente tot hulpbetoon 

opwekken7. Bovendien moeten zijn de gaven inzamelen, 

beheren en in Christus’ naam uitdelen. De diakenen behoren 

de gemeenteleden die Christus’ liefdegaven ontvangen, met 

Gods Woord te bemoedigen en te vertroosten. Zij zullen 

zich met woord en daad beijveren, dat ook hierin de 

gemeenschap die de Heilige Geest in de gemeente werkt en 

aan het heilig avondmaal doet genieten, zichtbaar wordt. Zo 

zullen zij toenemen in liefde tot elkaar en tot alle mensen8. 

 

Laat ze nu in de groepjes proberen in één zin te formuleren wat 

hier genoemd wordt over de taak van ouderlingen en diakenen. 

(een tussenstap is het onderstrepen van belangrijke woorden) 

Houdt er rekening mee dat een aantal woorden uitleg nodig 

hebben. 

 

Hierna samen bespreken door in het kort de taken te laten 

opschrijven op de grote flap. (de jongeren kunnen het opschrijven 

maar ook de leiders) 

Bespreek nu samen: Hoe zou een gemeente eruit zien wanneer dit 

helemaal goed zou worden uitgevoerd? 

 

19.50 Korte bijbelstudie 

 

Lees nu samen: 1 Petrus 5:2-4.  

Vraag daarna: Wat moeten ouderlingen en diakenen wel en niet 

zijn? 

Stel daarna de vraag: Kunnen een handjevol mannen helemaal 

goed voor iedereen zorgen? 

 

Lees daarna Efeziërs 4:12 en 13: leg nu uit dat dit zegt dat we het 

samen moeten doen. Ouderlingen en diakenen moeten 

gemeenteleden zo leiden dat de gemeenteleden hun gaven goed 

kunnen gebruiken. 

 

 

19.55 het huisbezoek 

 

We gaan als afsluiting een lijstje maken voor ouderlingen en 

diakenen waarin tips staan over wat ze wel en niet moeten doen 

tijdens een huisbezoek. (eventueel een kort verhaaltje vertellen 

hoe jij als leider vroeger een huisbezoek hebt ervaren. Wat vond 

je toen wel goed en wat niet) 

Wat moeten ze wel doen of zeggen tijdens een huisbezoek en wat 

moeten ze volstrekt niet doen. Hou wel rekening met wat we nu 

allemaal gezien hebben. Een huisbezoek moet natuurlijk wel over 

de bijbel en God gaat. Je kunt moeilijk zeggen dat ze niet over de 

bijbel of God mogen spreken. Het moet wel reëel zijn. 

Houd er ook rekening mee dat het best lastig is om ouderling en 
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diaken te zijn. Je moet vaak weg van thuis, bij veel verschillende 

mensen op visite. Ze komen niet zomaar maar in naam van God. 

Maak het lijstje dus wel respectvol. 

Laat ze in tweetallen dit lijstje opstellen aan de hand van dit lijstje 

op het werkblad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventueel: dit gezamenlijk bespreken.  

Wat vindt je niet goed en wat wel? 

 

20.00 Prestatie: 

 

Denk voor het prentenboek erover na hoe kinderen ouderlingen 

en diakenen zien.  

Wat moeten zij hierover weten, vinden jullie?  

Hoe kun je dit duidelijk vertellen en duidelijk maken. 

Bespreek dit in kleine groepjes. Inventariseer daarna de ideeën. 

Misschien is een stripverhaal of een tekening een goed idee. 

 

We zijn al bij les 7 dus het prentenboek moet al aardig vorm 

beginnen te krijgen. Bespreek hoe de uiteindelijke vormgeving 

wordt, en  wie daarbij wat doet. 

 

 

20.15 Huiswerk opgeven 

- memorisatietekst uitdelen 

- evt. opdracht mbt prentenboek 

 

sluiting 

- wat moet in het gebed voor de ouderlingen en diakenen naar 

voren komen? 

 

 

 
 

Do              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don’t 
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Huiswerk: Huiswerk: 

- memorisatietekst leren 

- evt. opdracht ivm prestatie 

 

Het bijbelleesrooster: 

-Romeinen 10:9-10 

-2 Korintiërs 9:13 

-Filippenzen 2:5-11 

-Titus 1:15-16 

-Hebreeën 10:23 

-1 Johannes 4:13-16 

-1 Johannes 2:21-25 

 

 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- evt. een ouderling of diaken uitnodigen 

- A3tjes met 5 vakken 

- memorisatiekaartje 

 

 

d. suggesties  
 

zingen: Psalm 89, Psalm 134 ; Gezang 23; 59; 63; E&R 260, 334 

bijbelgedeelten: Ef.4:11-12; 1 Tim.5:17; 2 Tim 2:2; 2 Tim 4:1-2; 1 Petr.5:1-4 

belijdenis:  NGB art 30 en 31; bevestigingsformulieren 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
1 - Ze kunnen vertellen dat ouderlingen en 

diakenen aangesteld zijn door God om voor Zijn 

gemeente te zorgen. 

    

2 - Ze kunnen de taken van ouderlingen en 

diakenen omschrijven. 
    

3 - Ze kunnen vertellen waarom het goed is dat 

ouderlingen en diakenen er zijn 
    

4 - Ze voelen dat diakenen en ouderlingen mensen 

zijn met een grote taak maar ook menselijke 

beperkingen en leren geduld met hen te hebben. 

    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 1 -Avond 8;  Ik geloof…. 
 

a. leerdoelen 
 

Hoofd:  

- Ze weten wat het betekent dat je je geloof belijdt. 

- Ze weten hoe het ichtussymbool is ontstaan en wat de betekenis ervan is. 

- Ze weten dat de apostolische geloofsbelijdenis gaat over God de Vader, God de Zoon en 

God de heilige Geest. 

Hart 

- Ze willen graag vertellen wat ze geloven aan anderen. 

Handen: 

- Ze kunnen zelf aan de hand van een symbool uitleggen wat ze geloven. 

- Ze kunnen zelf hun geloof in een paar zinnen belijden. 

 

b. lesopzet 
Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 opening, terugkoppeling 

 

Geef eerst weer een terugblik op het hele blok. We hebben gekeken 

naar de gemeente, de 5 doelen van gemeentezijn. Daarna hebben 

we de sacramenten besproken. Vorige week de ambten 

Deze laatste les van dit seizoen gaan we het hebben over “Het 

belijden van je geloof”. 

Zo hebben we een groot aantal belangrijke aspecten van Kerk zijn 

en onze kerkdiensten gehad.  

 

 

19.20 

 

Introductie: Ichtus 

 

Neem een ketting/armband/ kaars mee met daaraan/op een kruis of 

een ichtus symbool. 

Wie weet waar het symbool voor staat? Het kruisje is niet zo 

moeilijk dat weten ze allemaal wel.  

 

 

Het ichtussymbool is misschien lastiger.  

Leg even kort het volgende uit: In de eerste eeuwen na Christus 

werd de kerk soms vervolgd. De gelovigen mochten niet openlijk 

hun geloof belijden. Toch lieten ze elkaar weten wat ze geloofden. 

Soms gewoon door een visje te tekenen. Dan konden ze risicoloos 

constateren of de ander de betekenis er ook van wist.  

De betekenis is de volgende: Het griekse woord voor vis is 

ICHTUS.  

De letters van dit woord zijn de beginletters van de volgende 

belijdenis: 
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Iesous   Jezus 

Christos  Christus 

Theou   Gods 

Uios   Zoon 

Soter   Verlosser 

Zo konden ze heel in het kort vertellen wat zij geloofden. 

Dus je geloof belijden is: kort zeggen wat er in de bijbel staat. (dit 

staat ook in een vak op het werkblad) 

 

19.25 Eigen symbool + belijdenis 

 

Stel dat je vandaag ook niet meer voor je geloof zou mogen 

uitkomen, welke van onderstaande symbolen zou jij kiezen om je 

geloof mee te belijden?  

(op het werkblad de volgende symbolen en daaronder ruimte 
om 1 / 2 zinnen op te schrijven) 

!        
Laat ze hier eerst  voor hunzelf  over nadenken.. Waarom kies je dit 

symbool en probeer dat in één zin uit te leggen. 
Ga het daarna met een buurman of buurvrouw vergelijken. Wat 

kiest hij/zij en bespreek dit samen.  

Als laatste gezamenlijk bespreken. Waarom heb je jouw symbool 

gekozen en wat is je uitleg. 

Als je de anderen hoort , welke vind je dan ook heel goed en 

waarom? Wat zou je er van over kunnen nemen? 

 

 

19.40 Bijbelstudie 

 

We gaan nu kijken naar een paar korte geloofsbelijdenissen in de 

bijbel. 

OP het werkblad de volgende tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdeel de groep in groepjes van 4. 

 

Tekst Wie zegt 

het 

Welke geloofsbelijdenis: 

Matt 16:16   

Joh 20:28   

Joh 

6:68/69 

  

Hand 8:37   
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In die groepjes bekijkt iedereen een andere tekst. Deelnemer 1 tekst 

1, deelnemer 2 tekst 2 enz.  

Ze bekijken wie het gezegd heeft en ze schrijven de 

geloofsbelijdenis van diegene op in de tabel. 

Wanneer ze klaar zijn gaan ze eerst kijken of ze iemand binnen hun 

groepje nog kunnen helpen met het dicteren van de belijdenis. 

Op het werkblad staat onder de tabel de volgende vragen: 

1. Vertel elkaar binnen het groepje wie heeft een belijdenis gezegd. 

En lees voor wat hij zei. 

2. Wat komt in alle vier de belijdenissen terug? 

Dit gaan ze ook binnen hun groepje bespreken omdat ze samen alle 

teksten hebben opgeschreven. 

 

19.50 de apostolische geloofsbelijdenis 

 

In de kerk wordt de apostolische Geloofsbelijdenis voorgelezen. 

Leg het volgende uit: 

De Apostolische geloofsbelijdenis is in de vorm zoals wij die 

kennen, opgeschreven rond het jaar 350. De apostelen waren toen 

al lang gestorven.  Het heet alleen zo omdat het wel terug te voeren 

is op de leer van de apostelen. 

Op het werkblad: 

De apostolische geloofsbelijdenis en vr en anw 24 

Geef ze de volgende opdracht: 

Onderstreep de gedeeltes die gaan over God de Vader Geel 

De gedeeltes die gaan over God de Zoon: Rood 

De gedeeltes die gaan over God de Heilige Geest: blauw. 

Laat ze dit voor hun zelf even kort doen. 

Lees daarna samen vraag en antw 24. zie je de indeling terug? 

 

 

19.55 Maak je eigen belijdenis 

 

Nu zijn we deze les begonnen met zelf een symbool te kiezen en 

daarbij in één zin een korte geloofsbelijdenis te maken. 

We hebben een aantal belijdenissen uit de bijbel gezien en we 

hebben even heel kort gekeken naar de apostolische 

geloofsbelijdenis. 

Verdeel de groep nog één keer in duo’s laat ze over het volgende 

nadenken.  

Wat zou jij belijden als iemand je vraagt wat je gelooft? 

Ik geloof in de Vader, want……… 

 

Ik geloof in de Zoon, want…….. 

 

Ik geloof in de Geest, want……… 
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God de Vader is de schepper 

Onze redder is zijn zoon 

De Heer zij alle dank. 

 Alternatieve opdracht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf deze voorbeelden op een groot vel papier.  

Geef de opdracht: Maak met zijn tweeën een belijdenis waarvan de 

beginletters van de zinnetjes ook weer een woord vormen. Bekijk 

samen de voorbeelden.  

Op het werkblad hiervoor ook ruimte.  

Komt het niet af dan kan het ook een huiswerkopdracht zijn. 

  

 

20.00 Presentatie: 

 

Nu is het de les om te kijken wat er allemaal al is en wat nog mist. 

Hoe zit het met de tekeningen/plaatjes? 

Zijn de teksten al geschreven? Wat mist nog. Die mensen moeten 

snel het gaan maken want er is nog maar één uitloopavond. 

Bekijk ook samen hoe jullie het gaan presenteren. Wat ga je je 

ouders vertellen. 

Is het leuk om ook kinderen uit te nodigen waaraan jullie het echt 

kunnen voorlezen? 

Wanneer gaan jullie het presenteren. 

Kortom: inventariseer alles. Degene die nog dingen moeten maken 

moeten het de komende week doen. 

Volgende keer moet alles af zijn. Alleen nog afwerken en het in 

elkaar zetten  zou iets voor de uitloopavond zijn en het goed 

afspreken van de presentatie. 

 

 

20.10 Huiswerk opgeven 

- Opdracht voor volgende week: presentatie goed afmaken. 

- Evt: gedicht of korte geloofsbelijdenis afmaken. 

- Vraag thuis je ouders eens wat zij geloven en of zij het in het kort 

kunnen zeggen.(je zult zien dat het voor hen ook heel lastig is) 

- memorisatiekaartje 

 

Afsluiting 

- Neem als het de laatste avond is ook wat tijd voor een korte 

evaluatie. (Laat ze b.v. 1 ding noemen dat ze positief is 

bijgebleven, en één dat ze negatief is bijgebleven) 

- Sluit af met een gebed dat dezelfde structuur heeft als de 12 

artikelen: Vader, Zoon, Geest. 

 

 

Door de liefde van de Vader 

Redde de Zoon mijn leven 

In mijn hart woont de Geest. 

Ere zij aan God. 
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Huiswerk: Huiswerk: 

- memorisatietekst leren 

- taken voor de prestatie uitvoeren 

- evt. gedicht of korte geloofsbelijdenis maken 

 

 

 

 

 

c. benodigde materialen 
 

-  een kruis/ ichtussymbool (visualisatie) 

-  flaps, stiften 

- memorisatiekaartje 

 

d. suggesties  
 

zingen: Psalm 105, 135; Gezang 107, 115, 123, 161 

bijbelgedeelten: Mt 16,13-19; Joh 20,24-29; Hnd 8:26-40; 1Joh 4,1-6 en 15-16 

belijdenis:  De belijdenisgeschriften; NGB art 7. 
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e. evaluatie 

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Ze weten wat het betekent dat je je geloof belijdt.     
Ze weten hoe het ichtussymbool is ontstaan en wat 

de betekenis ervan is. 
    

Ze weten dat de apostolische geloofsbelijdenis 

gaat over God de Vader, God de Zoon en God de 

heilige Geest. 

    

Ze willen graag vertellen wat ze geloven aan 

anderen. 
    

Ze kunnen zelf aan de hand van een symbool 

uitleggen wat ze geloven. 
    

Ze kunnen zelf hun geloof in een paar zinnen 

belijden. 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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3.  achtergrondinformatie per avond  
 

 

NIVO 1: 12-13 jaar en 13-14 jaar 

 

Inleiding 

 

Dit blok gaan we de kerk behandelen. Dat is een breed onderwerp, 

waarbij het belangrijk is te beseffen dat de kerk meer is dan wij 

ervaren en zien; niet voor niets belijden we: Ik geloof  een 

algemene chrijstelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.  

Het is dus steeds belangrijk te zien wat de Bijbel ons over de kerk 

openbaart. Daarbij is de kerk in de eerste plaats Christus’ werk. 

Pas als we daar het juiste zicht op hebben, kunnen we onze plaats 

en inzet in de kerk goed zien. 

  

We hebben er voor gekozen  in nivo 1. vooral onze insteek te 

nemen in dat wat de kinderen concreet van de kerk zien en 

meemaken. Na een introducerende les over beelden van de kerk  

gaan we de 5 doelen van gemeente-zijn bekijken. Daarna volgen twee lessen over de 

kerkdienst, waarbij de tweede keer het accent op de preek komt te liggen. Doop en avondmaal 

gaan we vanuit bijbelgedeelten behandelen, waarbij we de tweeslag: teken en zegel (garantie) 

uitwerken. De laatste twee lessen gaan over de ambten en de belijdenisgeschriften. 

De prestatie: een prentenboek maken (te gebruiken in de creche) over de kerk. 

 

Zorg dat je zelf goed in je hoofd hebt zitten wat in onze belijdenis over de kerk staat en lees 

dus grondig zondag 21 van de Catechismus en artikel 27-35 van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis. 

Verdere literatuurtips vindt je op bladzijde I 5.
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AVOND 1  ;  Beelden van de kerk 
 

 

De kerk in beeldtaal 
De bijbel benadrukt op verschillende manieren dat de gelovigen samen een eenheid moeten 

vormen. Vaak worden er beelden gebruikt om dat de duidelijk te maken: 

Gelovigen vormen samen een tempel 

Gelovigen vormen samen een schaapskudde.  

Gelovigen vormen een lichaam: het lichaam van Christus. 

 

a. De kerk als tempel 

Aan de kerk te Korinthe (een havenstad in Griekenland) schrijft Paulus het volgende (1 Kor 

3,16) 

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en dat de Geest van God in u woont 

Ook Petrus vergelijkt de kerk met een tempel, en de gelovigen met levende stenen, die samen 

die tempel vormen (1 Petrus 2:5). 

Nu is het voor elk gebouw belangrijk een goed fundament te hebben. Zo niet dan stort de zaak 

in, of zakt het gebouw scheef. 

In 1 Kor. 3: 11 zegt Paulus dat Christus zelf het fundament is van de kerk. In Efeze 2:19-22 

lezen we dat het fundament gevormd wordt door apostelen en profeten, d.w.z. door Gods 

Woord. Dat is niet tegenstrijdig, want het is de boodschap van Gods Woord waardoor we 

Christus kennen. Je kunt een kerk op twee manieren funderen: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In deze kerk heeft alleen Gods Woord 

gezag. De gelovigen zijn alleen 

gebonden te geloven wat er in de bijbel 

staat. Zowel voor de leer als voor het 

leven van deze kerk is Gods Woord 

bepalend. 

 

Dit is wat Paulus noemt: gefundeerd op 

apostelen en profeten. Zo wil God zien 

dat de kerk gefundeerd is. 

 
In deze kerk heeft niet alleen Gods 

Woord gezag, maar ook de traditie, en  

menselijke regels. 

De leer van deze kerk bevat zaken die 

niet in de bijbel zijn terug te vinden, of 

die niet met de bijbel kloppen. 

En voor het leven van de gelovigen 

gelden regels, geboden en verboden, die 

niet op de bijbel gegrond zijn. 

Een kerk die zo is gefundeerd zal scheef 

zakken of scheuren. 

 

Gods woord 

 Kerk 1. 
 

Gods 

Woord 

Kerk.2. 

Menselijke 

regels 
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b. De kerk als kudde van de goede herder 

 

In Israël gebruikten verschillende herders ‘s nachts 

dezelfde schaapskooi om hun schapen in onder te 

brengen. Zo'n schaapskooi was omringt door een muur. 

Ëén van de herders hield ‘s nachts de wacht, en zat op de 

enige plaats waar er in de muur een doorgang was. Hij 

vormde met z'n lichaam zo als het ware de deur. 

 

Vanuit deze situatie is te begrijpen wat Jezus zegt in Johannes 10: 7-9 

Ik ben de deur der schapen ... ; als iemand door Mij binnenkomt zal hij behouden worden; en 

hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 

‘s Morgens kwamen de herders hun schapen halen. Ze gingen dan staan bij de ingang van de 

schaapskooi en riepen hun schapen. Zodra een schaap de stem van de eigen herder hoorde, 

stond het op en ging naar hem toe. Was de kudde kompleet dan trok de herder met zijn kudde 

erop uit om voedsel en water te gaan zoeken. Zijn schapen volgden hem. 

Vandaar dat Jezus zegt in Johannes 10: 14 en 27 

Ik ben de goede herder en ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. 

Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen Mij, en ik geef ze eeuwig leven, 

en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand kan ze uit mijn hand 

roven. 

 

Welke les zit hierin voor de kerk: 

1. je moet samen met andere gelovigen een kudde vormen. De kerk is essentieel 

2. je kiest niet voor de kudde die je het leukst vindt. Je gaat daar waar je Jezus 

stem helder hoort klinken. 

3. De Here Jezus kent je persoonlijk bij naam, maar wil je ook bij een kudde laten horen 

4. Je moet de stem van de Here Jezus herkennen om bij de kudde te kunnen horen 

5. Horen naar Jezus'stem is niet voldoende. De kudde moet Hem ook volgen. 

6. Er is geen andere weg dan geloof in de Here Jezus om bij de kudde te gaan horen 

7. De Goede herder offert zich helemaal op 

 

Overal in de bijbel wordt duidelijk dat God zijn kinderen niet behandelt als alleen maar 

individuen maar dat Hij ze wil laten opnemen in een volk, in een gemeenschap. In het OT was 

dat duidelijk, maar ook in het NT blijft dit de lijn. De Here Jezus is de goede Herder die zijn 

kudde verzamelt. 

Bijbelgedeelten: Johannes 10: 1-17, Lukas 10: 1-7 , Beide gedeelten gaan terug op Psalm 23 

(vgl ook Ezechiel 34) 

 

c.  De kerk: het ‘lichaam van Jezus Christus’. 

 

Lees: I Korinthiërs 12. 

God heeft de gelovigen in Korinthe gezegend met verschillende gaven en capaciteiten (zie 1; 

4 - 7 en 12: 8 - 11). Om deze pas ontstane gemeente te bemoedigen en te versterken heeft 

God zelfs enkele zeer bijzondere gaven gegeven (zie hfs. 14), zoals het spreken in tongen en 

het genezen van mensen door middel van wonderen. Maar in plaats van elkaar te dienen 

werdengemeenteleden trots op hun gaven, terwijl anderen juist jaloers werden. 
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Er heerste onenigheid in de gemeente van Korinthe (zie 1: 10 - 13). In I Koirinthiërs 12: 4 - 

10 lezen we dat God een variëteit aan gaven heeft gegeven. Niet een gelovige is gelijk aan een 

andere. Er is groot verschil in gaven en capaciteiten die de Heilige Geest geeft. Maar ondanks 

de variëteit moet er toch eenheid zijn, omdat al de gelovigen dezelfde God als Vader kennen 

en eenzelfde Heer, Jezus Christus, en dezelfde Geest. 

 

In I Korinthiërs 12: 12 - 27 vergelijkt Paulus de 

gemeente met een lichaam. Een lichaam heeft veel 

verschillende delen, maar samen vormen ze één 

lichaam.Zo heeft de kerk vele leden maar samen 

vormen ze een eenheid. 

Vers 25 - 26: Let er goed op dat Paulus het in dit 

gedeelte niet heeft over de kerk als een algemene 

grootheid (de kerk als de kerk van alle gelovigen over 

de hele wereld, die elkaar niet persoonlijk kennen),  

maar over een plaatselijke gemeente. De gemeente van 

Korinthe, waar de leden elkaar kennen en regelmatig 

contact met elkaar oefenen. 

Dat betekent: Een gelovige moet functioneren in een 

gemeente. In die gemeente moet je de gaven die God 

geeft gebruiken om je medegelovigen mee te dienen. 

In de kerk mag je dan ook profiteren van de gaven die 

God aan anderen geeft.  

Zo vormen gelovigen samen een levende gemeente, het lichaam van Christus. 

 

d. de kerk als bruid 

Verder wordt de kerk in de bijbel als bruid van Christus afgeschildert (Ef 5 slot; Openb.21). 

Dit beeld staat tegen de achtergrond van het Oude Testament, waar de Here heel vaak het 

beeld van de man-vrouw relataie gebruikt voor die tussen Hem en zijn volk.. 
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AVOND 2 ; een kerk met 5 doelen 
 

 

Zie ook de toelichting op deze doelen in de gemeentegids. 

 

 

 
 

Je kunt de 5 doelen vanuit verschillende bijbelgedeelten aan de orde stellen. 

 

De 5 doelen vanuit Handelingen 2: 41-47: 

 

Inl: Er gebeurde van alles in die eerste gemeente toen vlak na de pinksterdag in Jeruzalem. 

Wij gaan kijken wat we ervan kunnen leren. 

 

1. leren 

”Zij volharden bij het onderwijs van de apostelen.” Dat betekende allereerst het bestuderen 

van de bijbel, en dat was toen het oude testament. Dat was hun bijbel. Verder bestond de leer 

van de apostelen natuurlijk ook uit prediking en  

onderwijs over Jezus leer en leven. De apostelen hadden het allemaal zelf  meegemaakt en 

vertelden er dagelijks van.  

Bezig zijn met Gods Woord, dat is het belangrijkste. Want zo werkt de Geest. Als je dat saai 

vind, dan heb je het nog niet goed begrepen 

Wat kunnen wij leren van toen: Niks is zo belangrijk als samen en alleen bezig zijn met Gods 

Woord. Dat moet een essentieel onderdeel zijn van het gemeente-zijn 

 

2. de gemeenschap 

“ En zij bleven volharden bij de gemeenschap” 

Logisch want de Geest werkt door het Woord, en diezelfde Geest is het die 

liefde en gemeenschap sticht. Er was intensief onderling contact, zowel 

met de grote groep in de tempel, als met kleine groepen aan huis. De 

gelovigen bouwden elkaar op, baden samen, prezen God samen, en ze zorgden ervoor dat de 

armen geholpen werden. 

Mogelijke 

werkvorm: 

 

Noem een 

groot aantal 

teksten, die met 

één van de 

aspecten te 

maken hebben, 

en laat ze de 

teksten 

opzoeken en in 

het juiste vak 

plaatsen. 
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Dat gaat niet vanzelf: Gemeenschap is iets waarin je moet volharden: permanent je aandacht,  

vergevingsgezindheid, opnieuw beginnen.  Gemeenschap ook niet een gevoel, voel ik me 

thuis, maar een gedrag.  

Wat kunnen wij leren van toen: Kerk-zijn is heel wat meer dan samen naar de kerk gaan, het 

is één familie vormen, en je voor elkaar verantwoordelijk weten.  

 

3. De gebeden 

De Heilige Geest leert de gelovigen volharden in de gebeden.  Waarschijnlijk hielden ze zich  

daarbij in de eerste tijd ook aan de vaste gebedstijden in de tempel. Steeds zie je in het nieuwe 

testament de prediking samengaan met gebed. Ook Paulus schakelt de gemeenten in bij  

zijn werk door om voorbede te vragen. 

Wat kunnen wij leren van toen? Gebed is maar niet een verplicht nummer. Bidden is een 

essentieel onderdeel van gemeentezijn. Alles wat we doen moet door gebed gedragen zijn. 

 

4. Viering 

De Heilige Geest leert de christenen te volharden in het breken van het brood. Verder was er 

blijdschap in de gemeente en werd God geloofd. 

De samenkomsten van de gemeente toen waren een dagelijks gebeuren. Men had samen ook 

vaak maaltijden, en tijdens die maaltijden werd het avondmaal gevierd. Zo stond hun geloof 

duidelijk niet aan de rand van hun leven, maar er middenin. 

Wat kunnen wij leren van toen? Samen vieren dat je bij God hoort, dat moet een belangrijk 

onderdeel zijn van de contacten die we samen hebben, en moet vooral, maar zeker niet alleen 

in de kerkdiensten naar voren komen.  

 

5. werving 

Tenslotte nog even aandacht voor het kader waarin onze tekst staat: 

Vers 41 gaat over de 3000 die op de pinksterdag tot geloof kwamen, en 

vers 47 zegt dat de Here er nog dagelijks toevoegde aan de kring van 

hen die behouden werden. De Geest maakt de gemeente een stad op een 

berg.  

Wat kunnen wij leren van toen? Als gmeente moeten we zo bezig zijn, dat we uitstraling naar 

buiten hebben. Dan hoeven we misschien niet eens zoveel evangelisatieactiviteiten op te 

zetten, nee, dan zijn we zelf een evangelisatieactiviteit. 

 

De 5 doelen vanuit het grote gebod en de grote opdracht 

 

Het grote gebod: Mat 22:37-39 

Hoewel God dienen boven alles natuurlijk alle 5 de doelen raakt, kun je hier toch in de eerste 

plaats aan vieren en bidden (lof en aanbidding) denken. De naaste liefhebben als jezelf raakt 

vooral de aspecten dienen en werven. 

De grote opdracht Mat 22:19-20 

De opdracht zelf gaat natuurlijk vooral over ‘werven’, maar de doop betekent ook dat je 

ingelijfd wordt in een gemeenschap (dienen), en dat je moet leren leven zoals Christus het 

bedoeld heeft.
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AVOND 3 ; Samen God ontmoeten 

 
In het OT had God hele duidelijke regels en voorschriften gegeven die de ontmoeting met 

Hem moesten regelen. In het NT gelden die regels niet meer. De schaduwachtige praktijken 

van het OT zijn vervuld in Christus. Er zijn in het NT nergens gedetailleerde voorschriften 

voor de inrichting van de eredienst. Er is vrijheid in verantwoordelijkheid.  

Dit geeft meteen al een stuk ontspanning in het gesprek over de eredienst. Misschien neemt 

dit uitgangspunt ook het misverstand weg dat het maar op één manier kan. 

 

De nadruk in deze les in de jongste leeftijdscategorie moet m.i. vooral liggen op het 

inventariseren en beschrijven. Het verklaren en uitleggen komt in de tweede fase aan bod. 

 

Het is goed om de jongeren te laten ontdekken dat er twee bewegingen zichtbaar zijn in elke 

kerkdienst: Een beweging van God naar ons en een beweging van ons uit naar God. Laat ze 

maar benoemen welke beweging bij welk onderdeel van de liturgie het meeste accent krijgt. 

 

voorbeeld van een afwisseling van beide bewegingen: 

 

 wij aan het woord God aan het woord 
1 votum: Onze hulp  

2  groet: genade zij u…. 

3 antwoordlied: loflied  

4  de wet 

5 gebed of lied van schuldbelijdenis  

6  genadeverkondiging 

7 lied  

8 gebed om de opening van het woord  

9  schriftlezing 

10 lied  

11  preek 

12 lied  

13 gebed  

14 collecte  

15 lied  

16  zegen 

 

Het is ook goed om te wijzen op het waarom van de preek. Waarom staat de verkondiging 

van het Woord zo centraal in onze erediensten?  (zie verder les 4) 

 

Het verhaal in Handelingen 8 over Filippus en de minister uit Ethiopië is een goede illustratie. 

Te denken valt ook aan de gelijkenis van de zaaier (Matteüs 13). Het geloof is ‘uit het horen’. 

De kracht van een eredienst zit ‘m niet in de rituelen. De rituelen onderstrepen het woord.  
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Rapport 1996 

Het rapport deputaten eredienst 1996 onderscheidt drie richtlijnen mbt de kerdienst: 

-het NT schrijft niets normatiefs voor mbt de invulling van de samenkomsten 

-de invulling die wij kiezen moet recht doen aan de manier waarop God zich bekend maakt 

-er is vrijheid in verantwoordelijkheid 

 

Een aantal lijnen van het OT naar het NT herkennen we in onze erediensten: 

 

Bevrijding met het oog op omgang 

God heeft zijn volk bevrijd met het oog op omgang. Eerst de Exodus, toen de regelgeving bij 

de Sinai. Wij noemen de kerkdienst ook een ontmoeting met God. Speciale tijden reserveren 

voor de omgang met God is van alle tijden. De eerste christenen begonnen meteen met 

samenkomen. 

 

Niet vanzelfsprekend 

Alles draaide in het OT om de tabernakel (later de tempel) en de offerdienst. Omgang met 

God is beslist niet vanzelfsprekend!!  

De tempel en tabernakel en offerdienst zijn verleden tijd. Maar in onze morgendienst luisteren 

we naar Gods wet, verootmoedigen we ons en bidden we om genade. Dit is een manier om dit 

‘niet-vanzelfsprekende’ van de omgang met God tot uitdrukking te brengen. 

 

Zegen 

In de zegen wordt uitgesproken wie God voor ons wil zijn. In Numeri 6 vinden we de zgn. 

hogepriesterlijke zegen. In de brieven van Paulus vinden we verschillende formules die je als  

nieuwtestamentische varianten van de hogepriesterlijke zegen zou kunnen beschouwen. 

 

Onderwijs 

Gods vanaf de Sinai en later via Mozes en andere leiders was heel belangrijk. Er moesten niet 

alleen offers worden gebracht, er was ook concreet onderwijs nodig over het leven met God. 

Dit is altijd onderdeel geweest van de ontmoeting met God, ook in de traditie van het OT. 

Denk aan de Here Jezus die in de synagoge voorleest uit Jesaja en uitleg geeft. 

Woordverkondiging is onze liturgie nog steeds heel centraal. 

 

Tips 
* Tip: Maak zelf eens een liturgie bij een preek over een bepaalde tekst/catechismuszondag. 

 

*In de kerk zit je niet om te consumeren. Als het goed is, ben je zelf actief betrokken bij wat 

er gebeurt, maar hoe doe je dat? Bedenk samen tips voor een goede luisterhouding en voor 

actief meedoen in de kerkdienst. Vraag één van de jongeren de tips uit te typen en rond te 

delen. Gebruik ze de volgende zondag en bespreek hoe dat bevalt. (let op: volgende keer komt 

de preek extra aan bod!) 
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AVOND 4 ; (S)preekt u maar! 
 

Uit geloven.nu (18.2) : 

 

Een belangrijk onderdeel van de dienst 

Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst is een ontmoeting 

van God met zijn volk. Binnen die ontmoeting hebben allerlei onderdelen van de liturgie hun 

eigen plek. Een van die onderdelen is de preek. Gods Woord moet worden verkondigd, 

volgens het bevel van Jezus zelf: Gaat heen en maak alle volken tot mijn leerlingen, Mat. 

28:19. De preek is een belangrijk instrument van de Heilige Geest om je geloof te versterken, 

want de Geest werkt met het Woord. Dat blijkt ook op het Pinksterfeest in Jeruzalem: de 

Heilige Geest zet Petrus al direct aan tot preken. 

 

De inhoud van de preek 

Er komt in Gods Woord veel aan de orde. In de prediking moet de volle breedte van de 

Bijbel aan bod komen, zowel OT als NT. Gods Woord moet worden uitgelegd en toegepast 

op het leven van vandaag. Bij de uitleg van Gods Woord kan de preek onderwijs geven, het 

kan bemoedigen, vermanen, troosten, waarschuwen, opbouwen, samenbinden, Gods liefde 

tonen, enz. Binnen onze kerken is afgesproken om als regel eenmaal per zondag te preken 

aan de hand van de catechismus, k.o. art. 66, kerkboek pag. 604. Op die manier komt de leer 

van de kerk met regelmaat terug en worden geen onderdelen 'vergeten' of 'overgeslagen'. 

Centraal in de verkondiging staat de redding die Jezus Christus biedt aan zondige mensen 

door zijn offer aan het kruis. Christus is het centrum van de prediking, 1 Kor. 2 : 2. 

 

De preek als sleutel van het hemelrijk 

God komt in de preek met zijn Woord naar je toe, met de oproep om je te bekeren en te 

geloven in zijn Zoon. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Telkens 

wanneer dat goede nieuws wordt doorverteld, wordt als het ware de deur van Gods rijk open 

gezet. De prediking is als een sleutel van het hemelrijk. HC zd 31, v/a 84. 

Tegelijk wordt in de prediking verteld, dat wie niet geloofd in de Zoon, niet wordt gered en 

Gods oordeel zal ondergaan. De afwijzing van Gods Woord heeft grote gevolgen. Paulus 

zegt: Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus 

vragen wij: laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons een 

gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden, 2 Kor. 5 

: 20-21 

 

Wat doe je met de preek? 

Luisteren vraagt een actieve houding van de luisteraar. Je moet interesse hebben, opletten en 

willen begrijpen en onthouden. Je moet wat je hoort voor waar aannemen en willen toepassen 

op je eigen levenssituatie. Bij preken is je 'luisterhouding' erg belangrijk. Het is goed daar 

eens over na te denken en daar over to spreken onderling. Hulpmiddel is een preekbespreking 

met je broeders en zusters.  

Je kunt daarbij goed het GVI-kaartje 'luisterwijzer' gebruiken. 
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bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 

- Wat leer je in dit gedeelte over wat God doet? 

- Wat doen de boodschappers en hoe zijn hun ervaringen? 

- Hoe stellen de hoorders zich op? 

- Wie zijn jouw ‘boodschappers’? En hoe reageer jij? 

- Wat is het belang van de boodschap zelf? En van een goede boodschapper? 

- Kun je uitleggen dat de preek een sleutel van het koninkrijk van de hemel is? zie ook 

HC zd 31, v/a 84. 

 

Voorbeeld opdrachten 

*Bespreek samen concreet waar de preek de afgelopen zondag over ging. Weet je het niet of 

nauwelijks meer? Hoe komt dat? 

Spreek af dat je van de morgen of middagdienst van a.s. zondag een preekverslag gaat 

maken. Neem eventueel contact op met de predikant hierover. 

 

*De onderwerpen van een preek: Bedenk wat volgens jullie centraal moet staan in een preek. 

Schrijf op welke onderwerpen aan bod zouden kunnen komen. Waar wil je graag een keer een 

preek over horen. Geef eventueel je wens door aan de predikant en vraag of hij een keer kan 

preken over jullie keuze. Misschien kun je ook meedenken over de 

liturgie? 

 

*In de bijbelstudie kwam je de boodschapper van Gods woorden tegen. 

Welke boodschappers ken je uit het OT en NT? Hoe werd hun 

boodschap opgepakt? Ken je voorbeelden van bekering en 

gehoorzaamheid? En voorbeelden van verharding in zonde en ongeloof? 

(Elia preekt op de Karmel en het volk erkent dat de Here is. Tegelijk wil 

Izebel hem doden. Jezus opent de boekrol in de synagoge van Nazareth 

en men wil Hem in de afgrond werpen, tegelijk zijn er mensen die 

erkennen dat Hij spreekt met gezag, niet als de schriftgeleerden en 

Petrus zegt: U spreekt woorden van leven, tot wie zouden wij anders gaan?) 

 

*1 Kor. 1:22-25: De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij 

verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 

Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 

want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. 

Wat betekent dit bijbelgedeelte? Wat heeft dat te zeggen over de prediking? 

Is het te verwachten dat de boodschap over een gekruisigde zoveel eeuwen lang en op zoveel 

plaatsen doorverteld wordt? Wat wil dat zeggen? 

 

*Stellingen:  

Je kunt niet geloven als je geen preken wilt horen. 

Wie altijd klaagt over de dominee en zijn preek, kan niet goed luisteren. 

Een preek is pas goed als je flink vermaand wordt. 

Een preek is pas goed als de liefde centraal staat. 

Een dominee mag geen stokpaardje hebben. 

Je mag niet speciaal je favoriete dominee achterna reizen. 

De kerk behoort extra aandacht te hebben voor doven en slechthorenden.  

Het aanbieden van bandjes en video’s aan langdurig zieken is verplicht. 
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Bij het Steunpunt Gemeente Opbouw hebben we de volgende kaartjes gekocht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisterwijzer  
bij de preek 

 

1. Wat was voor jou de boodschap 

van de preek? 

2. Wat heeft in de preek je 

vertrouwen op God versterkt? 

3. Verandert de preek je kijk op de 

jezelf, je naaste of je omgeving? 

4. Welk deel van de preek sprak je 

speciaal aan? Waardoor kwam 

dat? 

5. Wat zou je van deze preek in de 

je gebed brengen? 

6. Wat heeft in je (luister)houding 

ertoe bijgedragen dat de preek 

goed bij je landde? 

Luistertips 
- Vraag God om een goede 

eredienst, bid voor de dominee 

en voor jezelf 

- zit actief en positief in de kerk 

bij luisteren, zingen, bidden, 

enz. 

- lees voor de kerkdienst het 

bijbelgedeelte alvast door 

- maak voor jezelf een verslag 

van de preeek 

- praat over de preek op zondag 

en door de week, op de 

mentorgroep, in het gezin of in 

een gespreksgroep in de wijk 

- denk na over de preek in 

persoonlijke bijbelstudie 

- behandel op de vereniging een 

thema of bijbelboek dat ook in 

preken aan bod komt 
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AVOND 5 ; Het watermerk van de doop 
 

De bedoeling van deze les en de volgende is om duidelijk de betekenis van beide sacramenten 

als teken en zegel van het verbond neer te zetten.  

Begonnen zou kunnen worden met kort de volgende karakteristieken voor de sacramenten 

lang te lopen, en daarna in te vullen wat het betekent dat de doop een teken en een zegel is.  

 

Wat zijn ‘sacramenten'? 

 

Het woord ‘sacramenten' zoals wij dat gebruiken vindt je niet in de Bijbel. Maar de Bijbel 

spreekt wel van doop en maaltijd des Heren (avondmaal) , en aangezien de doop en het heilig 

avondmaal een heel aantal zaken gemeenschappelijk hebben is het makkelijk om een woord te 

hebben dat beiden insluit: ‘Sacramenten'. 

Wat is het karakteristieke van de sacramenten? We willen 4 dingen noemen: 

 

a. zichtbaar 

 

We moeten nooit vergeten dat de essentiële zaken van ons geloof niet zichtbaar zijn. De 

Bijbel is Gods Woord, het boek van zijn beloften. En Gods band met zijn volk is niet 

gebaseerd op zichtbare zaken, maar op onzichtbare beloften. 

Denk aan wat Jezus tegen Thomas zei: “Zalig, wie niet zien, en toch geloven (Joh.20:24-29). 

Dezelfde lijn zien we bij paulus in Romeinen 10:17: “Zo is dan het geloven uit het horen, en 

het horen door het Woord van Christus” 

Toch valt er voor de gelovige ook wat te zien. In de tijd van het oude testament was er een 

heiligdom vol symboliek (zie b.v. Ex 37-40), en ook de offers die dagelijks gebracht werden 

waren zichtbare tekenen van verzoening. 

Voor het nieuwe testament heeft Jezus ons ook enkele zichtbare zaken gegeven naast de 

prediking van het Woord: doop en heilig avondmaal. We moeten God geloven op zijn Woord, 

maar toch gaf hij ons de sacramenten erbij om ons geloof te ondersteunen. 

 

b. teken 
Het tekeningetje hiernaast bestaat uit 5 simpele lijntjes. Toch zeggen we: 

het is een huis. Op die manier is ook het sacrament een teken(ing). Een 

teken dat ons ergens op wijst, dat verwijst naar een rijke werkelijkheid. 

Zo verwijst de doop naar de rijke werkelijkheid dat God ons onze zonden 

af wil wassen, en dat we zijn eigendom zijn. 

Het avondmaal verwijst naar het feit dat Christus voor jou en de andere 

leden van de gemeente aan het kruis stierf. 

 

Zo zijn de sacramenten als het ware een plaatje bij de beloften van het 

evangelie, bij het werk van Christus. Wie Gods Woord niet kent zal niets van dat plaatje 

begrijpen, maar voor wie de beloften wel kent is het zo helder als glas. 

De sacramenten zijn een teken van/bij het verbond 

 

c. garantie 

Eeen cheque of een papieren bankbiljet kan als voorbeeld dienen. Beide papiertjes zijn 

gegarandeerd geld waard. Maar ze hebben alleen waarde voor iemand die weet wat je ermee 

moet doen. Een kind zou zo'n cheque misschien verscheuren of weggooien. 
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Je kunt de sacramenten vergelijken met zo'n cheque. Voor wie het sacrament in geloof 

gebruikt is het een garantie van de Heilige Geest, dat God ons de werkelijkheid die in het 

sacrament verbeeld wordt zal geven.  

Die garantie is zo zeker dat de Bijbel soms praat over de sacramenten alsof de sacramenten 

zelf je één maken met Christus en je geven wat Hij beloofd heeft. 

Zo lezen we in Handelingen 22: 16: “Laat je dopen en je zonden afwassen”, en in zijn eerste 

brief aan de Korintiërs vraag Paulus: “Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de 

dankzegging uitspreken de gemeenschap met het bloed van Christus?” 

 

d.  door Christus ingesteld 

In de Gereformeerde Kerk spreken we maar van twee sacramenten, en wel de twee die Jezus 

zelf voor zijn kerk heeft ingesteld: de doop en het heilig avondmaal.  

 

 

Uit geloven.nu 18.3 

(Onderstaande komt uit een les waarin beide sacramenten tegelijk behandeld worden; wij 

doen ze 1 voor 1, je moet dus de werkvorm splitsen) 

 

*In HC zd 25, v/a 66 heb je gelezen dat sacramenten een teken en zegel zijn. Vul in wat dat 

concreet betekent voor de doop en het avondmaal. 

 

 doop avondmaal 

Teken, illustratie: 

Wat wordt uitgebeeld? 

  

Zegel, garantie: 

Wat wordt gegarandeerd? 

  

 

*De sacramenten in praktijk: Schrijf op een groot vel in het midden de woorden doop en 

avondmaal. Schrijf daaromheen in trefwoorden een antwoord op deze vragen: 

- Wat doet het je als er een kindje gedoopt wordt? Waar denk je dan aan? 

- Hoe beleef je een avondmaalsdienst? Wat vind je er mooi aan? Wat misschien niet? Welke 

betekenis heeft het voor je?  

Bespreek daarna deze brainstorm in verhouding met de voorgaande opdrachten. Zijn de 

sacramenten ook een teken en zegel voor je als je ze meemaakt? Past de ‘theorie’ bij de 

‘praktijk’?  

- Leg uit hoe sacramenten in de praktijk voor jou echt een teken en zegel zijn. 

- of: Leg uit hoe de sacramenten meer betekenis voor je kunnen krijgen.  

Heeft je eigen doop voor je ook betekenis in je leven? 

Verlang je ernaar zelf het avondmaal te vieren? Hoe zal dat zijn denk je? 

 

*Sacramenten in praktijk in de gemeente: Doop en avondmaal zijn feesten voor de gemeente.  

Kies één of meerdere van de volgende opdrachten om als groep of als tweetal uit te werken: 

- Bedenk hoe je de doopdienst of avondmaalsdienst tot een feest kunt maken. 

- Zoek mooie psalmen en liederen voor de liturgie van een doop-, of avondmaalsdienst 

- Bedenk een aantal tips voor elkaar om zelf doop en avondmaal bewuster te beleven 

- Zoek uit wat de kerken samen hebben afgesproken over de sacramenten, kerkorde 

vanaf art. 56 
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* Maak ter afsluiting ‘goede voornemens’ door de volgende zin af te maken: 

Wanneer er weer een doopdienst is / Wanneer we weer avondmaal vieren*  wil ik 

…………………. 

Vertel bij de afsluiting als mentor wat de sacramenten voor je betekenen of een mooie 

herinnering aan de betekenis van doop of avondmaal voor jezelf. 

Geef duidelijk aan dat de sacramenten geen ‘tovermiddel’ zijn, maar dat je ze gelovig mag 

gebruiken en dat de Heilige Geest ze wil gebruiken voor de groei van je geloof. Bid daarom in 

het afsluitende gebed. 

 

 

 

evt. kan van onderstaande les gebruik worden gemaakt bij de lesopzetten 

 

 (kinder)doop en belijdenis 
 

- Welk teken kregen de mensen in het Oude Testament waardoor duidelijk werd dat ze bij 

God hoorden? 

- gebeurde dat alleen met volwassen mensen? Lees Genesis 17:1-13 

-  
1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de H E E R  aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef 

in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. 2 Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel 

veel nakomelingen geven.’ 3 Abram boog zich diep neer en God sprak: 4 ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader 

worden van een menigte volken. 5 Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader 

van vele volken. 6 Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten 

zullen koningen zijn. 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een 

eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän, het land waar je nu als 

vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’  

9 Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na 

generatie. 10 Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen: alle mannen en jongens moeten worden besneden. 11 

Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. 12 In elke 

generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij acht dagen oud is. Dit geldt 

niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij jullie geboren zijn of van 

vreemdelingen zijn gekocht; 13 iedereen die bij jullie geboren is of door jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo 

zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. 

 

 

- In het Nieuwe Testament worden mensen niet meer besneden maar is de doop het teken 

van het verbond. Wat wordt bij de doop beloofd? 

- In de bijbel staat: Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Kleine kinderen 

kunnen nog niet geloven, waarom dopen wij dan kleine kinderen? 

 

En de mensen brachten hun kinderen tot Hem (de Here Jezus) opdat Hij ze zou aanraken; 

maar de discipelen bestraften hen. 

Toen Jezus dat zag nam Hij het hen zeer kwalijk en zei tot hen: Laat de kinderen tot Mij 

komen en houd ze niet tegen, want voor hen is het Koninkrijk der hemelen. Voorwaar, Ik zeg 

u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind zal het zeker niet binnengaan. En hij 

omarmde ze en legde hun de handen op en zegende ze. (Marcus 10:13-16) 

 

 

- Welke fout maakten de discipelen? 
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- Hoe rageert de Here Jezus daarop 

- Wat betekent dit verhaal voor de doop? 

- Als je als kind bent gedoopt, waarom zou je dan nog belijdenis moeten doen? 

- Stel dat iemand zegt: Ik ben als kind gedoopt, met mij komt het wel goed, ik heb nog niet 

zoveel zin om belijdenis te doen. Wat zou je dan zeggen? 

- Heb je zelf zin om belijdenis te doen? Waarom wel/niet? 

 

In de bijbel staat niet in één tekst heel duidelijk uitgelegd dat we ook de kinderen moeten 

dopen. Toch zijn er wel teksten waar we dat uit kunnen afleiden. 

Lees de volgende teksten en schrijf op waarom ze een aanwijzing zijn voor de kinderdoop. 

 

Handelingen 2 
38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om 

vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze 

belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 
 
Argument voor kinderdoop: 
 
 
 
 

 

Handelingen 16 
14 Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde 

God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. 15 Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde 

ze ons uit 

 

Argument voor kinderdoop: 
 
 

 

 

 

Opdracht voor volgende week: 

 

Schrijf op wat het voor jou betekent dat je als kind bent gedoopt en waarom je als kind bent 

gedoopt. Gebruik (bijvoorbeeld) de volgende woorden:  

 

besnijdenis – verbond – Oude Testament – Nieuwe Testament - zonde – vergeving – eeuwig 

leven – ouders – geloof – belijdenis – keuze – teken  
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AVOND 6 ; Het avondmaal: bevrijdingsfeest. 

 
De instelling van het Avondmaal door de Here Jezus 

 

In de vorige les zagen we dat je de lijn kunt trekken van de besnijdenis naar de doop. Iets 

dergelijks geldt voor het avondmaal. Het avondmaal is namelijk in de plaats gekomen van 

het oud testamentische pascha. 

Het was tijdens de viering van het pascha dat Jezus het avondmaal instelde. (zie Mt 26:17-

29 ; Marcus 14: 12-25; Lucas 22:7-20 ; Johannes 31:21-30). Daarom is het zinvol beide 

feesten te vergelijken. 

Eerst bekijken we de viering van het Pascha, zoals Jezus dat vierde met zijn discipelen, en 

zoals de Joden dat tot op de dag van vandaag vieren. 

 

 

Hoe vierde men Pascha in de tijd van Jezus. 
 

Ze begonnen met een eerste beker wijn. Deze ging rond, en iedereen dronk eruit. 

Daarna aten ze wat van de bittere kruiden. Deze waren zo scherp dat de tranen je 

in de ogen sprongen. Door het eten van de bittere kruiden herdacht men het bittere 

lijden in Egypte. 

Daarop stelde de oudste zoon enkele vragen, zoals: 

- Wat is dit voor eenavond? Waarom eten we bittere kruiden ipv. groenten en 

brood zonder zuurdeeg ipv gewoon brood? Waarom vieren we dit feest? 

Daarop vertelde de vader of de grootvader het verhaal van de bevrijding uit 

Egypte (de hagada). Daarna aten ze van het brood dat ze in vruchtenmoes 

doopten. Dat brood was gebakken zonder zuurdeeg (zuurdeeg werkt als gist) , 

want toen ze Egypte moesten verlaten was er geen tijd om het brood te laten rijzen. 

Bovendien is zuurdeeg een symbool van de zonde. 

Wanneer de vader het brood brak (men sneed toen geen brood, maar brak het om 

het uit te delen) zei hij: “Dit is het brood der verdrukking, dat we gegeten hebben 

in Egypte”. Daarna zongen ze psalm 113 en 114, want tijdens de viering zongen ze 

altijd psalm 113-118, het zgn Hallel, oftewel ‘lofprijzing' (vgl Mt 26:30). 

Daarna aten ze het paaslam. Dat was het belangrijkste onderdeel van de 

paasmaaltijd. Het lam was in de tempel geslacht. Daarom vieren de joden na de 

verwoesting van de tempel het Pascha zonder paaslam.  

Na het eten van het lam dronk men de derde beker wijn, de zogenaamde beker der 

dankzegging, want voordat ze die dronken spraken ze een dankzegging uit. 

Daarna dronken ze de vierde beker, en zongen de overige psalmen van de Hallel : 

ps 115-118. 

 

 

Het ging dus bij de viering van het Pascha om verschillende ingrediënten, die elk hun 

symbolische betekenis hadden. Ook toen Jezus met zijn discipelen het Pascha vierde stonden 

deze zaken op tafel. Jezus zat aan het hoofd van de tafel. Hij deelde uit, vertelde de Hagada, 

en legde uit wat de verschillende ingrediënten betekenden. 

Eeuwen lang was het Pascha door de joden op dezelfde manier gevierd, maar op die laatste 

avond voor zijn lijden, toen Jezus het Pascha vierde met zijn discipelen veranderde Hij de 
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vaste formules. De discipelen zullen met een schok gemerkt hebben dat Hij het hele Pascha 

veranderde. 

Want Jezus zei niet zoals de gewoonte was “neemt, eet, dit is het brood der verdrukking dat 

wij in Egypte aten”, maar Hij zei: 

“Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt” 

En toen de beker der dankzegging rondging, zei Hij: 

“Drinkt allen daaruit, want deze beker is het nieuwe verbond , dat bekrachtigd wordt door 

mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt”  

Zo veranderde het bevrijdingsfeest van het oude testament (herdenken van de bevrijding uit 

Egypte) in het bevrijdingsfeest voor het nieuwe testament. Want nu moeten we gedenken hoe 

Hij als het ware paaslam zijn lichaam offerde, om ons te bevrijden van satan en 

zonde. 
 

Jezus koos twee dingen: brood en wijn (de beker der 

dankzegging) 

Waarom niet de bittere kruiden? Omdat Hij zelf het 

lijden voor zijn rekening nam.. Waarom niet het lam? 

Omdat Hijzelf het Lam was dat geofferd moest worden. 

 

Voor wie is het avondmaal? 

 

De Israëlieten vierden Pascha om hun bevrijding uit Egypte te vieren. Het volk van God 

vandaag viert avondmaal om te vieren dat Christus hen bevrijdde van de slavernij van de 

zonde. 

Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs over de viering van het avondmaal. Hij 

maakt daar duidelijk dat het avondmaal het volgende inhoudt: 

* herdenken wat Christus voor je heeft gedaan (1 Kor.11:24-25) 

* de dood van de Here verkondigen (1 Kor 11:26) 

* jezelf onderzoeken of je inderdaad voor de Here leeft (1 Kor 11:28) 

* een eenheid vormen met je broeders en zusters (1 Kor 10:17) 

Voor wie is dus het avondmaal? Voor mensen 

- die geloven dat Jezus voor hen is gestorven 

- die tegen hun zonde willen vechten en voor de Here willen leven 

- die een eenheid/een gemeente willen vormen met hun broeders en zusters 

- die gedoopt zijn (vgl 1 Kor 10: 1-4) 

 

In de gereformeerde kerk is het zo dat mensen lid moeten zijn om avondmaal mee te kunnen 

vieren. Daarmee wil men tot uitdrukking brengen dat avondmaal vieren niet alleen het 

beleven is van de eenheid met Christus, maar ook van de eenheid met elkaar. (vgl 1 Kor 

10:16-17) 

 

-Eén van de gedeelten uit de evangelieën waarin de instelling door de Here Jezus wordt 

beschreven kan als uitgangspunt worden gekozen. Belangrijk is om er op te wijzen dat er niet 

één vorm is om het HA te vieren, daar zijn we vrij in. Wel hoorde het ‘breken van het brood’ 

vanaf het allereerste begin bij de christelijke kerk (zie bijv. Hand. 2:42). 
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*Bekijk de volgende uitspraken ieder voor zich en zet een cirkel om de uitspraken die 

kloppen. Leg je keuze uit. (Neem om beurten een uitspraak en leg uit waarom hij wel of niet 

klopt). 

- Jezus is de gastheer van het avondmaal.  

- Brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Jezus. 

- Het brood is een afbeelding van het lichaam van Jezus. 

- Als je geen avondmaal viert, geloof je niet echt.  

- Jezus is zelf aanwezig hij het avondmaal. 

- Als je het brood eet en de wijn drinkt worden je zonden vergeven. 

- Brood en wijn krijgen betekenis als je daarbij gelovig nadenkt over het werk van Jezus. 

- Je kunt pas avondmaal vieren als je gelooft. 

 

*Het avondmaal is een maaltijd voor gelovigen die onderweg zijn. Wie een lange wandeltocht 

maakt, heeft energierijk voedsel nodig om het einde te halen. Welke energie krijgt een 

gelovige bij het avondmaal? Hoe kun je het avondmaal zo vieren dat inderdaad je geloof 

gesterkt wordt? 

 

*Sommige mensen ervaren het avondmaal als lang en saai, terwijl anderen juist zeggen dat ze 

het niet graag missen, hun geloof wordt echt versterkt. Wat is jouw ervaring?  

In het gebed van het avondmaalsformulier staat dat wij de ‘de heerlijke gedachtenis vieren 

aan de bittere dood van Gods geliefde Zoon Jezus Christus’. Wat betekent dat? (Let speciaal 

op de cursieve woorden). Waarom is het avondmaal een feestelijke gedenkmaaltijd?  

Hoe kun je zelf het avondmaal als feestmaal leren zien? Hoe kun je aan anderen duidelijk 

maken dat het avondmaal een feestmaal is, ‘een voorsmaak is van het grote bruiloftsmaal van 

het Lam’. 

 

-In de catechismus worden heel veel woorden besteed aan het HA. Dit komt natuurlijk 

vanwege de controverse met Rome over het offerkarakter van de roomse mis. In de visie van 

de roomse kerk wordt Christus in de mis opnieuw geofferd. Brood en wijn zijn (worden) 

lichaam en bloed van Christus (transsubstantiatie). Luther heeft dat enigszins afgezwakt tot 

de leer van de consubstantiatie (Christus is ‘in’ de tekenen aanwezig, wat het verschil dan ook 

moge zijn met de roomse leer). 

Voor de reformator Zwingli was het HA niet meer dan symboliek. Eigenlijk gebeurt er niks 

als je het viert. Calvijn vond dit laatste ook weer te extreem. Hij was van mening dat we door 

het geloof wel degelijk met Christus verbonden zijn en dat er door een sacrament op dát punt 

ook echt iets gebeurt. Door het geloof zijn we innig en geestelijk verbonden met Christus. 

Brood en wijn blijven verder gewoon brood en wijn. De invloed van Calvijn is duidelijk 

aanwijsbaar in de catechismus. 

Een mooi bijbelgedeelte dat de geestelijke eenheid met Christus benadrukt is Jezus’ onderwijs 

in Johannes 15 over de ware wijnstok.  

 

-Heel belangrijk in de gereformeerde visie – in het spoor van Calvijn – is dat vieren van het 

avondmaal zonder geloof geen betekenis heeft. In de roomse visie – vanwege hun magische 

sacramentsopvatting – wordt er echt daadwerkelijk genade ‘ingegoten’ op het moment dat je 

de mis viert. Of je het nu gelooft of niet.  
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-Natuurlijk is het ook goed om te bespreken waarom Christus nu juist het teken van het HA 

heeft ingesteld als herinneringsfeest. Hij had ook een teken kunnen geven dat herinnert aan 

zijn wonderen of zijn wonderlijke afkomst. Blijkbaar wil Hij vooral herinnerd worden als Hij 

die zijn lichaam en bloed gaf. Wat betekent dat voor ons? 

 

Uit geloven.nu 14.3 

 

bijbelstudie 

De Here Jezus heeft met zijn discipelen of met anderen heel wat keren het Pascha gevierd. 

Inventariseer wat je samen weet over de Pascha of Pesachmaaltijd van de Joden. Welke 

ingrediënten waren er, wat moest men doen en wat betekende dat? Aan welke geschiedenis 

dacht men? 

Lees samen Mat. 26:26-29. 

- Op welk tijdstip in het leven van Jezus is deze viering?  

- Wat voor bijzonders/nieuws gebeurt er deze paasmaaltijd? 

- Is deze eerste avondmaalsviering een herdenken of een vooruitwijzen? Leg uit. 

- Leg uit waar vs. 29 op doelt. 

- Leg uit wat de volgende trefwoorden te zeggen hebben bij dit bijbelgedeelte: uitnodiging; 

bevel tot vieren; teken van verbond; offer; verzoening. 

- Zeg in eigen woorden wat de uitspraken 'Neemt, eet…….' en ' Drinkt……' betekenen. 

Vergelijk het Pascha met het avondmaal. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?  

Leg uit: Het avondmaal is de vervulling van de paschamaaltijd. 

 Pascha en avondmaal zijn beide bevrijdingsfeesten. 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende bladzij het logo van bevrijdingsdag en een foto van een bevrijdingsfestival. 

Deze worden gebruikt als visualisatie bij les 6. 

Daarbij heb je de volgende mogelijkheden: 

- op een A4tje kopiëren zodat ieder een exemplaar heeft 

- op A3 of A2 laten afdrukken > poster die iedereen kan zien 
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- via de beamer projecteren
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AVOND 7 ; Onderherders 

 
- Een goede manier om je in te lezen voor deze les is het bestuderen van het 

bevestigingsformulier voor ouderlingen en diakenen. 

 

- Op grond van Gods Woord proberen we te komen tot een verantwoorde organisatie van de 

kerk. Ze mogen best weten dat het op verschillende manieren kan, hoofdzaak is dat God 

verschillende gaven geeft aan verschillende mensen. de één krijgt een leidinggevende taak, de 

ander meer een uitvoerende. Uiteindelijk gebeurt alles als het goed is in navolging van de 

Here Jezus die zijn leven gaf om te dienen. We denken niet in termen van macht maar in 

termen van dienend gezag, afgeleid van Christus’ gezag. 
 

-een goed uitgangspunt voor deze les kan Efeze 4 zijn 

(zie vers 1-16, en dan m.n. bvers 11 en 12) 

Het gaat erom dat God zelf gaven geeft aan mensen en op die manier zijn lichaam 

coördineert. Maar … … Er moet niet gedacht worden dat alleen ambtsdragers iets hoeven te 

doen in de kerk. mensen met een speciale functie zijn er om gemeenteleden toe te rusten tto 

werk in dienst van Christus. Wanneer dit wordt vergeten wordt er veel te veel vanuit het ambt 

gedacht. 

 

1 Korinte 12 is ook een belangrijk bijbelgedeelte als het gaat over verscheidenheid in eenheid.  

 

verdere informatie: 

Onderstaande info is geknipt uit artikelen van prof. M. te Velde. De volledige artikelenserie is 

te vinden op www.kerkrecht.nl > onder de zoekfunctie zoeken op ‘ambten’ > ga naar de 

artikelen ‘de afbakening van de ambten vandaag’ 

De artikelen leggen uit dat onze huidige ambtsstructuren niet zondermeer eenduidig uit de 

bijbel boven komen drijven. In de geschiedenis van de kerk zijn keuzes gemaakt die niet altijd 

één op één op schriftgegevens zijn terug te voeren.  

 

DE SCHRIFTGEGEVENS 

 

… … … 

Drie passages werden meestal als ‘sleutelteksten’ gebruikt: 

Ef.4:11, Rom.12:6-8 en 1 Kor.12:28. 

Ef.4:11: ‘En Hij (dat is de verhoogde Christus) heeft zowel apostelen als profeten gegeven, 

zowel evangelisten als herders en leraars...’ 

Rom. 12:6-8: ‘Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is: 

profetie naar gelang van ons geloof; wie dient in het dienen; wie onderwijst in het 

onderwijzen; wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in 

ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.’ 

1 Kor. 12:28: ‘En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten 

tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, 

(bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.’ 

 

Deze drie gedeelten vormden overal in de gereformeerde geschriften uit de Reformatietijd en 

ook daarna de primaire basis voor de ambtenleer. Daarnaast werd veel verwezen naar de 

http://www.kerkrecht.nl/
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volgende plaatsen. 

1 Tim. 3 over de vereisten voor opzieners (episkopoi) en diakenen. 

1 Tim.5:17: ‘De oudsten (presbuteroi), die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, 

vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.’ 

Hand.14:23: ‘En nadat zij (Paulus en Barnabas) voor hen in elke gemeente oudsten 

(presbuteroi) hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten aan de Here op, in 

wie zij geloofd hadden.’ 

Hand. 6: de geschiedenis van de aanstelling van ‘de zeven’. 

Hand. 20: de ontmoeting van Paulus met de oudsten van Efeze op het strand van Milete. Zij 

worden in vs. 17 presbuteroi (oudsten) genoemd en in vs. 28 episkopoi (opzieners). Daaruit 

concludeerde men dat die twee termen (waar de roomse kerk priesters en bisschoppen als 

twee verschillende ambten van had afgeleid) voor eenzelfde ambt gebruikt konden worden. 

Titus 1:5-9: ‘Ik (Paulus) heb u (Titus) op Kreta achtergelaten, opdat (...) gij, zoals ik u 

opdroeg, in alle steden als oudsten (presbuteroi) zoudt aanstellen mannen die onberispelijk 

zijn, (...). Want een opziener (episkopos) moet onberispelijk zijn (...) zich houdende aan het 

betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de 

gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen 

… … 

… … 

 

GEEN HAARFIJN BIJBELS BEELD. 

 

Het zou een vergissing zijn, als we meenden dat je op basis van de gegevens uit het Nieuwe 

Testament een eenduidig en samenhangend ambtenpatroon kunt tekenen, dat iedereen 

overtuigt en overal toepassing moet vinden. De Bijbel geeft ons nu eenmaal geen kant en 

klare kerkorde. We moeten - net als bijvoorbeeld in de ethiek - uit verspreide gegevens ons zo 

goed mogelijk een beeld vormen van wat de Here op dit punt wil. 

Nu zijn er in binnen- en buitenland vele boeken en artikelen over de kerkinrichting in het 

Nieuwe Testament gepubliceerd. Stel dat er in de Schrift ongeveer vijftien belangrijke 

passages over ambten (vaste functies) in de gemeente te vinden zijn. In de uitleg daarvan 

komen er per passage allerlei verschillen voor. Die verschillen leiden weer tot een veelvoud 

van mogelijke combinaties van gegevens. Zo komen er allerlei varianten in het totaalbeeld dat 

men van de ambten schetst. Daarom moeten we in deze materie m.i. altijd voorzichtig 

spreken. 

Wij krijgen geen haarfijn beeld van de ambten in de oudste christelijke kerk. Meerdere 

uitleggingen en conclusies en combinaties van gegevens zijn soms mogelijk. En er blijven ook 

onzekerheden, er blijft een moeite voor ons om een goed scherp totaalbeeld te krijgen. 

Daarom zal niemand in de discussies moeten doen alsof hij een patent heeft op het echte 

precieze Nieuwtestamentische ambtensysteem. Ons spreken is hier altijd een spreken bij 

benadering en in hoofdlijnen. 

Dus moeten we ons wachten voor te stellige uitspraken over wat de enige ware bijbelse 

kerkstructuur zou zijn. We kunnen alleen streven naar een structuur die zo dicht mogelijk 

aansluit bij wat in het Nieuwe Testament aan richtinggevend onderwijs te vinden is. 

 

… … 

… … 

Maar is deze hele kwestie wel zo belangrijk? Maakt het wel zoveel uit, of onze drie-ambten-

structuur en derhalve het onderscheid tussen predikant en ouderling bijbels te funderen is of 
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dat het een latere, historisch bepaalde ontwikkeling is? 

Ik zou daar een dubbel antwoord op willen geven. Inderdaad moeten we bij onze kerkelijke 

structuren en kerkrechtelijke regels niet krampachtig proberen alles op uitdrukkelijke 

uitspraken in de Schrift te funderen. Je hoeft niet overal een bijbeltekst voor te hebben! 

Soms geeft de Here ons in de Schrift duidelijke opdrachten en aanwijzingen die we moeten 

opvolgen. Vaak geeft Hij ons ook niet meer dan richtingwijzende hoofdlijnen, aan de hand 

waarvan we zelf de concrete invulling moeten vinden. Zo’n invulling hoeft niet altijd en 

overal dezelfde te zijn. Onze situatie (de context) speelt daarin dikwijls een belangrijke rol.
11 

 
 

Ambten in het NT 

In het NT komen we de volgende ambten tegen (zie ook de tekstgegevens hieronder) 

- apostelen 

- ‘de zeven’ (Handelingen 6) 

- oudsten (presbuteros) (1 Tim 5:17.19; Tit.1,5; 1 Petr 5: 1-4; Jak 5,14) 

- opzieners (episkopos) (Lijkt vaak dezelfde taak te zijn als die van de oudsten) (Fil 1:1; 1 

Tim 3:2; Tit 1:7) 

- diakenen (Fil 1:1; 1 Tim 3) 

- diakonessen (Rom 16,1; 1 Tim 3:1) 

- weduwen (1 Tim 5) 

- herders en leraars (Ef 4: 11) 

- evangelist (Ef 4,11; 2 Tim.3:5) 

- profeten (Rom 12,6; 1 Kor 12,10.28; Ef 4,11) 

- onderwijzers (Gal. 6:6) 

- bestuurders ( 1 Kor 12,28; Rom 12,8) 

 

In de Reformatietijd is gekozen voor de de twee meest genoemde ambten in het Nieuwe 

Testament: ouderlingen en diakenen, waarbij dan als derde ambt dat van dienaren des Woords 

is genomen (eigenlijk ouderlingen met een speciale taak: de verkondiging) 

 

Ook al kan het plaatje van de ambten variëren, je hebt wel steeds met de volgende taakverlden 

te doen: 

 

  

 

 

 

 

 

-  alle drie de ambten         - ouderlingen en      - mn. de predikanten - diakenen 

                                                 predikanten 

 

leiding geven 

besturen 

organisatie 

Pastoraat 

zielszorg 

geloofsopbouw 

Onderwijs 

in de gezonde 

bijbelse leer  

Diakonaat 

onderlinge 

hulp en steun 
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AVOND 8 ; Ik geloof…… 
 

 

Belijden is persoonlijk verwoorden wat je gelooft.  Het moet duidelijk zijn wat je gelooft, dat 

moet je kunnen benoemen. Er zijn hele korte belijdenisssen mogelijk maar ook hele lange. 

 

In de bijbel komen we aantal korte belijdenissen tegen van mensen die uitspreken wat ze 

geloven. Bijvoorbeeld: 

-2 Koningen 5:15 

-Matteus 16;16 

-Johannes 6:68-69 

-handelingen 8:37 

-Johannes 20:28 

 

De eerste christenen kenden ook een symbool als belijdenis, het zgn. visje (ICHTHUS is 

grieks voor vis). 

Iesous   Jezus 

Christos  Christus 

Theou   Gods 

Uios   Zoon 

Soter   Verlosser 

 

Tip voor lesopzet: 

Stel dat je vandaag ook niet meer voor je geloof zou mogen uitkomen, welke van 

onderstaande symbolen zou jij kiezen om je geloof mee te belijden?  

 

!         
 

 

Onze belijdenissen zijn van latere datum, ook de apostolische geloofsbelijdenis is niet door de 

apostelen geschreven (maar gaat wel terug op de leer van de apostelen) 

 

 Zie ook hoofdstuk 2 uit Ik geloof 2a voor info bij deze les. 

 

Belijden van de kerk 

 

Bijna al onze  belijdenissen zijn ontstaan in een tijd dat er conflicten waren over de christelijk 

leer en deze opnieuw onder woorden moest worden gebracht.  

 

geloofsbelijdenis Nicea -conflict over de twee naturen van Christus, hoe die zich 

tot elkaar verhouden 

geloofsbelijdenis Atnasius  -conflict over drieëenheid 

Catechismus -conflict met Rome over vooral de rechtvaardiging door 

het geloof alleen en de sacramenten 
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Nederlandse geloofsbelijdenis -zelfde conflict met Rome, maar ook conflict met 

wederdopers over doop en gehoorzaamheid aan de 

overheid 

Dordtse leerregels -conflict remonstranten en contraremonstranten over de 

vrije wil en de uitverkiezing 

 

 

Door onze belijdenissen voor onze rekening te nemen onderscheiden we ons dus van bepaalde 

stromingen in het christendom.  

 

Aandachtspunten: 

 

-De vraag kan natuurlijk gesteld worden of we vandaag niet toe zijn aan een nieuwe 

belijdenis. Er zijn veel conflicten bijgekomen, denk aan de moderne theologie, de confrontatie 

met andere godsdiensten en allerlei secten en stromingen die er in de tijd van de reformatie en 

in de eerste eeuwen nog niet waren.) 

 

-Een interessant gesprekspunt is ook of je uberhaupt een belijdenis moet hebben. Kunnen we 

het niet doen met de ‘Schrift alleeen’?  Professor B. Kamphuis zegt hier altijd van: De 

uitspraak ‘de Schrift alleen’ is ook al een belijdenis. 

 

-Verder moet aandacht worden besteed aan het verschil tussen het gezag van de bijbel en het 

gezag van onze belijdenis. Misschien kan het zetten van een handtekening door ambtsdragers 

ook besproken worden. Waarom vinden we dat belangrijk? 

 

Uit geloven.nu les 18.2 

 

Bijbel en belijdenis 

De kerk heeft een aantal belijdenissen, die het Woord van de Here op hoofdpunten 

samenvatten. Vaak zijn ze ontstaan in een tijd van dwaalleer of vervolging, om Gods woord 

helder onder woorden te brengen en te verdedigen. De belijdenis spreekt de bijbel na en is in 

alle opzichten ondergeschikt aan de bijbel. Alleen de bijbel heeft goddelijk gezag. Het zijn 

immers Gods eigen woorden. De belijdenis heeft kerkelijk gezag omdat binnen de kerk is 

afgesproken dat wij ons aan de belijdenis houden. Een belijdenis blijft mensenwerk en moest 

in de loop der tijd soms worden verbeterd, als bleek dat hij onduidelijk was of Gods woord 

niet goed nasprak. 

 

De functie van de belijdenis 

Een belijdenis is om 

- samen Gods naam en daden te belijden 

- de eenheid van het geloof zichtbaar te maken - om te onderwijzen 

- de goede leer te verwoorden in de strijd tegen dwaalleer 

- Gods woord duidelijk samen te vatten, bijv. voor mensen buiten de kerk. 

 


