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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. 

Doel van deze module is om de jongeren de grote lijn door de bijbel te leren kennen. 

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

wat specifieke informnatie 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 2 -Avond 1;  De kerk een hoofdzaak 
 

a. leerdoelen 
 

hoofd 

ze weten wie het hoofd van de kerk is en wat Hij doet 

ze kennen de 5 doelen van kerk zijn. 

hart 

ze kunnen aangeven wat dat betekent voor henzelf 

handen 

ze kunnen omschrijven wat de 5 doelen van kerk zijn inhouden. 

 

 

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 Introductie onderwerp 

 

Korte uitleg van waar dit blok over zal gaan: de kerk en de 

sacramenten. 

Overal in de bijbel wordt duidelijk dat God zijn kinderen niet 

behandeld als alleen maar individuen maar dat Hij ze ook wil 

opnemen in een gemeenschap. 

Denk aan het beeld van de herder en de kudde, het lichaam. 

Een relatie met God betekent dus ook altijd een relatie met elkaar. 

In dit blok zal het daar over gaan. 

 

 

19.17 Inventarisatie beelden en meningen: woordweb 

 

Laat ze in tweetallen een woordweb maken over de kerk. Waaraan 

denken ze als ze het woord kerk horen? 

Verzamel dit op een groot vel. 

 Kijk of er opvallend veel  

hetzelfde genoemd wordt  

en bespreek dit. 
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19.25 Bijbelstudie. 

 

We gaan kijken wat de bijbel over de kerk zegt. 

Efeze 2: 19-22 

Vragen: 

Waarmee wordt de kerk vergeleken? 

Wat is het fundament? 

Wat is het doel van de kerk? 

Welke rol spelen de gelovigen? 

 

 

19.35 vergadert, beschermt en onderhoudt 

 

Lees samen H.C. zondag 21 vr. en ant.54 (Op werkblad) 

 

Vraag: Wat doet de Zoon van God, hoe doet hij dat? Wat staat er 

over jezelf? 

Laat goed uit de verf komen dat de kerk dus niet in de eerste plaats 

een activiteit of organisatie van mensen is, maar van de Heer. 

Koppel dat ook naar de titel van deze les. 

 

Op het werkblad staat onderstaande matrix. Laat ze die eerst voor 

zichzelf invullen, en evt. daarna eerst nog met hun buurman/vrouw 

bespreken. 

Daarna samen bespreken. 

 
 Dit betekent Voorbeeld uit de 

bijbel 

In je eigen leven 

Christus 

vergadert 

   

Christus 

beschermt 

   

Christus 

onderhoudt 

   

 

 

19.50 Een paar plaatjes 

 

Bekijk de plaatjes (opwerkblad), wat zeggen ze jou over de kerk? 

Teken er een vierde bij. 
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19.55 Nog even: de doelen van gemeentezijn 

 

Vraag 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 daarna bij elk van de doelen wat voorbeelden noemen. 

 

 

20.00 Prestatie 

 

Dit keer wordt de vorm overgelaten aan de keuze van de groep zelf 

Het is de bedoeling dat aan het einde van het blok de ouders op een 

creatieve manier te horen of te zien krijgen wat er in dit blok is 

geleerd. 

Laat ze zelf erover brainstormen hoe dat zou kunnen. 

Eventuele ideeen als er niet zo veel uitkomt: 

Drama over de kerk 

Strips of cartoons maken en tentoonstellen en uitleg geven 

Folder maken  

Een rap bedenken en laten horen. 

Powerpointpresentaie. 

 

 

20.10 

 

 

afsluiting 

- huiswerk opgeven 

- memorisatiekaartje en ze stimuleren om elke dag even de tekst te 

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

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

 

gebed 

Verwerk in je gebed wat er over de kerk in de les naar voren 

gekomen is. Bendaruk hoe belangrijk het is om ook voor de kerk te 

bidden. 

 

voor de 

volgende 

keer. 

- memorisatietekst leren  

 

- Het bijbelleesrooster: 

* lezen: Hebreeën 10:19-22 

We mogen vanwege Christus’ werk tot God naderen. We hebben 

een relatie met Hem. Ieder persoonlijk. 

* lezen: Hebreeën 10:23-25 

Allemaal een persoonlijke relatie met God door Christus. Maar ook 

een gezamenlijke belijdenis en onderling toezicht en samenkomen. 

* lezen: Hebreeën 12:14-15 

Vrede en een heilig leven. Het eerste gaat over menselijke relaties, 

het tweede duidt op onze relatie met God. beide zijn belangrijk. In 

beide mogen we elkaar opscherpen. 

* lezen: Hebreeën 13:1-6 

Onderlinge zorg is heel belangrijk in de kerk. Maar deze praktische 

aansporingen staan pas in het laatste hoofdstuk nadat 12 

hoofdstukken lang over Christus is geschreven. Pas als je dat hebt 

begrepen zal er hartelijke liefde voor je naaste groeien. 

* lezen: Hebreeën 13:17-20 

De mensen die leiding geven in de gemeente hebben een grote 

verantwoordelijkheid. Luister naar ze maar bid ook voor ze. Ze zijn 

helemaal afhankelijk van God, hebben de wijsheid niet uit zichzelf. 

* lezen: 1Petrus 5:1-6 

Er zijn oudsten en er zijn ‘gewone’ gemeenteleden. Allemaal een 

eigen verantwoordelijkheid, maar wel een oproep aan iedereen om 

nederig te zijn en te dienen. 

* lezen: 3 Johannes:9-12 

Als je op de voorgrond wilt staan en de belangrijkste wilt zijn in de 

kerk ben je helemaal uit het oog verloren waar het om gaat. 

 

 

c. benodigde materialen 
- evt. iets voor mentorkwartiertje 

- flaps , stiften  

- memorisatiekaartjes 

  

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 wie het hoofd van de kerk is en wat Hij 

doet 
    

ze kennen de 5 doelen van kerk zijn.     
ze kunnen aangeven wat dat betekent voor henzelf     
ze kunnen omschrijven wat de 5 doelen van kerk 

zijn inhouden. 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 2 -Avond 2;  Samen kerk zijn 
 

a. leerdoelen 
 

Hoofd 

- weten dat de gemeenschap der heiligen begint met de gemeenschap met Christus 

- weten dat je de kerk nodig hebt, je niet op je eentje kunt geloven 

Handen 

- kunnen uitleggen dat meedraaien in de gemeente een geloofszaak is 

- kunnen aangeven wat het ambt aller gelovigen betekent in je persoonlijk leven. 

Hart 

- ze voelen zich meer betrokken bij de gemeenschap der heiligen 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje 

 

 

19.15 koppeling naar vorige week, intro 

 

De vorige les ging het over de kerk en het fundament. 

Even kort herhalen wat het werk van Christus m.b.t.de kerk 

inhoudt.de verticale relatie. Vanavond gaat het over de horizontale 

relatie:wat betekent de relatie van Christus en zijn kerk voor jouw 

plaats en taak  in de kerk en je band met de andere gemeenteleden. 

 

- 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. 

 

- evt. kun je bij de opening ook een korte visualisatie gebruiken: 

één satestokje is makkelijk te breken (laten doen), een heel pakje 

krijg je niet gebroken (laten proberen). Les: Je hebt elkaar nodig 

anders breekt de duivel je. 

 

 

19.20 Bijbelstudie over de gemeenschap der heiligen.  

 

Efeze 4:11-16  

Ieder leest voor zichzelf het bijbelgedeelte. 

Deel daarna de volgende kaartjes uit: 

 

 medechristenen  kruis  kerk  gehoorzamen  waarschuwen  één 

geloof   bijbel   bidden   uitstralen  liefde van God  helpen 
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- Laat ieder vertellen wat zijn kaartje te maken heeft met de 

bijbelstudie. 

- Met welk beeld wordt hier de gemeenschap der heiligen 

beschreven? 

- Kunnen ze nog meer van dergelijke beelden noemen? 

Eventueel kun je het ook laten tekenen.(herder, bruid, hand en voet, 

muur van stenen etc.) 

 

19.30 bespreking: de kerk nodig? 

 

Schrijf op een groot wit vel papier de volgende stelling:  

Ik heb de kerk niet nodig om te kunnen geloven. 
Deel dan de groep in tweeën (of in vieren) : laat de ene groep met 

elkaar argumenten bedenken die de stelling onderstrepen  en de 

andere groep argumenten die ertegen ingaan. 

Vraag nu van elke groep iemand om de argumenten naar voren te 

brengen. 

Lees dan samen HC. Zondag 21 vr. en antw.55 (Op werkblad) 

Leg uit wat je allemaal mist als je in je eentje wilt geloven( zie 

achtergrondinformatie) 

 

 

19.45 Elke gelovige is ambtsdrager 

 

Lees nog eens het tweede deel van vr.en antw.55 en vervolgens vr. 

en antw. 32 (Op werkblad) over het ambt aller gelovigen. 

Het ambt is er niet alleen voor predikanten,ouderlingen en diakenen 

maar voor ons allemaal. 

- Laat ze in hun werkblad lijnen trekken van de persoon naar de 

taken  

- Laat ze vervolgens in de linker kolom die taken omcirkelen, die 

zij ook uitvoeren 

 
 

 

 

 

 

Profeet 

Priester 

Koning 

Diaken 

Ouderling 

predikant 

Gods woord verkondigen 

Voorbede doen 

Bemoedigen 

Waarschuwen 

Bidden 

Eenzamen bezoeken 

Doop bedienen 

Leiding geven 

Voorgaan inde erediensten 

Offeren 

Hulp bieden 

Gods zegen doorgeven 

Avondmaal bedienen 

Zondaars bestraffen 

Verzoenen 

Troosten 

vermanen 
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- bespreek samen het resultaat 

a. eerst: welke lijnen zijn er getrokken. (Het is handig als je het 

schema ook op een poster hebt geschreven, en daar de lijnen in kunt 

trekken) 

b. vervolgens: welke taken voren zij al uit/ welke zouden ze willen 

uitvoeren? 

 

19.55 Deel daarna de volgende kaartjes uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat ze de kaartjes invullen. Ken je je eigen gaven en 

mogelijkheden? Ken je je eigen tekorten en gebreken? 

 

 

20.00 Prestatie 

 

De vorige keer is er gebrainstormd over een presentatie. Maak nu 

een definitieve keus voor de vorm. Bespreek ook met elkaar wat je 

van de afgelopen twee lessen erin wilt opnemen en wie dat bij gaat 

houden. Verdeel de andere taken. Je kunt ook met je parallelgroep 

afspreken om het samen te doen. 

 

 

20.10 

 

 

afsluiting 

 

- De volgende keer gaat het over de kerkdienst. Spreek af dat 

iedereen aanstaanden zondag: 

a. een korte impressie opschrijft van de kerkdienst 

b. uitzoekt welke liturgie er gevolgd werd: A,B of C? (vergelijk de 

liturgie van zondag met de orden van dienst die je in je kerkboek 

kunt vinden) 

- memorisatiekaartje uitdelen 

 

gebed 

- inventariseer gebedspunten op grond van wat behandeld is 

vanavond. Doe zelf het gebed, of verdeel de gebedspunten over een 

aantal vrijwilligers/ 

 

 

voor de 

volgende 

keer. 

- evt. taken mbt de prestatie 

- a.s. zondag impressie van de dienst schrijven + kijken welke 

liturgie gevolgd wordt 

- memorisatie tekst leren 

 

 

 

God kan mij gebruiken. 

Waarmee kan ik een ander 

helpen? 

 

 

 

 

 
(voorzijde) 

God geeft een ander aan mij. 

Waarmee kan een ander mij 

helpen? 

 

 

 

 

 

 

 
(achterzijde) 
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- Het bijbelleesrooster: 

Elke dag aandacht voor één onderdeel uit onze liturgie 

-zegen 

* lezen: Numeri 6:22-27 

De zegen is geen magisch ritueel. In de zegen wordt uitgesproken 

wie God voor zijn volk wil zijn. 

* lezen: 1 Timoteüs 6:11-16 

Het woordje ‘amen’ betekent ‘echt waar’. Het is een bevestiging 

van wat net is uitgesproken. Je neemt het helemaal voor je 

rekening. 

* lezen: Romeinen 3:19-20 

Door ons leven te spiegelen aan de wet leren we onze zonde 

kennen. 

* lezen: Romeinen 3:21-28 

Maar de wet heeft niet het laaste woord. Door geloof in Christus 

worden we gered. Dat heet genade. 

* lezen: 1 Timoteüs 2:1-4 

Het gebed is altijd  heel belangrijk geweest in de christelijke 

gemeente. 

* lezen: Efeze 5:18-20 

Lofprijzing was vanaf het begin een onderdeel van de dienst aan 

God. 

* lezen: 1 Timoteüs 5:17 

Het onderwijs uit de Schriften was ook vanaf het allereerste begin 

belangrijk in de gemeente.  

 

 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- evt. iets voor mentorkwartiertje 

- evt. satéstokjes voor visualisatie 

- kaartjes voor bij bijbelstudie 

- flap met stelling; flap met schema 

- kaartjes om in te vullen 

- memorisatiekaartjes 

  

d. suggesties  
 

zingen: Ps 27; Ps 133; Gz 103; Gz 119; Gz 139; Gz 164; E&R 430 

bijbelgedeelten:  Rom 12:1-8; 1 Kor.12; Ef 3:14-21; Ef.4:1-16; 1 Petr 2:1-10 

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

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
weten dat de gemeenschap der heiligen begint met 

de gemeenschap met Christus 
    

weten dat je de kerk nodig hebt, je niet op je eentje 

kunt geloven 
    

kunnen uitleggen dat meedraaien in de gemeente 

een geloofszaak is 
    

kunnen aangeven wat het ambt aller gelovigen 

betekent in je persoonlijk leven. 
    

ze voelen zich meer betrokken bij de gemeenschap 

der heiligen 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 2 -Avond 3;  De kerkdienst  
 

a. leerdoelen 
 

1.Weten dat de kerkdienst een ontmoeting met God en met elkaar is 

2.uit kunnen leggen wat dat betekent voor jezelf en hoe je daar zelf bij betrokken bent. 

3.uit kunnen leggen wat doel en functie is van de liturgie 

4.Weten hoe de eredienst door de eeuwen heen is vormgegeven. 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik en intro 

 

De vorige keer ging het over je plaats in de kerk, vanavond gaat het 

over de kerkdienst. Je ontmoeting met God. 

 

Wat komt het eerste bij hen op als ze het woord kerkdienst horen? 

 

Laat ze dat om het plaatje heen schrijven. (Op werkblad) Daarna even 

inventariseren. 

 

Kijk nu welke impressie ze hebben opgeschreven van de kerkdienst 

van afgelopen zondag (huiswerk) 

 

Leg uit dat er in de bijbel geen directe aanwijzingen staan voor het 

inrichten van de eredienst. 

We gaan in de bijbel lezen hoe door de eeuwen heen mensen de 

eredienst vorm hebben gegeven. 
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19.25 De eredienst door de eeuwen heen 

 

Teken op een groot vel wit papier de volgende tijdbalk: 

 

-------------------------------------------------------------- ---------- 

 

 

Deel de onderstaande teksten uit. Ieder (of ieder tweetal) zoekt op wat 

daar staat over de dienst aan de Here en in welke tijd dit zo was. 

Schrijf de tekst op een geeltje en plak het op de tijdbalk. 

Gen. 4:26 - Ex. 25:8,9 - Lev. 23 – Deut. 12:4-7 – Luk. 4:16,17,20,21 – 

Hand. 2:4-47 – 1 Kor. 14:26 – Op. 21:22-24 – Op. 22:3-5. 

 

Bespreek dat de vorm van de dienst aan God wisselt, dat dat ook te 

maken heeft met het werk van Jezus, dat Hij altijd de lof krijgt, dat die 

lof groeit in de loop van de geschiedenis omdat zijn plan steeds verder 

komt, dat wij in die lijn ook een plek hebben, hoe wij dat nu 

vormgeven en wat verleden en toekomst van de eredienst te maken 

hebben met onze kerkdiensten. 

 

 

19.40 De kerkdienst als ontmoeting met God 

 

In groepjes van drie noemen ze zoveel  onderdelen van de eredienst 

en schrijven elk onderdeel op één geeltje. 

 

Leg uit dat de kerkdienst een ontmoeting is tussen God en zijn volk. 

Het gaat dan om luisteren en spreken.  

Laat ze nu de geeltjes die ze hebben verdelen in twee stapeltjes: 

 a. God spreekt tot ons 

 b. wij reageren daarop naar God 

 

Laat ze nu met behulp van de gele briefjes een orde van dienst maken 

op een flap, die er zo uit ziet: (voor onderdelen die vaker voorkomen 

kunnen ze extra briefjes schrijven) 

  

    God          onze 

    aan het      reactie 

   woord 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

0 nu 
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Vergelijk de resultaten van de groepen. 

  

- Lees nu HC 25  vr. en antw.65. (werkblad) 

Wat is volgens dit antwoord het belangrijkste onderdeel van een 

kerkdienst? 

 

19.55 Tips voor een goede luisterhouding 

 

Je hebt dus zelf een actieve rol in de eredienst. Soms vinden we dat 

wel moeilijk om actief erbij betrokken te blijven. 

Bedenk met elkaar tips voor een goede luisterhouding en voor actief 

meedoen in de kerk. 

Verzamel de tips. 

Laat iemand van de groep de tips op A4tje zetten voor iedereen en 

uitdelen. Gebruik ze in de eredienst en vraag de volgende keren of het 

werkt. 

 

 

20.00 Prestatie 

 

Bepaal samen wat van deze les zeker in je presentatie moet komen en 

hoe je dat gaat doen. 

Controleer of al het afgesproken werk is gedaan . Verdeel eventueel 

wat nog moet gebeuren. 

 

 

20.15 

 

 

afsluiting 

- memorisatiekaartje uitdelen 

- opdracht voor volgende keer: zoek in de Catechismuszondagen over 

de doop (26-27) of in één van de doopsformulieren een citaat op dat 

spreekt over de link tussen besnijdenis en doop. Schrijf dat op je 

werkblad. 

 

afsluiten met gebed.  

 

 

voor de 

volgende 

keer. 

- memorisatietekst leren 

- een citaat ‘besnijdenis-doop’ opzoeken 

 

- Het bijbelleesrooster: 

* lezen: Genesis 17:1-14 

De eerste instelling van de besnijdenis als teken van Gods verbond. 

Iedereen in Abrahams huis moest besneden worden, jong en oud. 

* lezen: Jozua 5:1-5 

De besnijdenis bleef heel belangrijk: een teken van Gods verbond. Om 

de emnsne telkens aan zijn onverdiende goedheid te herinneren. 

* lezen: Romeinen 4:1-12 

Best een moeilijk gedeelte. Waar het om gaat is dat Abrahams 

besnijdenis geen teken was van zijn geloof maar van Gods 

onverdiende goedheid voor Hem. een teken van God verwijst altijd 

naar wat God doet en niet naar wat mensen doen. 
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 * lezen: Galaten 3:26-29 

Er loopt een directe lijn van Abraham naar de gelovigen in het nieuwe 

testament. Er is één verbond waar – sinds de komst van Christus – de 

doop het teken van is. 

* lezen: Deuteronomium 10:12-16 

De besnijdenis was geen teken dat het wel goed zat, hoe je verder ook 

op God reageerde. het vroeg om geloof, de zgn. ‘besnijdenis van het 

hart’. 

* lezen: Kolossenzen 2:6-12 

Paulus legt ene duidelijk verband tussen de doop en de besnijdenis 

* lezen: 1 Korinte 7:17-19 

Sinds de komst van Christus is de besnijdenis niet meer verplicht, de 

doop wordt hét teken van verbondenheid met God in Christus. 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- evt. iets voor mentorkwartiertje 

- flap met tijdlijn 

- per groepje van drie een flap om orde van dienst op te maken 

- memorisatiekaartje 

  

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 

 

 

 

 



 

 

Handleiding  blok C, nivo 2  - deel 2. lesopzet per avond                             pag. II.16 

e. evaluatie 
 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Weten dat de kerkdienst een ontmoeting met God 

en met elkaar is 
    

uit kunnen leggen wat dat betekent voor jezelf en 

hoe je daar zelf bij betrokken bent. 
    

uit kunnen leggen wat doel en functie is van de 

liturgie 
    

Weten hoe de eredienst door de eeuwen heen is 

vormgegeven.. 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 2 -Avond 4;   

De doop, Gods watermerk 
 

a. leerdoelen 
 

- Ze kunnen vertellen wat gedoopt zijn voor hen betekent 

- Ze weten hoe de lijn van het besnijdenis in het OT loopt naar de doop in het NT. 

- Ze kunnen vertellen wat de betekenis van de doop is en de volgende woorden ermee in 

verband brengen:teken zegel, beloften, begraven ,opstaan 

- Ze kunnen uitleggen wat het betekent dat je als kind gedoopt bent 

- Ze kunnen  het verband aangeven tussen geloof en doop 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik, introductie sacramenten 

 

Vorige week ging het over de kerkdienst een ontmoeting met God 

Vanavond gaat het erover dat God ons niet alleen vertelt wie Hij voor 

ons is ,maar dat Hij ons dat ook wil laten zien. 

We gaan het hebben over de sacramenten:.eerst over de doop.  

 

 

19.20 Je eigen doop. 

 

Tweetallen: vertel elkaar wat je weet van je doop, hoeveel dagen oud 

was je, wie droeg je in de kerk, welke dominee heeft je gedoopt, of je 

een doopkaart hebt en wat erop staat. 

Maak dan de volgende zin af samen: 

Dat ik gedoopt ben betekent voor mij dat ………………………… 

Lees nu het volgende gedicht. (Op werkblad) 

 

Doop 

Ik ben begraven 

In de doop 

En opgewekt weer 

Boven water gekomen 

 

Het oude leven 

Heeft eigenlijk 

Geen been meer 

Om op te staan 

 

Kun je uitleggen wat in het gedicht bedoeld wordt? Wat heeft dit te 

maken met de zin die je net hebt afgemaakt? 
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19.30  doop als teken en zegel 

 

Laat ze in drietallen het volgende schema invullen (op werkblad). 

Geef aan dat ze daarbij gebruik kunnen maken van zondag 26 v/a 69, 

en van het gedeelte ‘ten tweede’ uit  het eerste doopsformulier. 

Vergelijk daarna de resultaten. 

 

De doop 

als teken 

Waar is de doop een teken/ 

illustratie van?: 

 

 

 

 

 

 

De doop als zegel/garantie 

 

 

 

 

 

 

Wat wordt je in de doop 

gegarandeerd: 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

19.40 De lijn besnijdenis-doop 

 

Laat ze rapporteren wat er uit hun huiswerkopdracht gekomen is. Wat 

hebben ze gevonden over de lijn besnijdenis- doop? 

 

Vertel dat vanaf de zondeval er in deze wereld twee groepen zijn: de 

mensen die weer bij God willen horen en hem willen dienen, en de 

mensen die hun eigen weg gaan, en niet bij God horen. (vrouwenzaad-

slangenzaad). Leg uit dat de relatie die God heeft met de mensen die 

bij Hem horen, met zijn volk, verbond genoemd wordt. 

Vertel dat dit verbond bij Abraham een nieuwe fase inging: totdat de 

verlosser zou komen zou God de lijn van zijn verbond beperken tot 

één volk: het nageslacht van Abraham.  Het was Jezus die het verbond 

weer verbrede tot alle volken. (Ga dan heen maak alle volken tot mijn 

discipelen). Daarom kunnen ook wij als niet-joden vandaag bij het 

verbond horen. 

Juist omdat het hetzelfde verbond is kunnen wij veel leren van Gods 

verbond toen met Abraham. 
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Lezen: Genesis 12: 1-3 en 17: 1-14 

 

Vul daarna in tweetallen de rechterkant van het onderstaande schema 

in, en bespreek daarna het resultaat 

 

besnijdenis doop 

God koos Abraham uit,Hij nam 

het initiatief 

 

Abraham werd niet gekozen 

omdat hij beter was 

 

Abraham werd apart gezet (Hij 

moest uit Ur in Babel weg) 

 

God belooft Abraham een groot 

volk 

 

God belooft Abraham een land  

God belooft Abraham dat hij 

ook de God zal zijn vanhem en 

van zijn nakomelingen 

 

God vraagt van Abraham geloof 

en vertrouwen 

 

God geeft Abraham een teken: 

de besnijdenis 

 

 

 

19.50 Verdere bespreking 

 

Lees het onderstaande verhaal: 
 

Jörgen had Jezus leren kennen, kreeg onderwijs en vroeg de doop aan. 

Achttien jaar was hij. Hij nodigde zijn vrienden uit voor de 

samenkomst waarin hij gedoopt zou worden. De een zei: “Ik zou mij 

doodschamen daar op dat podium, je zegt eigenlijk van jezelf dat je te 

zondig bent om erbij te horen en dat je de verdrinkingsdood verdient 

hebt.” De ander reageerde: “Ik kom niet hoor, eigenlijk vind ik het 

weerzinwekkend wat daar gebeurt, je zet jezelf echt neer als een loser, 

die het leven niet zelf aankan.”  

 

Hoe zou jij reageren ? 
 

Kruis uit dit rijtje de dingen aan die volgens jou kenmerkend zijn voor 

een jongere die gedoopt is. 

         Gaat trouw naar de kerk 

         Durft een ander te waarschuwen voor slechte gewoontes 

         Straalt ’het’ helemaal uit 

         Wil altijd Jezus gehoorzamen 

         Doet gewoon 

         Is altijd blij 
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         Doet in ‘de wereld’ niet aan alle dingen mee 

 Maakt bewuste keuzes en kan dat ook uitleggen 

 Vertrouwt op Jezus  

 

Alternatief: laat ze onderstaande stellingen beoordelen op goed of fout 

 en bespreek dit. 
 

De doop is alleen een teken, een afbeelding van de 

vergeving van de zonde 
goed/fout 

Wie gedoopt is kan geen zonde meer doen, hij is 

schoon gewassen 
goed/fout 

De belofte van God bij de doop geldt je hele leven goed/fout 

Ook al ben ik gedoopt, toch moet ik elke dag vergeving 

van mijn zonden vragen 
goed/fout 

God zich ook aan zijn woord, als ik niet meer zou 

geloven in Hem 
goed/fout 

Omdat ik gedoopt ben weet ik zeker dat mijn zonden 

vergeven zijn 
goed/fout 

Als je gedoopt bent moet je ook belijdenis doen goed/fout 

De doop is een betrouwbaar certificaat, een zegel dat 

God mijn God is 
goed/fout 

  

20.00 Prestatie 

 

Bespreek ook deze les weer samen wat er van in de prestatie moet en 

hoe je dat doet en wie dat gaat verzorgen. 

Check of alles wat tot nu toe is afgesproken ook is gedaan. 

Sluit dan af met een gebed. 

  

 

20.15 

 

 

afsluiting 

- huiswerk opgeven: 

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

op Wikipedia of internet of je iets kunt vinden over het ontstaan van 

het Pesachmaal. (het wordt in de bijbel ingesteld in Ex. 12) 

* memorisatiekaartje uitdelen 

 

afsluiting 

Punten voor gebed: 

- Loof God, die Zich wil laten verbinden aan mensen, aan jou. 

- Dank God voor de beloften die Hij waarmaakt in het leven van 

een christen. 

-Vraag God door zijn Geest steeds meer zicht op Zijn liefde en 

genade, zodat je groeien zult in je geloof, je geloof sterker zal 

worden en vrucht zal dragen in je leven. 

- Vraag God om verspreiding van het evangelie naar alle mensen 

op de hele wereld en om bekering en nieuwe dopelingen. 
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voor de 

volgende 

keer. 

- memorisatietekst uit het hoofd leren  

- materiaal over Pesachmaaltijd verzamelen 

 

- Het bijbelleesrooster: 

* lezen: Exodus 12:1-13 

God gaat voorbij aan de huizen van de Israëlieten. maar niet zomaar. 

Alleen als Hij het beschermende bloed van het paaslam ziet. 

* lezen: Exodus 12:14-17 

Dit wonder dat God in zijnn oordeel aan zijn volk voorbijging dankzij 

het ebschermende bloed mocht nooit worden vergeten. 

* lezen: Jozua 5:10-12 

Ook in het beloofde land bleven ze het pascha vieren 

* lezen: Johannes 1:29-31 

Johannes noemt Jezus het ‘lam’. een verwijzing naar het pascha. 

* lezen: Matteüs 26:17-29 

Op de avond van het paschafeest stelt de Here Jezus het avondmaal in. 

Hij zegt daarmee: Ik ben het paaslam. Dit paschafeets wees vooruit 

naar mijn werk, naar mijn beschermende bloed. 

* lezen: 1 Korintiërs 5:6-8 

Paulus noemt Jezus het ‘paaslam’ 

* lezen: 1 Korinte 11:17-34 

Als je avondmaal viert moet je wel weten waar je mee bezig bent. 

 

 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- evt. iets voor mentorkwartiertje 

- 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 26 en 27; NGB art 34; zie ook de doopsformulieren 
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e. evaluatie 
 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Ze kunnen vertellen wat gedoopt zijn voor hen 

betekent 
    

Ze weten hoe de lijn van het besnijdenis in het OT 

loopt naar de doop in het NT 
    

Ze kunnen vertellen wat de betekenis van de doop 

is en de volgende woorden ermee in verband 

brengen:teken zegel, beloften, begraven ,opstaan 

    

Ze kunnen uitleggen wat het betekent dat je als 

kind gedoopt bent 
    

Ze kunnen  het verband aangeven tussen geloof en 

doop 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 2 -Avond 5;  bevrijdingsfeest 
 

a. leerdoelen 
 

Ze kunnen uitleggen wat Pascha en avondmaal met elkaar te maken hebben 

Ze kunnen vertellen wat het avondmaal voor een gelovige betekent 

Ze verlangen ernaar ook zelf het avondmaal te vieren omdat ze zich kind van God weten 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik + avondmaal als teken en zegel 

 

De vorige keer ging het over de doop als teken en zegel, vanavond 

gaat het over het avondmaal.  

De vorige keer hebben we laten zien dat er een lijn loopt van de 

besnijdenis naar de doop. Dit keer laten we zien dat er een lijn loopt 

van de Pesach/viering naar het avondmaal. 

 

Maar  nu eerst over het avondmaal als teken en zegel 

Laat ze het volgende schema invullen (op werkblad). Geef aan dat ze 

daarbij gebruik kunnen maken van zondag 28 v-a 75  (vertaling 

Wierenga; op wrkblad)  

(Je kunt ze evt. eerst in groepjes van 2 of 3 dit laten doen, om het 

daarna gezamenlijk te bespreken.) 

 

Het avondmaal 

als teken 

Waar is het avondmaal een 

teken/ illustratie van?: 

 

 

 

 

 

 

Het avondmaal als 

zegel/garantie 

 

 

 

 

 

 

Wat wordt je in het avondmaal 

gegarandeerd: 
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19.25 De maaltijd. 

 

* Start met een korte associatieoefening rond het woord ‘Maaltijd’. 

Bijvoorbeeld: 

- maak een woordweb rond het woord ‘maaltijd’ 

of 

- Laat ze in tweetallen op een geeltje opschrijven wat bij hen opkomt 

als ze aan de maaltijd denken. Misschien herinneren ze zich een 

speciale maaltijd. 

Plak de geeltjes op. Kijk of er ook woorden opstaan die aangeven wat 

het voor hen betekent. 

of 

- Ga de kring rond: ieder noemt een woord dat bij hem of haar opkomt 

als het over ‘maaltijd’gaat. Is een woord genoemd, dan mag de 

volgende het niet nog een keer noemen> maak zo een lijst van 

woorden. 

 

*Laat ze nu vertellen wat ze op het internet gevonden hebben over de 

Pesach-viering. Probeer samen een zo compleet mogelijk beeld van de 

Pesachviering te schetsen. 

Onderstaande beeld van de Pesach-maaltijd staat op hun werkblad. 

Kijk samen of alle elementen naar voren gekomen zijn. 

 
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 een avond ? 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. 

 

 



 

 

Handleiding  blok C, nivo 2  - deel 2. lesopzet per avond                             pag. II.25 

19.40 Bijbelstudie. 

 

Lees samen  Exodes 12:1-13 

Stel de volgende vragen: 

- Op welk moment van de geschiedenis van Israël zitten we hier? 

> korte uitleg van moment: kort voor de uittocht 

- vrs 9, waarom zo? 

> Het lam moest als lam herkenbaar blijven; men kwam samen rond 

het lam. 

- vrs 7 en 13; Waarom gaat God Israël voorbij? (Het woord ‘Pesach’ 

betekent ‘voorbijgaan’) 

> dat is blijkbaar niet vanzelfsprekend: iedereen heeft Gods straf 

verdiend; maar het bloed van het lam geeft bescherming 

 . 

Teken het volgende schema 

 
 

Leg uit dat dit feest het belangrijkste joodse feest was, en dat het elk 

jaar gevierd werd op dezelfde wijze, in dezelfde vaste volgorde, met 

dezelfde vaste formules (b.v. om de verschillende onderdelen van de 

maaltijd uit te leggen ‘dit brood is….’, enz) 

Ook Jezus en zijn discipelen vierden het pesach-feest 

 

Lees daarna Lucas 22:14-20. 

Stel de volgende vragen: 

- Wat betekent dat het pesach-maal zijn vervulling vindt in het 

Koninkrijk van God? 

> Jezus komt de echte bevrijding brengen: die van de zonde; Hij is het 

echte Lam, en alleen zijn bloed beschermt tegen de duivel. Zo brengt 

Hij het Koninkrijk van God. 

- De voorganger aan de Pesachmaaltijd zei altijd: “Dit is het brood der 

verdrukking, dat we gegeten hebben in Egypte”. Hoe verandert Jezus 

deze woorden? 

> vrs 19 

- Neem het schema van de tafel er weer bij. Welke twee ingrediënten 

kiest Jezus? Waarom niet het lam en de bittere kruiden? 

> Hij is zelf het Lam, en Hij zal het bittere lijden voor ons doorgaan. 

Wat Hij aan ons geeft is brood en wijn om te kunnen groeien in zijn 

dienst, en om feest te vieren, en te denken aan wat Hij deed voor ons. 

 

Het lam 

brood 

wijn 

Bittere kruiden 
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19.50 Napraten 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om avondmaal te mogen 

vieren? 

evt eerst in tweetallen over na laten denken 

(geloof; niet leven in zonde; één zijn met gemeente, zie verder b.v. 

ook bij ‘zelfonderzoek’ in het formulier) 

 

Laat ze nu kort op een geeltje opschrijven waarom ze wel/ geen 

avondmaal zouden willen meevieren. > opplakken en bespreken. 
 

 

of….. Hieronder een aantal werkvormen, die evt. als aanvulling of alternatief 

bruikbaar zijn: 

 

Alternatief 1:  

Bij het Joodse pesachfeest vraagt een jongen aan zijn vader: waarom 

doen we dit? Wat betekenen de bittere kruiden? enz. 

Bedenk nu  met elkaar vragen over het avondmaal. Bedenk er zoveel 

mogelijk. Verdeel de vragen per tweetal. Elk tweetal probeert zo goed 

mogelijk een antwoord te formuleren. Maak er een soort 

“avondmaalscatechismus “ van. 

Als iedereen klaar is worden alle vragen en antwoorden om de beurt 

voorgelezen als een soort samenspraak. Net als bij het vroegere Joodse 

Pesachfeest. 
 

Alternatief 2:  

maak de puzzel uit de achtergrond informatie. 

 

Alternatief 3. 

Ieder voor zich bekijkt de volgende uitspraken 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. 

 

 

20.00 Denk na over de presentatie, wat moet er over het avondmaal in? 

Zijn er nog mensen die iets moeten aanleveren? 

 

 

20.15 

 

 

afsluiting 

- huiswerk opgeven: 

* Lees voor de volgende keer artikel 74-76 van de Kerkorde (Achterin 
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het kerkboek), en beantwoord de volgende vraag: 

Je weet dat iemand anders in de kerk diefstal heeft gepleegd (de 

anderen weten dat niet), wat moet je doen? 

* memorisatiekaartje uitdelen 

 

gebed 

 

voor de 

volgende 

keer. 

- evt. taken voor de presentatie 

- memorisatietekst uit het hoofd leren  

- art 74-76 KO lezen en vraag beantwoorden 

 

- Het bijbelleesrooster: 

* lezen: Matteüs 18:15-20 

De Here Jezus geeft richtlijnen voor de christelijke tucht. Een 

belangrijk kenmerk van de kerk. 

* lezen: 1 Korintiërs 5:1-13 

De gemeente wordt aangespoord om de tucht in praktijk te brengen als 

dat nodig is. 

* lezen: 1 Korinte 11:17-34 

Als je avondmaal viert moet je wel weten waar je mee bezig bent. je 

moet hjezelf op de proef stellen of je wel zuiver voor God staat, alles 

van Christus verwacht en emt de zonde wil breken. 

 

* lezen: Handelingen 5:1-11 

Een heel uitzonderlijk verhaal in het nieuwe testament. God liet zien 

dat Hij een zuivere kerk wil.  

* lezen: Openbaring 3:14-22 

God tuchtigt en bestraft wie Hij liefheeft. Dat is de achtergrond van de 

christelijke tucht. 

* lezen: Openbaring 12:1-13 

Duidelijke taal over Gods liefde die tot uitdrukking komt in 

christelijke tucht 

* lezen: Hebreeën 13:17 

De kerkraad draagt verantwoordelijkheid voor het leven van 

gemeenteleden. Ze moeten erop toezien en moeten naar God 

verantwoordling afleggen. 

 

 

 

c. benodigde materialen 
- evt. iets voor mentorkwartiertje 

- memorisatiekaartje 

- flaps/stiften 

  

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? 

 
 -- - + + + 
Ze kunnen uitleggen wat Pascha en avondmaal 

met elkaar te maken hebben 
    

Ze kunnen vertellen wat het avondmaal voor een 

gelovige betekent 
    

Ze verlangen ernaar ook zelf het avondmaal te 

vieren omdat ze zich kind van God weten 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 2 -Avond 6; de tucht 

hard voor elkaar, of hart voor elkaar   
 

a. leerdoelen 
 

Ze weten waarom kerkelijke tucht nodig is. 

Ze kunnen de drie doelstellingen van de tucht noemen. 

Ze begrijpen wat een christelijke houding is bij het uitoefenen of ondergaan van tucht. 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik, en eerste introductie 

 

De vorige les ging over het avondmaal. Wie avondmaal wil vieren 

moet zichzelf “beproeven”.Dat betekent dat je a.h.w.in de spiegel 

naar jezelf kijkt.   

In plaats van zelfbeproeving zou je ook kunnen spreken van zelftucht 

- ledereen moet in de eerste plaats toezicht houden op zichzelf. Je 

kent jezelf, je eigen hart, het beste. Je weet waarom je dingen doet of 

nalaat. Wil je echt de Here dienen en heb je Hem lief? Klopt wat je 

doet met wat in je hart leeft?  

Vanavond gaat het niet alleen over  zelftucht  maar ook over 

onderlinge tucht. 

 

Schrijf op een groot vel papier de volgende uitspraak: 

 

 Tucht in de kerk kan niet, want iedereen is zondig.  

 Elk mens heeft genoeg aan zichzelf en moet zich niet met een 

 ander bemoeien. 

 

Laat ieder voor zich op een geeltje schrijven of ze het er mee eens of 

oneens zijn. En waarom. 

Plak de geeltjes in twee kolommen (eens/oneens) onder de stelling. 

 

Bespreek de argumenten. 

 

Vertel dan: 

 Eigenlijk zeg je dan wat Kain tegen de HERE zei toen die aan hem 

vroeg: “Waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet antwoordde Kain. 

Moet ik soms waken over mijn broer?” Gen 4:9 

Wij zijn binnen de kring van Gods volk, in Christus kerk voor elkaar 

verantwoordelijk. Wij hebben de verantwoordelijkheid om uit liefde 

tot God, onze naaste lief te hebben. Wij hebben vooral tegenover onze 
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broeders en zusters in de gemeente in dit opzicht een bijzondere 

verantwoordelijkheid.  

Onderlinge tucht is in Christus kerk dus een grote en belangrijke 

opdracht. 

 

19.25 het moet vanuit liefde gebeuren 

 

Stel: je bent in Frankrijk op vakantie met een vriend. Je gaat naar zee 

om te zwemmen, je vriend wil een duik nemen. Jij weet dat het daar 

gevaarlijk is omdat er onder water rotsen zitten. Wat doe je? 

Waarschuw je je vriend? Waarom? 

 

Bij de tucht gaat het ook om waarschuwen of gewaarschuwd worden. 

Deel elk tweetal een kaartje uit met daarop de volgende uitspraken: 

 

           Waarschuwen is barmhartiger dan niets zeggen 

    

           Liefde blijkt als je ook vermaant 

 

           Alleen als je van genade leeft kun je liefdevol waarschuwen 

 

Laat ze er even kort over praten met elkaar of ze het er mee eens zijn 

of niet. 

Kies vervolgens voor elke uitspraak iemand uit om hem toe te 

lichten. 

 

 

19.35 Bijbelstudie.matt.18:15-18  

 

Laat ze kort weergeven van ze voor antwoord hebben gegeven op de 

vraag, die als huiswerk meegegeven was. 

Geef aan dat de regels in de kerkenorde vooral ook gebaseerd zijn op 

net gedeelte dat we nu gaan bespreken. 

 

Bespreek de volgende vragen (evt. eerst in groepjes) 

- Zoek uit wat de taak is van jezelf, de gemeente en de ouderlingen 

bij openlijke zonde. 

- Hoe moet de gemeente een zondaar die niet luistert behandelen? 

Wat houdt dat in? 

- Bedenk wat een herder doet als een schaap afdwaalt en wat hij met 

een wild dier doet. Herken je die behandeling in dit bijbeldeel? 

- Vind je het hard als een zondaar buitengesloten wordt? Waarom     

wel/niet?. 

 

Het bijbelgedeelte en de vrage staan ook op het werkblad. 
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19.50 Het doel van de tucht 

 

Leg uit dat het bij de tucht om drie dingen gaat: 

- de eer van God 

- de redding van de zondaar 

- het heil van de gemeente. 

 

Deel tenslotte de volgende bijbelteksten uit en laat ze om de beurt 

voorlezen: 

2 Kor.2:5-8 ; Luk.15:7 -10 ;Luk.15:22-24 ; 3 joh.:4 

 

Sluit af met God te danken voor Zijn liefde voor zondaren en vraag 

Hem om te helpen de onderlinge liefde te doen toenemen. 

 

 

20.00 Presentatie 

 

We zitten inmiddels bij avond 6, dus moet de invulling van de 

activiteit waar jullie voor gekozen hebben, zo langzamerhand wel 

duidelijk worden. 

Zijn er nog taken te verdelen; zitten we op schema, enz? 

 

 

20.10 

 

 

afsluiting 

- huiswerk opgeven:  

* memorisatiekaartje uitdelen 

* verzamel wat informatie over het zendingsgebied waar wij als 

kerken aan meewerken (evt. wat materiaal uitdelen om te lezen; 

overleg met Renger Doornbos of er geschikt uitdeelmateriaal voor is) 

 

- gebed 

Inventariseer gebedspunten, die te maken hebben met het onderwerp 

dat vanavond behandeld is  

 

 

voor de 

volgende 

keer. 

- memorisatietekst uit het hoofd leren  

- materiaal over zending lezen 

- evt. taken voor presentatie uitvoeren 

 

- Het bijbelleesrooster: 

* lezen: Psalm 96 

Ook in het OT was de God van Israël de God van de hele wereld. Alle 

volken zouden van Hem gaan horen. 

* lezen: Matteüs 28:16-20 

Met de komst van Jezus is die periode begonnen. 

* lezen: Johannes 10:11-16 

Tijdens zijn leven had Jezus er ook al over gesproken. 

* lezen: Handelingen 10 

Een lang en belangrijk verhaal waar we niet in kunnen knippen. De 

eerste joodse christenen moesten nog wel aan het idee wennen dat 

heidenen er echt bij hoorden. Het visioen van Petrus en direct daarna 
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de bekering van de eerste heiden Cornelius waren nodig om ze te 

overtuigen. 

* lezen: Handelingen 11:27-30 

Christenen uit heel verschillende plaatsn voelden zich vanaf het begin 

verantwoordelijk voor elkaar. 

* lezen: Efeze 2:11-13 

Door Christus delen heidenen in de beloften aan het volk Israël. 

* lezen: Efeze 3:1-7 

Paulus was een apostel vooral voor de heidense volken. 

 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- evt. iets voor mentorkwartiertje 

- flap met stelling 

- flaps, stiften, geeltjes 

- memorisatiekaartje 

  

d. suggesties  
 

zingen: Ps 86; Ps 130; Gz 154, Gz 155; Gz 156; Gz 157 

bijbelgedeelten:  Mat 7: 1-6; Mat 16:19 ; Mat 18:15-20 ; 1 Kor 5: 13; Gal 6: 1-2 

belijdenis:  NGB art 32; HC znd 31 
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e. evaluatie 
 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Ze weten waarom kerkelijke tucht nodig is.     
Ze kunnen de drie doelstellingen van de tucht 

noemen. 
    

Ze begrijpen wat een christelijke houding is bij het 

uitoefenen of ondergaan van tucht.. 
    

     
 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 2 -Avond 7; 

niet werven is laten sterven   
 

a. leerdoelen 
 

Ze kunnen uitleggen waarom je als Christen getuige moet zijn. 

Ze kunnen concreet maken wanneer ze zelf kunnen getuigen 

Ze weten wat het betekent een wervende kerk te zijn. 

Ze ervaren dat ze zelf ook wervend kunnen zijn. 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik en introductie 

 

In de vorige les ging het over waarschuwen en gewaarschuwd worden. 

De boodschap is dan niet altijd even leuk . Maar de bedoeling 

daarachter wel. Weet je nog wat de bedoeling is van de tucht? 

 

Ons onderwerp van vanavond sluit daarbij aan. Wij hebben niet alleen 

elkaar maar heel de wereld wat te vertellen. En ook hier is de 

bedoeling weer hetzelfde. 

 

Vertel het volgende: 

Je bent met een reisgezelschap op reis en verdwaalt in de woestijn. 

Nergens is water te bekennen en iedereen heeft vreselijk dorst. 

Plotseling zie jij een bron met heerlijk koel water. Drinken genoeg 

voor iedereen. 

Wat doe je? Drink je er alleen zelf uit of vertel je het ook aan anderen? 

Vraag daarna wat het voorbeeld te maken heeft met het onderwerp van 

vanavond nl. “werven” 

Doe dit door het volgende schema te laten invullen (Op werkblad) 

 

Voorbeeld betekenis 

Reisgezelschap  

Reis  

Woestijn  

Waterbron  

vertellen  

 

Bespreek het samen. 
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19.20 Bijbelstudie Johannes 7: 37-39 

 

Lees Joh.7: 37-39 .Bespreek daarna in groepjes de volgende vragen: 

Waartoe roept de Here Jezus op? 

Wat belooft Hij? 

Hoe zit dat bij jezelf? Herken je dat? 

Kun je er iets over vertellen? 

Hoe herken je een wervende kerk? 

Wat heeft dat met jou te maken? 

 

 

19.40 optie 1: getuigenis 

 

Vraag iemand die tot geloof gekomen is om te vertellen daarvan. (b.v. 

Jennifer Smit). Combineer dit eventueel met de andere groep die op 

dezelfde avond hetzelfde behandelt. 

Laat ze daarna vragen stellen aan Jennifer. 

 

optie 2. rollenspel 

Je vormt een paar groepjes, die elk een rollenspel voorbereiden. 

Daarna speelt elk groepje zijn rollenspel uit, en bespreek je het samen. 

 

algemeen stappenplan 

1.Kies een situatie uit  

2.Bedenk wat je duidelijk wilt maken, zoek zo nodig aanvullende info 

3.Overleg wat je wilt gaan zeggen, verdeel de rollen en schrijf een 

plannetje 

4.Oefen het en verander waar nodig 

5. Voer het uit in de groep en praat er samen over. Begreep de groep 

wat je wilde zeggen? Wat is hun reactie daarop? 

 

Eerst een voorbeeld hoe je dat kunt uitwerken: 

1. Kies een situatie uit 

Situatie: in een restaurant gaat een jongere bidden voor het eten. De 

man schuin tegenover zegt tegen zijn tafelgenoot: Snap jij dat dat nog 

voorkomt? Ik dacht dat die jongeren van tegenwoordig dat niet meer 

deden. De jongere reageert. 

2. Bedenk wat je duidelijk wilt maken 

We willen laten zien dat bidden dankbaarheid voor God is. Hij heeft 

immers dat eten gegeven en zorgt aldoor voor ons. We willen laten 

zien dat je dat in een gesprekje kunt vertellen. 

3. Overleg wat je wilt gaan zeggen, verdeel de rollen en schrijf een 

plannetje 

Drie personen. De jongere (1) gaat uitleggen waarom hij bidt, de man 

(2) is kritisch en licht spottend, de tafelgenoot (3) is geïnteresseerd en 

vraagt om meer uitleg.  

Bedenk wat ieder gaat zeggen in welke volgorde en werk dat verder 

uit. 

 

 



 

 

Handleiding  blok C, nivo 2  - deel 2. lesopzet per avond                             pag. II.36 

 

En nu zelf aan de slag! 

 

Hieronder staan een paar situaties om te verwerken in rollenspel of 

mime, maar je mag ook zelf een idee bedenken en uitwerken. 

- In de stad loopt een jongere langs posters voor een 

gospelconcert. Een groepje jongeren staat ervoor en levert 

commentaar. De jongere reageert, verdedigt en legt uit. 

- Een groep jongeren zit op een verjaardagsfeest en zit te 

overleggen of ze nog naar dat café (met een slechte naam) 

zullen gaan voor ze naar huis gaan. Het zijn allemaal gelovige 

jongeren en de meningen over het plan zijn verdeeld. 

- Bij de aanschaf van een tweedehands autootje verlangt de 

verkoper contante betaling. ‘Je weet wel waarom’. Als christen 

ben je tegen zwart betalen, heeft God de diefstal niet 

verboden? Je besluit niet bot te weigeren, maar uit te leggen 

wat je vindt. 

- Een jongere is bij de buren en hoort daar dat hun oma is 

overleden. De buren zijn niet gelovig, toch wil de jongere wel 

reageren als christen. 

- Een jongere van de kerk wil zijn vriend zijn nieuwste 

muziekbestanden laten horen. Het blijkt te gaan om muziek 

van een bedenkelijk soort. Hier praten ze samen over. 

 

 

20.00 Presentatie 

 

De presentatie moet nu vaste vorm krijgen. Is er nog iets van wat we 

vanavond gedaan hebben dat verwerkt of meegenomen kan worden in 

de presentatie?  

Welke afspraken moeten nog gemaakt? Wat gaat er aan publiciteit 

gebeuren. 

 

 

20.15 

 

 

afsluiting 

 

- taken mbt de prestatie 

- memorisatiekaartje uitdelen 

- probeer deze week één keer aan iemand die niet gelovig is iets over 

het geloof te vertellen. Volgende week vragen we om er iets van te 

vertellen. 

 

gebed 

 

Sluit af met een gebed, en neem in het gebed een moment van 

stilte,zodat ieder dan de namen van de ongelovigen en zoekers uit z’n 

eigen omgeving aan God voor kan leggen. 
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voor de 

volgende 

keer. 

huiswerk 

- memorisatietekst uit het hoofd leren  

- afspraken mbt activiteit 

- vertel iemand over het geloof 

 

- Het bijbelleesrooster: 

Waarheid en onwaarheid worden in de bijbel scherp onderscheiden 

* Lees: Psalm 14 

De bijbel noemt het absurd te veronderstellen dat er geen God zou zijn 

* Lees: 1 Korintiërs 15:12-19 

Als je de opstanding niet belijdt is je geloof zonder inhoud 

* Lees: Romeinen 6:1-5 

Als je denkt te kunnen blijven zondigen omdat je van genade mag 

leven heb je het niet begrepen. 

* Lees: 1 Johannes 4:13-16 

Met de belijdenis wie de Here Jezus is staat of valt alles. 

* Lees: Hebreeën 10:23 

Trouw blijven aan de belijdenis van de christelijke hoop was ook toen 

niet vanzelfsprekend. 

* Lees: Romeinen 10:9-10 

Het bewust belijden van je geloof is heel belangrijk. gebeurt het met 

een oprecht hart, dan is het een bewijs dat je behouden bent. 

* Lees: Johannes 6:67-69 

Een prachtige belijdenis van Petrus. 

 

 

 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- evt. iemand die vertelt over hoe hij/zij tot geloof gekomen is 

- memorisatiekaartje 

  

d. suggesties   
zingen: Ps 67; Ps 87; Gz 20; Gz 62; Gz 64; E&R 112 

bijbelgedeelten:  Mt 5: 13-16; MT 28: 16-10;  Fil. 2:14-15; 1 Petr 2:7-10 

belijdenis:  DL I 1-4; II 5 
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e. evaluatie 
 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Ze kunnen uitleggen waarom je als Christen 

getuige moet zijn. 
    

Ze kunnen concreet maken wanneer ze zelf 

kunnen getuigen 
    

Ze weten wat het betekent een wervende kerk te 

zijn. 
    

Ze ervaren dat ze zelf ook wervend kunnen zijn.     
     

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 2 -Avond 8;  Geloven is belijden 
 

a. leerdoelen 
 

- Ze weten welke 6  belijdenissen er zijn 

- Ze weten wat de functie van de belijdenis is 

- Ze kunnen zelf kort belijden wat ze geloven 

- Ze weten dat er binnen de kerken drie hoofdstromingen zijn en kunnen het verband met de 

belijdenis aangeven. 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik en inleiding thema 

 

- Vorige les ging het over hoe je wervend bent. Dan moet je wel weten 

waar je voor staat. Mensen kunnen je vragen wat je gelooft. 

Wat zouden jullie antwoorden als iemand je dat vroeg? 

Laat ze de volgende zin aanvullen: ik geloof…………………… 

(Eerst even ieder voor zich laten noteren, dan een rondje maken om te 

horen wat ze opgeschreven hebben) 

- Zeggen wat je gelooft noemen we ook wel belijden.  

Wij kennen als kerk een aantal geloofsbelijdenissen.  Vanavond gaan 

we het over die belijdenisgeschriften hebben 

 

 

19.25 Bijbelstudie 1 Joh. 4:1-6 

 

Op het werkblad staan de volgende teksten:  

Romeinen 10: 9  en 1 Johannes 4: 1-5 

- Laat ze een uitroepteken zetten voor de gedeelten die hen opvallen, 

en een vraagteken bij die gedeelten die ze niet begrijpen. 

- Laat ze dat in drietallen vergelijken, en laat ze ook samen de vraag 

beantwoorden: wat leren deze verzen je over ‘ belijden’. 

- Bespreek het daarna samen 

 

Enkele aandachtspunten: 

- Uit Rom 10:9 blijkt dat geloven en belijden bij elkaar horen. 

- Leg bij 1 Johannes 4 uit dat in die tijd de dwaalleer opkwam die 

ontkende dat Jezus echt mens was geworden. De gedachte daarachter 

was dat het geestelijke van hoger orde was dan het stoffelijke, en dat 

God zich nooit met het stoffelijke zou kunnen mengen.  

 

 

19.30 Onze belijdenisgeschriften 

  

Op het werkblad staat een schema waarin de namen van onze 6 
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belijdenisgeschiften ingevuld kunnen worden (verdeeld in 2 x 3). 

Laat ze in tweetallen dat schema invullen. Als ze het niet weten 

kunnen ze het in hun kerkboek opzoeken. 

 

- Leg de tweedeling uit:  

- ‘ de oecumenische geloofbelijdenissen’  (12 art; Nicea Athanasius) 

Deze zijn ontstaan in de oude kerk, en worden zowel door Roomse als 

door Protestantse kerken erkent. Vandaar de naam. 

- ‘de 3 formulieren van enigheid’  (NGB,HC en DL) 

Deze zijn ontstaan in de Reformatietijd, en in de eeuw daarop.  

 

- Hoe ontstaan belijdenissen? 

Vraag of ze weten waarom belijdenisgeschriften opgesteld zijn? 

Geef wat voorbeelden: 

* Leg uit dat de apostolische geloofsbelijdenis gegroeid is uit de doop. 

Volwassen dopelingen die werden gedoopt in de naam van Vader, 

Zoon en Geest, beleden “ Ik geloof in God de Vader…. Ik geloof in 

God de Zoon, die….. Ik geloof in de Heilige  Geest”  

* Leg uit dat veel belijdenisgeschriften ontstaan als reactie op 

dwaalleer . Lees als voorbeeld een stukje voor uit de geloofsbelijdenis 

van Athanasius. Blijkbaar was de drieeenheid toen in discussie. 

Vertel evt. dat de Dordtse leerregels zijn geschreven tegen de leer van 

de vrije wil. 

* Soms is een belijdenisgeschrift geschreven om kerkelijk onderwijs te 

geven. Kennen ze een voorbeeld? > De catechismus. 

 

19.40 De belijdenis in de Reformatietijd 

 

In de tijd van de Reformatie waren de drie grote kerkelijke 

stromingen:. 

Rooms/katholiek ,  gereformeerd en dopers/evangelisch. 

Op het werkblad staat het volgende schema: 

 

Rooms Katholiek Gereformeerd Dopers/evangelisch 

- De Kerk heeft 

gezag over de 

Schrift, en deelt via 

de sacramenten de 

genade van Christus 

aan de gelovigen uit. 

- Door geloof en 

goede werken wordt 

je behouden 

 

- Alleen Gods 

Woord heeft gezag. 

Wie gelooft wordt 

uit pure genade 

gered. De 

sacramenten  

wijzen op Gods 

beloften en 

versterken het 

geloof 

- Het gaat om de 

werking van de 

Heilige Geest in ons 

hart, liefst recht-

streeks. 

Jouw keuze en 

toewijding komen 

centraal te staan. Zo is 

de doop een teken van 

jouw bewuste 

geloofskeuze. 
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Licht dit schema evt. nog kort toe. 

Verdeel nu de hieronder genoemde gedeelten uit de 

belijdenisgeschriften over tweetallen. Per tweetal twee of drie, zodat 

de meeste gedeelten aan de beurt komen. Laat ze zelf noteren tegen 

welke dwaalleer dit gedeelte ingaat. 

 

- NGB art 7    <> RK traditie en accent op menselijke  

   ingevingen 

- NGB art 15   <> RK (de mens is ziek) en Doperdom (mens 

   heeft nog onbedorven vrije wil) 

- NGB art 23   <> RK goede werkenleer 

- NGB art 26    <> RK bidden tot heiligen 

- NGB 27 slot   <> RK kerkleer (Rome/Paus) 

- NGB art 34    <> wederdopers 

- NGB art 36 slot  <> wederdopers 

- HC 2 slot   <> RK (de mens is ziek) en Doperdom (mens 

   heeft nog onbedorven vrije wil) 

- HC 11 v/a 30  <> RK heiligenleer 

- HC 23   <> RK goede werkenleer 

- HC 25 v/a 68  <> RK sacramentenleer 

- HC 27 v/a 74  <> wederdopers 

- HC 29 v/a 78  <> RK avondmaalsleer 

- HC 30 v/a 80  <> RK avondmaalsleer 

- HC 37   <> dopersen 

Eventueel nog enkele gedeeltes uit de Dordtse Leerregels. 

 

Maak een rondje om te inventariseren wat iedereen gevonden heeft. 

 

19.55 Nieuwe belijdenis 

 

Vraag tenslotte of de kerk van nu een nieuwe belijdenis nodig heeft. 

Zo ja :waartegen moet dan stelling genomen worden? Zo nee: waarom 

dan niet/ Zijn er geen zaken waartegen stelling genomen moet 

worden? 

 

 

20.00 Activiteit:  

 

Voor de presentatie moet nu alles klaar zijn. Controleer of dit het 

geval is. 

 

 

20.10 

 

 

afsluiting 

- memorisatiekaartje uitdelen 

- aansporen om ook volgende week het bijbelleesrooster te volgen 

 

gebed 

Sluit af met gebed waarin gedankt wordt voor geloof en gevraagd 

wordt om durf om openlijk het geloof te belijden. Zing tenslotte samen 

de geloofsbelijdenis . 
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voor de 

komende 

week 

Bijbelleesrooster 

 

 

 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- evt. iets voor mentorkwartiertje 

- memorisatiekaartje 

  

d. suggesties   
zingen: Ps 33: 1 en 8, Psalm 135; Gz 123; Gz 161;  Gz  179 

bijbelgedeelten:  Mat. 10:32; Rom 8:10; 1 Joh 4:1-6 en 15-16 

belijdenis:  Alle belijdenisgeschriften; art 7 NGB over de positie van belijdenisgeschriften 
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e. evaluatie 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Ze weten welke 6  belijdenissen er zijn     
Ze weten wat de functie van de belijdenis is     
Ze kunnen zelf kort belijden wat ze geloven.     
Ze weten dat er binnen de kerken drie 

hoofdstromingen zijn en kunnen het verband met 

de belijdenis aangeven. 

    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

NIVO 1: 14-15 jaar en 15-16 jaar 

 

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. 

 

 

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: 

zending en andere kerkelijke stromingen. 

De prestatie: een presentatieavond voor de ouders. 

 

 

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  ;  De kerk een hoofdzaak 
 

a. het wezen van de Kerk 

 

In deze les willen we aandacht geven aan de kerk vanuit zondag 21 vr/antw 54. Daarbij is het 

belangrijk dat duidelijk uit de verf komt dat de kerk geen klup is van gelovigen, die ervoor 

kiezen om samen te geloven, omdat ze daar baat bij hebben, maar de bruid van Christus die 

Christus zich verwerft, de kudde die Hij bij elkaar brengt, het lichaam waarvan Hij het hoofd 

is. De richtinggevende dimensie is de verticale: Jezus die de zijnen bij elkaar brengt, en dat 

moet het horizontale, de onderlinge band gaan bepalen. 

  

De belijdenis zegt dat er buiten de kerk geen heil is (art 28 NGB). God is je Vader, maar de 

kerk is je moeder. 

Dat beleven wij vaak niet zo: 

 - ‘buiten de kerk geen zaligheid’ , dat lijkt elitair en bevordert een clubgeest 

 - dat je niet zonder God kunt OK, maar zonder de kerk lukt het prima 

Toch is het een heel bijbelse gedachte:  In het OT wordt Jeruzalem b.v. wordt de moeder van 

de gelovigen genoemd, en Paulus neemt dat in zijn brief aan de Galaten over (Gal.4:26) 

Dat wij het vaak zo niet beleven is omdat we meer kijken naar-, dan geloven in de kerk. 

Als je bijvoorbeeld vraagt: wat is de kerk zullen velen antwoorden: “Een goep mensen, 

die…..” , maar het is opvallend dat antw 54 van de HC zo begint:” De Here Jezus , die……..” 

De kerk is allereerst wat Jezus doet 

Hij maakt waar wat vanaf het begin Gods bedoeling is: een wereld vol mensen voor Hem.. 

Daarom kwam Jezus; Er zal een wereld komen vol mensen die leven voor God. God zal weer 

een volk hebben, en dat volk is de bruid van Christus. Hij hing niet aan het kruis  voor losse 

individuen, maar voor zijn kerk. 

Dat is Jezus werk, en dat doet Hij door “Geest en Woord”. Daar ligt ook de kern van het werk 

van de Geest. Hij is de Geest van Pinksteren: nu moet Gods kerk kompleet worden,Gods kerk 

moet vol, gaat dan heen in de kracht van de Geest en verkondig het evangelie. 

  

Als we zo niet beginnen loopt er veel mis: 

1) Niet geloof, maar gevoel centraal 

Dan wordt de kerk tot een club; of je meedoet laat je bepalen door of je zin hebt.  

Dan kun je zeggen: ja ik wil Jezus wel, maar de kerk hoeft voor mij niet 

2) Nog iets: 

a. Hij vergadert zijn kerk van paradijs tot wederkomst 

Niet (OT): Israël; nu de kerk (NT); Het is één lijn. Dat is belangrijk voor  het bijbellezen; zo 

OT direct toepasbaar op nu. 

b. Hij vergadert zijn kerk: daar begint het. 

evangelisch: kerk gevormd door mensen die kiezen <> begint bij een God die kiest 

Daarom kinderen een volwaardige plek binnen de kerk 

 

Een paar opmerkingen uit een artikel van B. Luiten in de Reformatie (jrg 79# 17) 

- Je hoort vaak: “Ik zoek een andere kerk die beter bij me past.” Maar dan mag je 

vragen: Hou je van de kerk? Nee, niet omdat het zulke geweldige mensen zijn (maar je 

kent je eigen zonden toch), maar omdat zij ook door Christus dezelfde Vader hebben. 
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- We benaderen tegenwoordig alles vanuit gevoel, ook de kerk; maar de kerk is 

allereerst iets van geloof, en dat begint bij wat Jezus doet: Hij brengt ons samen 

doordat Hij ons deel geeft aan zichzelf. 

- Hij zoekt ons uit, en daarom: 

rangen, standen en leeftijden vallen weg (beseffen we dat ook) 

voorkeuren en achtergronden worden ondergeschikt (maar worden we zo nederig) 

Niet voor niets vaak de oproep elkaar te aanvaarden, want dat viel niet mee. NB slaven 

en vrijen/  joden en niet-joden/ mannen en vrouwen 

- Het is daarom dodelijk als je de kerk beoordeelt vanuit jezelf. Dan loopt je vast, dan 

valt het tegen, dan zoek je het eigen clubje, en dan zie je niet wat Christus doet en 

gedaan heeft. 

- Als Hij er is, wie zal er dan wegblijven? Als Hij het met ons uithoudt, wie zal zich dan 

uit laten schrijven? Als Hij ons omringt met zijn liefde , wie zal dan onvrede 

koesteren? 

 

Een paar opmerkingen n.a.v. het boekje van Selderhuis ‘Morgen doe ik het beter’ hfst 6: 

- Geloven is een driehoek: samen deel hebben aan Christus (1 Joh 1,3) en geen liniaal: 

mijn relatie met God. 

- In de kerk zijn we compagnons in Christus’ zaak, en geen collega’s in de zaak van een 

ander. In het laatste geval kun je er zo uitstappen. 

- Dat maakt de kerk, en de leden bijzonder: Jezus neemt ze op in zijn zaak/verbond. 

- Veel kerken gaan stuk aan erotiek, dat wil zeggen de zichzelf zoekende liefde. Maar in 

de kerk gaat het om agapè: dienende liefde 

 

 

Uiteindelijk kan het beeld weer vertaald worden naar de 5 doelen van gemeente zijn. Er zijn 

genoeg woorden in deze bijbelgedeelten aan te strepen die onder één van de vijf doelen 

gehangen kunnen worden. 

 

b. de 5 doelen van gemeentezijn 

 

Zie ook de toelichting op deze doelen in de gemeentegids. 

 

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

om het te doen 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 
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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. 

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. 
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AVOND 2  ;  Samen kerk zijn 
 

In deze les koppel je eerst terug naar de vorige: toen zagen we dat het wezen van de kerk is 

dat Christus zijn volk bij elkaar brengt. Dat is om het zo te zeggen de verticale dimensie. Nu 

gaan we bekijken wat dat betekent voor je plaats in de kerk en je band met de medekerkleden. 

Vorige keer ging het over vraag en antwoord 54 van de HC, over de kerk, nu over vraag en 

antwoord 55, over de gemeenschap der heiligen. 

Jezus vergadert zich een kerk: en gemeenschap: heel concreet: een gemeenschap van mensen, 

die hun leven met elkaar willen delen. 

Daar gaat het naar toe: gemeenschap van mensen die samen God dienen, en dat wil Jezus hier 

al laten beginnen. Daarom is de kerk de  “gemeenschap der heiligen” 

 

Dat betekent eerst dat je alles deelt met Christus! Dat zit ook in woord ‘lidmaatschap’, dat 

betekent namelijk dat je een lid/ledemaat bent van het lichaam van Christus. En dat is het dan 

ook wat je aan elkaar verbindt. 

 

Weer is het belangrijk dat je de kerk gelooft, en niet alleen kijkt naar wat je ziet. Want in dat 

laatste geval kan het nogal tegenvallen. Kijk b.v. hoe Paulus over de kerk in Efese schrijft, 

terwijl daar allerlei spanningen en onenigheid waren (Ef 4: 1-6)  

 

- Deze insteek staat haaks op de tijdgeest 

Wij zetten keuze makende individu centraal: jij kiest zelf bij welke groepen je wil horen. 

Voor we het weten gaan we ook zo met de kerk om: Je kiest een kerk die je ligt; en binnen de 

kerk alleen die activiteiten die jouw aanspreken, binnen de kerk zoek je alleen contact met 

mensen die jou liggen. Dat is heel logisch en tegelijk heel ongeestelijk!  

Want wie God als Vader heeft kiest niet een kerk, maar krijgt de kerk als moeder,  

Wie door geloof één is met Jezus is daarmee een lid van zijn lichaam, en daar is niets 

vrijblijvends bij. 

Waarom verbindt Jezus ons aan elkaar? 

Zijn werk is het om Gods bedoeling te herstellen: Mensen die God liefhebben boven alles, en 

elkaar. Daarnaar zijn we op weg, en dat mogen we nu al oefenen: in de kerk. 
 

In je eentje kun je Christus niet ‘laten zien’ 

De eerste brief van Johannes staat vol met  aansporingen om elkaar lief te hebben. Hen je de 

ander lief (in woord én daad) dan wordt de Here Jezus in jou zichtbaar. Hoofdtsuk 4:7-12 is 

een heel mooi gedeelte: 
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. 

Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want 

God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de 

wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet 

dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden 

om verzoening te brengen voor onze zonden.  

11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar 

liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in 

ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.  

Pas wanneer je je daadwerkelijk toewijdt aan je broeders en zusters kan Christus in jouw 

leven zichtbaar worden. Wanneer je denkt in je eentje te kunnen geloven heb je echt niet 

begrepen wat geloven is en hboe God jouw leven wil gebruiken. 
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In je eentje mis je de onderlinge bemoediging 

Vergelijk Paulus’ verlangen om naar Rome te gaan: 
8 Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele 

wereld over uw geloof gesproken wordt. 9 God, die ik door de verkondiging van het 

evangelie over zijn Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk in 

mijn gebeden noem. 10 En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven 

eindelijk naar u toe te komen. 11 Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten 

delen in een geestelijke gave, om u te sterken, 12 of liever, om door elkaar bemoedigd 

te worden: ik door uw geloof en u door het mijne. (Romeinen 1) 

 

In je eentje mis je onderlinge steun en opbouwend vermaan 

Hebreeën 10:25 
24 Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, 25 

en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist 

bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. 

Galaten 6:2 
2 Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. 

1 Tessalonicenzen 5:14-15 
14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost 

terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen 

geduld te hebben. 15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd 

naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 

 

Eenheid geeft kracht. 

Stel je voor: je hebt één lucifer tussen twee vingers. Die is makkelijk te breken. Als je er 15 

neemt breek je die niet zo makkelijk. Samen vormen ze een eenheid en dat geeft kracht. 

Zo is het ook met gelovigen. 

Als je gelooft in God en op de Here Jezus vertrouwt dan heb je goed gekozen. Maar toch, als 

je alleen blijft staan, en geen hulp ontvangt van anderen en van een levende gemeente, dan 

loop je een zeer groot risico. Dan ben je als een enkele lucifer. Het is voor de duivel 

gemakkelijk om je aan te vallen als je geen hulp ontvangt van broeders en zusters 

in het geloof. De HERE God weet dat. Daarom lezen we in Zijn Woord, de Bijbel, dat 

gelovigen samen een kerk moeten vormen. Gelovigen moeten samen de bijbel bestuderen. 

Dat is veel beter dan wanneer ieder het voor zich doet. Samen naar Gods weg zoeken, samen 

God loven is beter dan het alleen doen. 

 

Ambt aller gelovigen 

Met betrekking tot het ‘ambt aller gelovigen’ kan het uitgangspunt genomen worden in de 

tweede helft van zondag 12. 

We hebben een ambtelijk gestructureerde kerk. daarbij zijn velen geneigd te denken aan 

alleen de drie ambten ouderling, diaken, predikant. ten onrechte. Door geloof in Christus zijn 

we allemaal geroepen om als profeet, priester en koning onze weg te gaan. 

Zie bijvoorbeeld 1 Petrus 2:9 
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, 

een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die 

u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 
 

 Uit geloven.nu 11.3 

Gesprek met de ouderling(en) 

Nodig een ouderling uit voor een gesprek. Wat kan hij vertellen over zijn werk als 

ambtsdrager? Merkt hij dat hij in dienst staat van God? Hoe? 
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Vraag of de ouderling iets wil vertellen over het kerkenraadswerk (aan de hand van een kort 

verslag). 

Spreek met de ouderling over het thema 'huisbezoek'. Je kunt vragen hoe de ouderling 

huisbezoek aflegt. Hoe bereidt hij voor? Wat wil hij weten en bereiken? Wat verwacht hij van 

jullie? Hoe ervaren jullie huisbezoek? Hoe ziet een ideaal huisbezoek eruit en wat kun je daar 

aan doen?  

Bij dit thema kun je goed de leesstof uit de jongerenmap gebruiken. 

 

uit geloven.nu 15.3 
 

*Bespreek: Welke taak zou jij later in de gemeente willen vervullen en waarom? Hoe kun je 

God daarmee dienen? En elkaar? Verdeel daarna de groep in tweeën. Geef de ene helft vraag 

1: Waarom zou je wel iets willen doen binnen de gemeenschap der heiligen?  

De andere helft vraag 2: Waarom zou je iets moeten doen binnen de gemeenschap der 

heiligen? 

Kijk daarna wat je nu zou kunnen doen binnen de gemeenschap der heiligen, jijzelf of als 

groep. Wat zijn jouw gaven en mogelijkheden? 

Heb je het gevoel dat je betrokken wordt bij de organisatie binnen onze kerk? Zo ja, vertel 

dan waarbij. Zo nee, vertel dan hoe dat komt. 

 

*Nodig zijn en nodig hebben. Deel kaartjes uit met de volgende teksten en schrijf daar  

 

een antwoord op. Ken je je eigen gaven en mogelijkheden? Ken je ook je eigen tekort en 

gebrek? Wil je geholpen worden? 

 

God kan mij gebruiken. 

Waarmee kan ik een ander helpen? 

 

 

 

 

 
(voorzijde) 

God geeft een ander aan mij. 

Waarmee kan een ander mij helpen? 

 

 

 

 

 
(achterzijde) 
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AVOND 3   ;  De kerkdienst 
 

In het NT zijn er geen directe geboden te vinden met betrekking tot de inrichting van de 

eredienst. Chritus heeft de tempeldienst vervuld. We aanbidden in Geest en in waarheid. Denk 

aan Jezus’ gesprek met de samaritaanse vrouw (Johannes 4). Het OT is natuurlijk niet zonder 

betkenis nadat Christus is gekomen. In het licht van wat Hij geopenbaard heeft moeten we 

onze winst doen met gegevens uit het NT.  

 

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 morgensienst luisteren 

we naar Gods wet, veroormoedigen 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 sunagoge voorleest uit Jesaja en uitleg geeft. 

Woordverkondiging is onze liturgie nog steeds heel centraal. 

 

Uit geloven.nu (les 18.2) 

 

*In de opdracht ‘eredienst door de eeuwen heen’ bekijk je de verschillende vormen van 

samenkomst in de geschiedenis. Maak een lange tijdbalk op een strook papier en schrijf info 

daarbij. Je kunt: 

- of: de kaartjes met bijbelteksten uitdelen, laten opzoeken en vertellen wat daar staat 

over samenkomsten en dat invullen in de tijdbalk (zie voor de teksten volgende 

pagina) 
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- of: de informatie uit de teksten geven en die invullen (zie volgende pagina). 

In beide gevallen bespreek je dat de vorm van de dienst aan God wisselt, dat dat ook te maken 

heeft met het werk van Jezus, dat Hij altijd de lof krijgt, dat die lof groeit in de loop van de 

geschiedenis omdat zijn plan steeds verder komt, dat wij in die lijn ook een plek hebben, hoe 

wij dat nu vormgeven en wat verleden en toekomst van de eredienst te maken hebben met 

onze kerkdiensten. 

 

‘Eredienst door de eeuwen heen’ 
Info voor de opdracht ‘eredienst door de eeuwen heen. Voor uitleg, zie vorige pagina. 

 

Tijdbalk: 

 

 

uitvoering A: 

Deel de onderstaande teksten uit. Ieder (of ieder tweetal) zoekt op wat daar staat over de 

dienst aan de Here en in welke tijd dit zo was. Schrijf het op de tijdbalk. 

Gen. 4:26 - Ex. 25:8,9 - Lev. 23 – Deut. 12:4-7 – Luk. 4:16,17,20,21 – Hand. 2:4-47 – 1 Kor. 

14:26 – Op. 21:22-24 – Op. 22:3-5. 

 

uitvoering B: 

Verdeel de kaartjes. Leg ze op de goede plek op de tijdbalk. (Evt. kun je de teksten die bij 

uitvoering A genoemd worden er bij gebruiken). Hoe zag de dienst aan God er uit door de tijd 

heen? 

 

 

Bespreking uitvoering A+B:  

- Hoe ziet de dienst aan God er uit in de verschillende perioden? 

- Wat heeft dat te maken met het werk van Jezus? 

- Verandert de lof aan God in de loop van de (heils)geschiedenis? 

- Welke plek hebben wij in de eredienst? 

- Hoe geven wij de eredienst nu vorm?  

nu 0 

In de synagoge nam men de boekrol 

en las daaruit en sprak daarover. 

Wanneer u samenkomt draagt 
iedereen wel iets bij: een lied, een 

onderwijzing, een openbaring, een 

uiting in klanktaal of de uitleg 

daarvan. 

Ga met offerdieren naar de plaats die 

ik U wijs. 

Men kwam trouw in de tempel, brak 
het brood aan huis en loofde God 

eensgezind. 

In de dagen van Enos ging 

men de naam van de Here 

aanroepen. 

Vier de sabbat, het loofhuttenfeest, 

het oogstfeest, het Pascha enz. 

Maar een tempel zag ik niet in 

de stad, want God, de Heer, de 

Almachtige, is haar tempel, 

met het lam. 

De troon van God en van het lam zal 
daar in de stad staan. Zijn dienaren 

zullen hem vereren en hem met 

eigen ogen zien, en zijn naam staat 
op hun voorhoofd. 

De Israëlieten moeten een 

heiligdom voor mij maken, 

zodat ik te midden van hen 

kan wonen.  



 

 

Handleiding  blok C, nivo 2  - deel 3.achtergrondinfo per avond                     pag. III.10 

- Past die vorm bij het verleden? 

- En bij de toekomst? Leg uit. 

 

* 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!) 

 
De kerkdienst als woord en antwoord 

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?   
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AVOND 4  ;  De doop, Gods watermerk 
 

De bedoeling is dat deze les (net als de volgende over Pascha  avondmaal) de lijn van het 

Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Van de besnijdenis als teken van het verbond 

toen, naar de doop als teken van het verbond nu. 

Als uitgangspunt kan gekozen worden de geschiedenis van God met Abraham, met aksent op 

de betekenis van de besnijdenis daarin, om vervolgens de lijn door te trekken naar de doop 

vandaag. 

 

* een schema om de tijd van Abraham te vergelijken met die vandaag: 

 

abraham toen de gelovigen nu 

God kiest uit en roept 

- God nam het initiatief. Uit alle mensen 

die in de Babylonische stad  Ur woonden 

koos Hij Abram en zijn familie. 

- God koos Abraham niet omdat hij beter 

was dan anderen (Joz.24:2-3) 

- God riep Abraham weg uit zijn land en 

zijn familie om te gaan naar het land dat 

Hij zou wijzen. Zo zette God Abraham 

apart. 

- Als je gelooft mag je weten: God nam 

het initiatief. Hij koos mij uit. (Rom 8: 29-

30; 1 Petrus 2:9-10) 

- Je weet dan ook: dat deed God niet 

omdat ik beter was dan anderen (Ef.2:8-9) 

- Geloven is antwoorden op Gods 

roepstem. Hij roept je weg uit het duister 

en plaatst je in zijn licht. Wie gelooft 

komt apart te staan. (1 Petr 2:9-10; 2 Tim. 

1:9) 

God geeft zijn belofte 

Centraal in Gods verbond met Abraham is 

de belofte, die God geeft. Elke keer weer 

wordt die belofte herhaald.  

God belooft: 

- veel nakomelingen; Abraham wordt 

stamvader van een menigte volken 

(vandaar de naam Abraham)  

Gen.17:3-6 

- het beloofde land Kanaän, al besefte 

Abraham zelf al dat hij een hemels 

vaderland zou krijgen. 

Gen.12:7 en Gen 17:7-8; Hebr. 11:9,13-16 

- “Ik zal jouw God zijn en die van je 

nakomelingen”  

Gen.17:7-8 

 

Gods verbond met Abraham is een eeuwig 

verbond. Zijn beloften gelden nog steeds 

en zijn alleen maar duidelijker geworden. 

God belooft: 

- een talrijk nageslacht, vele volken; En 

daarbij gaat het volgens Paulus om alle 

gelovigen, zowel joden als niet joden. 

Rom.4:7-12,16-17; Gal.3:6-9,14 en 29) 

- het beloofde land, de plek waar we veilig 

met God zullen wonen. Uiteindelijk is de 

hele aarde het beloofde land. 

Rom.4:13; Hebr.4; Hebr 11:13-16 

- “Ik zal jouw God zijn en die van je 

nakomelingen”. Dat is steeds de centrale 

belofte van het verbond. 

Ez. 36:28 ; Hnd 2:39; Openb 31:3 

-  

God vraagt geloof en vetrouwen 

Wat God van Abraham en zijn 

nakomelingen vraagt is dat zij Hem 

Wat God van ons vraagt is dat wij Hem 

geloven en erop vertrouwen dat Hij zijn 
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geloven en erop vertrouwen dat Hij zijn 

belofte waar zal maken. 

In Abrahams leven laat God elke keer 

weer heel duidelijk worden dat het op 

geloof aankomt: 

- belofte van nageslacht, als het niet meer 

kan; en van een land, terwijl hij er 

vreemdeling is. 

- zelfs nadat Isaäk geboren is, wordt dat 

geloof beproefd (Gen.22) 

Wie zijn verbond verbreekt krijgt met 

Gods toorn te maken. (Gen.17:14) 

belofte waar zal maken. 

Ook in ons leven komt het steeds weer op 

geloof aan: 

- we zijn vreemdelingen op de aarde die 

ons beloofd is (1 Petr.1:1). 

- ook wij worden op de proef gesteld om 

ons geloof sterker te maken. (1 Petr 1: 6-

7; Jac. 1:2-4) 

En nog steeds zal wie Gods verbond 

verbreekt met zijn toorn te maken krijgen. 

(1 Petr.4:17) 

God geeft een teken 

Besnijdenis 

Bij de verbondssluiting geeft God een 

teken. Toen was dat de besnijdenis 

(Gen.17). De volken rondom besneden 

jongens als ze op de huwbare leeftijd 

kwamen. Het was een teken van 

vruchtbaarheid en potentie. Maar God 

kiest net dat symbool voor een man van 

99 en voor kinderen van 8 dagen oud. Het 

beloofde nageslacht is zijn gave, en niet 

afhankelijk van onze potentie.  

  

Doop 

In het Oude Testament geeft God al aan 

dat het om de besnijdenis van het hart 

gaat. ( Deut.10:16; 30:6;Jer.4:4; Rom 

2:25-29). Er is dan ook geen principieel 

verschil tussen besnijdenis en doop. De 

doop is het verbondsteken van het Nieuwe 

Testament. En Paulus noemt de doop ‘de 

Christus-besnijdenis’ (Kol 2: 11-12) 

 

 

* Wat informatie over de lijn besnijdenis  doop 

 

Bij Abraham begint in de bijbel een nieuwe periode. Tot dan toe waren alle volken in beeld, 

maar nu gaat de Here de lijn van zijn volk versmallen tot één volk: de nakomelingen van 

Abraham. Daarom wordt aan Abraham een nageslacht en een eigen land beloofd. Wel zegt 

God er direct bij dat het Hem om zijn heil voor alle volken blijft gaan (Gen 12:3). 

In Genesis 17 lezen we hoe God de beloften aan Abram in het kader van het verbond plaatst. 

(Gen 17:7-8). Bij die gelegenheid wordt ook Abrams naam aangepast: Abraham. Maar 

Abraham werd daarbij wel teruggeworpen op z’n geloof: Hij was 99 jaar, en had nog geen 

zoon, bovendien was hij vreemdeling in het land. 

In dat kader geeft God de opdracht tot besnijdenis. Ook andere volken kenden de besnijdenis: 

daar was het een initiatierite bedoelt om jonge mannen meer geschikt te maken op 

huwelijksomgang, gericht op vruchtbaarheid en voortplanting. Gericht op verhoging van de 

potentie. 

Ook bij Abraham is de besnijdenis een initiatierite: nu hoor je bij het verbond. En ook bij 

Abraham heeft dat te maken met voortplanting en vaderschap: U en uw nageslacht. Maar nu 

is de besnijdenis voor een man van 99 jaar en voor kinderen van 8 dagen. Zo laat God voelen: 

jij maakt je eigen toekomst niet, die maak ik; en jullie moeten vertrouwen op mijn belofte.   

Daarom zo tegenstrijdig dat joden zich later beroemden op besnijdenis in hun afwijzing van 

het geloof in  Christus. "Wij zijn het ware zaad van Abraham". De besnijdenis was geen 

vleselijke zaak, maar wilde verwijzen naar de belofte; ten diepste ging het om de besnijdenis 
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van het hart (b.v. Rom.2:28). De besnijdenis wees terug naar Gods belofte, naar zijn verbond: 

en daarom vroeg de besnijdenis om geloof. 

Het verbond met Abraham loopt door in het Nieuwe Testament. Alle gelovigen heten kind 

van Abraham. Zo wordt de belofte van een talrijk nageslacht vervuld; en ook de belofte van 

een land, wordt verbreed; daarom kan Paulus in Romeinen 4:13 zeggen dat Abraham de 

belofte had, dat hij erfgenaam van de wereld zou zijn. 

Het is niet vol te houden dat het verbond met Abraham in het NT afgedaan heeft, integendeel 

in het NT begint het pas goed. 

Christus is het ware zaad van Abraham, en Hij heeft ervoor gezorgd dat het verbond met 

Abraham z'n definitieve breedte krijgt. De belofte was dat in Abrahams nageslacht alle volken 

gezegend zouden worden, en daarom begint bij Pinksteren de evangelieverkon-diging aan alle 

volken. 

Wie de lijn  van Gods omgaan met zijn volk door ziet lopen van Abraham naar vandaag, die 

snapt waarom Paulus in Kolossenzen 2: 11-12 de doop de Christus-besnijdenis kan noemen. 

Want besnijdenis en doop zijn teken van verbond, en van inlijving in het  

volk van het verbond. Besnijdenis en doop wijzen je terug naar Gods beloften.  

En tegelijk begrijpen we waarom Paulus de besnijdenis niet meer nodig vond 

- doop is veel rijker en concreter dan besnijdenis 

-  de symboliek van de besnijdenis is verbonden met de geschiedenis van Abraham: afzien 

van jezelf, en vertrouwen op Gods belofte, wijst heen naar de vervulling van die belofte 

- maar het vage plaatje van de besnijdenis verliest z'n waarde als Christus, die meer is dan 

Abraham, het scherpe portret van de doop geeft. 

De doop wijst heel direct naar het grote werk van Christus: de afwassing van de zonden en de 

gave van de HG. 

Daarom moet wie besneden is nog wel gedoopt worden, maar niet andersom. 

 

uit geloven.nu (zie verder de lessen 9.1-9.3) 

 

lesindeling  bijbelstudie Gen. 17:1-14 + opdrachten 
1 Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de 

HEER 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. 14 Een 

onbesnedene, een mannelijk persoon van wie de voorhuid 

niet verwijderd is, moet uit de gemeenschap gestoten 

worden, omdat hij het verbond verbroken heeft.’  

 
- Wanneer spreekt God tot Abram? Wat weet je over zijn gezin, zijn woonplaats, zijn positie in het land? 

- Wat zegt God over zichzelf? 

- Wat belooft God aan Abram? Gebruik de tabel op de volgende pagina, zet het in de linkerkolom. 

- Leg uit dat het belangrijk is dat God zichzelf de Almachtige noemt. 

- Wat verwacht God van Abram? Zet dat in de rechterkolom van de tabel. Welke twee termen kun je boven de beide 

rubrieken zetten? (belofte en eis, leg uit dat een verbond een relatie is, een vaste verbinding waarbij afgesproken wordt 
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wat je elkaar belooft en wat je mag verwachten. NB. Laat ook zien dat dit een bijzonder verbond is, geen gelijkwaardige 

partijen). (NB. je gaat in les 9.2 verder met deze opdracht!) 
 

Tabel bij de bijbelstudie uit les 9.1 en de opdracht uit 9.2 

 

Deze tabel gebruik je voor de helft, de tweede helft vul je volgende keer in. 

 

 

………………… 

 

……………. 

Dit belooft God aan Abram: 
(bijbelstudie Gen. 17, les 9.1) 

 

 

 

 

 

Dit vraagt God: 

Petrus vertelt in Hand. 2 wat God belooft: 
(les 9.1) 

 

 

 

 

Dit moeten de hoorders van Petrus doen: 

 
Schrijf hier op wat je zelf denkt en vergelijk dan met het 

antwoord eronder (les 9.2) 

Dit belooft God aan mij in de doop: 
 

 

 

Dit vraagt God van mij: 

In het doopformulier staat wat God mij bij de 

doop belooft, namelijk: 
(les 9.2) 

 

 

 

 

Het doopformulier vertelt dat God dit van mij 

vraagt: 

 

Mat. 28:18-20 
18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven 

in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle 

volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van 

de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 

jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met 

jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’  

 

- Wie spreekt hier? 

- Wat zegt Hij over zichzelf? 

- Wat is de opdracht? 

- # Leg uit wat vers 18 en vers 20 te maken hebben met de opdracht. 

- # Hebben die verzen ook wat te zeggen over de betekenis van de doop?  
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Stellingen 

Hieronder staan verschillende goed/fout stellingen over de doop. Kruis eerst je eigen 

antwoord aan. Verdeel daarna de stellingen onderling en leg uit waarom je het antwoord goed 

of fout vindt. Vergelijk de antwoorden. 

 

 

 

Ik ben gedoopt! 
 

Midden op het papier sta jij. Schrijf je naam, geboortedatum en doopdatum op. In de 

tekstwolken er omheen schrijf je welke gevolgen je doop voor je heeft.  

Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de dingen die je doet, waar je blij om bent, je gevoelens, je 

gedrag. Vul niet alleen in, wat te maken heeft met je leven hier op aarde, maar ook wat te 

maken heeft met je relatie met God! 

 

Het kan zijn dat er in je groep iemand is die niet gedoopt is. Praat daar samen over.  

Als je wel kind van God wilt zijn, kun je de tekst veranderen in: 'ik geloof en daarom….'. Bid 

samen of de Here het feest van de doop te zijner tijd wil geven aan jongeren die als kind niet 

gedoopt zijn. 

 

(zie volgende bladzijde) 

 

De doop is alleen een teken, een afbeelding van de vergeving van de 

zonde 
goed/fout 

Wie gedoopt is kan geen zonde meer doen, hij is schoon gewassen goed/fout 

De belofte van God bij de doop geldt je hele leven goed/fout 

Ook al ben ik gedoopt, toch moet ik elke dag vergeving van mijn 

zonden vragen 
goed/fout 

God zich ook aan zijn woord, als ik niet meer zou geloven in Hem goed/fout 

Omdat ik gedoopt ben weet ik zeker dat mijn zonden vergeven zijn goed/fout 

Als je gedoopt bent moet je ook belijdenis doen goed/fout 

De doop is een betrouwbaar certificaat, een zegel dat God mijn God 

is 
goed/fout 
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Memory 

Maak de memory kaarten (zie de tekst voor op de kaartjes hieronder; je kunt ze ook kopiëren 

uit geloven.nu), schud ze en leg ze op de kop op tafel. Lees en bespreek HC zd 27, v/a 74 als 

voorbereiding en speel daarna het spel. 

Spelregels: Om de beurt twee kaartjes keren. Wie gelijke nummers trekt en een goed paar 

heeft, leest hardop voor wat op de kaartjes staat. Soms bestaat een set uit een kaart met een 

dwaling en een kaart met bijbelse betekenis. Soms zijn beide kaartjes van een set waar. Wie 

een set hardop voorgelezen heeft moet zeggen of klopt wat op de kaartjes staat of niet, en 

waarom dat zo is. Daarna is de beurt afgelopen, de volgende mag keren. (Dus niet nog een 

keer als je een goed paar hebt omgedraaid). 

 

(Alternatief: Hieronder staat de tekst van de memory-kaartjes in een tabel. Geef een kopie 

van de tabel aan de jongeren. Kies om beurten een nummer, lees dat hardop voor en leg uit of 

deze uitspraken kloppen of niet.) 

 

1. De besnijdenis wijst naar een komend offer. 

 

1. De doop wijst terug naar het volbrachte offer. 

2. In het oude testament was de besnijdenis 

teken van het verbond. 

2. In het nieuwe testament is de doop teken van 

het verbond. 

3. Pas als je gelooft kun je gedoopt worden, 

daarom mag je baby's niet dopen. 

3. Kinderen van gelovigen horen bij het 

verbond, de relatie die God met zijn volk heeft. 

Naam:…… 

………… 

geb.datum: 
………… 

gedoopt op:  

…………. 

Ik ben gedoopt en 

daarom.................. 

Doe ik dit..... 

............................. 

Ben ik hier blij 

om................. 

……………….. 

Zal ik nooit 

doen............ 

……………… 

Zeg ik dit tegen andere 

mensen......... 

……………………. 

 

…………………………

……. 

Laat ik zo zien dat ik van 

God houdt…… 

…………………. 

Heb ik hier verdriet 
van ....... 

…………………. 

 

……………….. 
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Zij horen gedoopt te worden. 

4. De doop laat zien dat iemand voor geloof in 

God kiest. 

4. De doop laat zien dat God zijn beloften aan 

iemand geeft. 

5. In het Oude Testament staat een duidelijk 

bevel om jongetjes te besnijden op de achtste 

dag. 

5. In het Nieuwe Testament kun je niet een 

speciale tekst aanwijzen dat kinderen gedoopt 

moeten worden. 

6. Het geloof is voor volwassenen die het goed 

kunnen begrijpen. 

6. Jezus laat zien dat kinderen er echt bij horen 

door hen bij zich te roepen en te zegenen. 

7. De familieband is niet belangrijk voor God. 

Hij benadert ieder mens persoonlijk. Elk 

individu staat op zichzelf en moet zelf kiezen 

voor of tegen God. 

7. God werkt in hele families en geslachten. Dat 

kun je in heel de bijbel aanwijzen. Daarom is 

het logisch dat kinderen erbij horen. 

8. De doop gebeurt op basis van het geloof van 

de mens. 

8. De doop vindt plaats op basis van Gods 

belofte voor de mens. 

9. Door de besnijdenis zette God het volk van 

Abraham apart. 

9. Door de doop zet God de gelovigen als zijn 

volk apart. 

10. Het bloed van de besnijdenis is een teken 

dat de schuld voor God nog betaald moet 

worden. 

10. Het water van de doop is een teken dat voor 

de schuld betaald is. 

11. Doop en besnijdenis hebben niets met 

elkaar te maken. 

11. De doop is gekomen in de plaats van de 

besnijdenis. Christus heeft de besnijdenis niet 

afgeschaft maar vervuld. 

12. In de bijbel wordt verteld dat hele 

huisgezinnen gedoopt werden, Hand. 16 : 

15,33; 1 Kor. 1 : 16. Daaruit kun je zien dat 

kleine kinderen ook gedoopt moeten worden.  

12. Petrus zegt: Want voor u is de belofte en 

voor uw kinderen, dus moet je kleine kinderen 

dopen. 

 

artikel ds. Sieds de Jong 

ds Sieds de Jong is schreef in de Kerkbode van het Noorden een grondig artikel over verbond, 

besnijdenis en doop. De titel is:bijbelse legitimatie van de kinderdoop  

Hij schrijft in de inleiding: 

Ik heb onlangs in Groningen-Oost en in Drachten-Zuid-west over de kinderdoop mogen 

spreken. Kort gezegd kwam mijn verhaal op het volgende neer: in de grote strijd tussen geloof 

en ongeloof zie ik gereformeerden en baptisten náást elkaar staan aan dezélfde kant. Ik 

respecteer hun visie en ga ervan uit dat ze in hun denken en overwegen de bijbel als Gods 

Woord serieus nemen. Ik wil zo met hen omgaan, maar door hen ook zo gezien worden. De 

legitimatie die gereformeerden van de kinderdoop geven is niet zomaar een ‘verzinsel’ maar 

voluit bijbels. Ik heb vervolgens deze bijbelse legitimatie vanuit vijf invalshoeken neergezet. 

Allereerst vanuit het bijbelse karakter van de doop (I). Vervolgens vanuit de manier waarop in 

de bijbel over kinderen wordt gesproken (II). Als derde ben ik kort nagegaan hoe de 

kinderdoop in de kerkgeschiedenis heeft gefunctioneerd (III). Vervolgens ben ik bij 

langsgelopen wat in de bijbel over verbond en doop staat geschreven (IV). En als laatste heb 

ik onderzocht of- en wat er vanuit de bijbel over de relatie tussen besnijdenis en doop valt te 

zeggen (V). Hieronder treft u het geheel aan.  

 

Wie het artikel wil hebben kan het even aanvragen bij domie Jasper Klapwijk, die mailt het 

dan toe. 
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AVOND 5  ;  Bevrijdingsfeest  (Pesach – Avondmaal) 
 

 

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. 
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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 

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) 

 

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 
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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. 

 

 

Puzzelstukjes 
Voorbereiding: Neem een stuk stevig papier en teken daar deze puzzel op. Schrijf op de 

achterkant met grote letters: Avondmaal bevrijdingsfeestmaal. Knip daarna de puzzel in 

stukjes. 

 

 

Verdeel de puzzelstukken. Bekijk je eigen stukje(s), wat zegt het over het avondmaal? 
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Vertel om beurten wat jouw puzzelstuk over het avondmaal zegt en leg daarna je stukje op 

tafel. Als alle stukjes op tafel liggen, draai je de puzzel om en lees je de achterkant samen: 

Avondmaal bevrijdingsfeestmaal. 

NB: Geef aan dat een gezamenlijke maaltijd een teken is van goede verhoudingen. Samen 

avondmaal vieren met je broeders en zusters vraagt om liefde onderling. 

 

*Bij de viering van het joodse pascha vraagt een jonge jongen aan zijn vader: Waarom doen 

we dit? Wat betekenen de bittere kruiden? Enz.  

Maak zelf een vraag en antwoordlijst rond het avondmaal, een soort 

‘avondmaalscatechismus’. Zorg dat je er zoveel mogelijk informatie in stopt. Verzamel eerst 

met de hele groep vragen. Verdeel de vragen in groepjes over hetzelfde onderwerp. Maak dan 

in tweetallen antwoorden bij de vragen.  (Voorbeeldvragen: Sinds wanneer vieren we? Welke 

formules? Wat betekent het brood? Mag iedereen meevieren? Wat is het doel van dit 

avondmaal? Hoe kun je goed gedenken? Tot wanneer?) 

Tenslotte lees je elkaar de vragen en antwoorden voor in samenspraak. 

 

*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’. 

 

Verder kan evt gebruik worden gemaakt van onderstaande les: 

Pascha en Avondmaal 
OT   NT 

besnijdenis → doop 

pascha → avondmaal 
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lees Exodus 12: 1-14 
1) 
Wat moesten de israelieten 

slachten? 
 

Wat moesten ze met het 

bloed doen? 
 

Waarom?  
Wat moesten ze eten?  
Kun je bedenken waarom?  

 

 

 

Toen de israelieten in het beloofde land woonden bleven ze het pascha vieren, 

maar er veranderden wel een paar dingen: 
-het lam werd niet meer thuis geslacht maar in de tempel in Jeruzalem 

-het bloed werd niet meer aan de deurposten gestreken maar werd door de priesters uitgegoten 

voor het altaar 

-de maaltijd werd een groot feest dat in alle rust werd gevierd 

-zeven dagen lang moest er ongegist brood worden gegeten 

 

De Here Jezus heeft ook het pascha gevierd: 
 

Marcus 14: 12-16 en 22-25 

 

De Here Jezus heeft duidelijk gemaakt: het avondmaal kwam in de plaats van het 

pascha. Eigenlijk wees het pascha vooruit naar de komst van de Here Jezus: 

 

2) 
Pascha Avondmaal 

Bij het vieren van het pascha dachten de 

mensen terug aan … … … 

Bij het vieren van het avondmaal denken we 

aan … … … 

Er moest een lam gedood worden ….. …. … … … … … werd gedood 

De israelieten schuilden achter het bloed van 

… … 

Wij mogen schuilen achter het … …  

Het pascha moest telkens weer gevierd 

worden, ook na de bevrijding uit Egypte 

Het avondmaal moet …. … 

Ook na … … … … 

 

3) Toen Johannes de Doper de Here Jezus zag zei hij:  
Kijk, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29) 

-snap je waarom Johannes dit zo zegt en waar hij aan dacht op dat moment? 

 

4) Alleen volwassen mensen vieren bij ons het avondmaal. Weet je waarom? 
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In de bijbel en in het avondmaalsformulier staat dat je voordat je het avondmaal 

gaat vieren jezelf moet ‘beproeven’. Deze zelfbeproeving betekent: 
-beseffen dat je zondig bent en daar verdriet over hebben 

-vast geloven dat de Here Jezus voor je zonde is gestorven 
-naar Gods wil willen leven 

 

5) denk je wel eens over deze dingen na? 

 

6) Denk na en vul in: 
Avondmaal vieren doe je niet zomaar, je moet beseffen … … … … … … ………………………………………………… 

… … … … … … … … … …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Het is wel een heel mooi feest om te vieren. We denken terug aan …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… Het brood en de wijn herinneren ons aan …… 

…………………………………………………………………………… het avondmaal kwam in plaats van het ……………… 

Netzoals de …………………… in plaats kwam van de …………………………… 
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AVOND 6  ;  Tucht; Hard voor elkaar of Hart voor elkaar 

 
 

Belangrijk Bijbelgedeelte: 

1 Korinte 11:17-34. in dit gedeelte legt Paulus uit dat je niet op ‘onwaardige wijze’ het 

avondmaal mag vieren. je moet jezelf beproeven. Wordt daar slordig mee omgesprongen dan 

raakt dat de hele gemeente. Daarom heeft een kerkraad het gezag om mensen van het 

avondmaal te weren wanneer ze zich niet van een bepaalde zonde willen bekeren. Moeilijk is 

altijd wanneer een zonde miserabel is en waneer het censuurabel wordt. Wanneer er een 

infectieve werking uitgaat van een zonde wordt het al snel censuurabel (infectief is: het werkt 

door in de gemeente > ‘dit mag blijkbaar’) 

 

Uit geloven.nu les 14.4 
 

bijbelstudie 1 Kor. 11:23-29. 

- Vergelijk dit bijbelgedeelte met de bijbelstudie van vorige keer, Mat. 26:26-29.  

- In welk vers lees je dat avondmaal vieren een verkondiging is? 

- Wat betekent dat? 

- Wat houdt de gedachtenis van Jezus in? Waar denk je dan aan?  

- Waarom moet je jezelf beproeven? (vs 28). (De zelfbeproeving komt aan de orde in de 

eerste opdracht). 

 

opdrachten 
*Bij zelfbeproeving kijk je in de spiegel naar jezelf.  

Daar lees je de volgende vragen:  

Welke antwoorden schrijf je daarop voor jezelf? 

Zoek daarna in het avondmaalsformulier de drie onderdelen van de 

zelfbeproeving op, zie ook de les in de jongerenmap. 

Welke antwoorden vind je daar? Vergelijk het met je eerste 

antwoorden. 

 

 

Uit geloven.nu 11.4 

 

Een heilige gemeente 

De gemeente moet een heilig volk voor God zijn, omdat Hij heilig is en Hij haar redden wil 

van zonde. Hij wil haar vergeven en haar heilig maken. Daarom moet zonde uit de gemeente 

worden geweerd en zijn waarschuwingen en vermaningen belangrijk. 

 

Twee sleutels 

De kerk heeft twee 'sleutels' voor de tucht, middelen om Gods heil door to geven en 

zondaren te vermanen. De prediking is de eerste sleutel. Daarbij gaat het openen van Gods 

rijk voorop, de prediking is een oproep om door geloof en bekering binnen 

te gaan in Gods rijk. De kerkelijke tucht is de tweede sleutel: daarbij gaat het vooral om 

vermaning van brs/zrs die in zonde leven. Iemand komt onder tucht te staan als hij in ernstige 

zonde leeft en zich ondanks vermaan niet wil bekeren. Het doel van de tucht is de eer van 

God, de redding van de zondaar en de heiligheid van de gemeente. 

 

 

Wie ben je voor 

God? 

 

Wat geloof je? 

 

Hoe leef je? 
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De tucht kent verschillende stappen: 

 

* Zelftucht - ledereen moet in de eerste plaats toezicht houden op zichzelf. Je kent 

jezelf, je eigen hart, het beste. Je weet waarom je dingen doet of nalaat. Wil je echt de 

Here dienen en heb je Hem lief? Klopt wat je doet met wat in je hart leeft? Je moet 

jezelf 'beproeven', zie ook de zelfbeproeving uit het HA-formulier. 

* Onderlinge tucht - Gemeenteleden moeten op elkaar toezien en elkaar liefdevol 

vermanen, zij zijn immers broeders en zusters in het geloof, Mat. 18 : 15-20. Binnen de 

gemeente leeft ieder van Gods genade, daarom zal het vermaan liefdevol moeten zijn . 

* Tucht door de kerkenraad - Wanneer iemand volhardt in het zondigen moeten de 

ouderlingen vermanen. Als vermaan niet helpt wordt de persoon afgehouden van het 

Heilig Avondmaal. Hoe kun je de verzoening met God vieren als je in zonde volhardt? 

Als iemand ook dan niet tot bekering komt volgen de verschillende afkondigingen. Eerst 

zonder naam, later na overleg met de classis, met bekendmaking van de naam. 

Uiteindelijk zal het komen tot afsnijding. In dit alles heeft de gemeente tot taak to bidden 

voor de zondaar en hem/haar op to roepen tot bekering (zie het formulier voor de 

uitsluiting en KO art. 72-82 en: het formulier voor tucht over doopleden en KO art. 82) 

 

Wederopneming in de gemeente 

Er is altijd een weg terug. Wie oprecht berouw heeft en betoont over zijn zonde mag God en 

de gemeente vergeving vragen. Dan zal er feest in de hemel en op aarde zijn als een zondaar 

zich bekeert en vergeving krijgt, zie het formulier voor de wederopneming 
 

Gewaarschuwd worden en waarschuwen 

Stel je hebt iets echt stoms/fouts gedaan en je beste vriend zegt niets, doet alsof er niets 

gebeurd is…. 

- Wat vind je daarvan? 

- Wat wil je dat hij tegen je zegt? Waarom? 

 

 

- Hoe zou je zelf een ander waarschuwen? Vul dat hieronder in. 

 

ik leef zelf van 

vergeving en 

ik houd van 

mijn vriend en 

wil graag dat 

hij/zij met God 

leeft 

daarom zeg 

ik:... 

(als mijn vriend blowt:) 
 

…………………………….. 

(als mijn vriend nooit 

bidt) 

 

………………… 

(als mijn vriend ongezien 

iets meepikt) 
………………. 

(als mijn vriend vloekt) 

 
…………….. 

(als mijn vriend zelden 

meer in de kerk komt) 

……………………… 

(als mijn vriend geen bijbel 

heeft/gebruikt) 

…………………………………. 

(als ………..) 

 

………………. 
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. 
Volgorde van de kerkelijke tucht 
 

Vergroot de zinnen die hieronder in de goede volgorde staan, knip ze uit en laat de groep deze 

zinnen in de goede volgorde leggen. Gebruik hierbij de les uit de jongerenmap. 

NB. Deze opdracht is bedoeld als een korte kennismaking en informatie over de gang van 

zaken. 

  

* iemand vermaant de zondaar persoonlijk 

* met een ander samen gaat die persoon de zondaar nog eens waarschuwen 

* de persoon informeert de kerkenraad over het gemeentelid wat in zonde leeft 

 en zich ondanks waarschuwen niet bekeert 

* de ouderlingen bezoeken de zondaar en vermanen hem/haar 

* de zondaar wordt afgehouden van het avondmaal, de ouderlingen blijven de 

 zondaar bezoeken 

* in de kerk wordt afgekondigd dat iemand in zonde tegen het …e gebod leeft en 

afgehouden wordt van het avondmaal, de gemeente wordt opgeroepen te 

bidden voor bekering, de ouderlingen blijven de zondaar bezoeken 

* de kerkenraad overlegt met de classis over het verloop van de censuur en 

vraagt instemming voor bekendmaking van de naam, de ouderlingen blijven de 

zondaar bezoeken 

* de naam van de zondaar wordt afgekondigd en tegen welk gebod hij zondigt, 

de gemeente wordt opgeroepen tot gebed en tot gesprek met de zondaar, de 

ouderlingen blijven de zondaar bezoeken 

* opnieuw wordt de naam van de zondaar bekendgemaakt, de gemeente wordt 

opgeroepen te bidden voor bekering, anders volgt uitsluiting op die en die 

datum, de ouderlingen blijven de zondaar bezoeken 

* het formulier voor de uitsluiting uit de gemeente van Christus wordt gelezen, 

de gemeente bidt om bekering van hem/haar die buitengesloten is, 

verootmoedigt zich en vraagt voor zichzelf volharding in het geloof 

 

Keur jezelf 

Wie van genade leeft moet volhouden! Daarvoor moet je je zelf  'beproeven', keuren of 

onderzoeken. Daarover lees je in het avondmaalsformulier op pag. 522 van je kerkboek. Vul 

in uit welke drie onderdelen de zelfbeproeving bestaat en wat dat inhoudt. 

 

 

onderdelen van de 

zelfbeproeving 

dat houdt in (voor mijzelf): 

1 

 

 

2 

 

 

3 
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Onderstaande info is een hfst uit een boek van ds Harmannij over de kerkorde. Het hele werk is 

te vinden onder www.kerkrecht.nl > home > bibliotheek > commentaren > 
 

7.5. Openbare zonden 
Openbare zonden moeten anders worden aangepakt dan geheime zonden. De kerkorde noemt twee 

verschillen. Het eerste staat in artikel 74: 

... 

Wanneer iemand over een geheime zonde naar de regel van Matteüs 18 is vermaand en daaraan geen 

gehoor geeft, of wanneer iemand een openbare zonde gedaan heeft, zal dit aan de kerkeraad worden 

meegedeeld. 

 

Bij geheime zonden moet er eerst persoonlijk worden vermaand, onder vier ogen, en later met een of 

twee getuigen. Pas daarna mag de kerkeraad worden ingelicht. Maar bij openbare zonden moet de 

kerkeraad meteen op de hoogte worden gebracht. 

Het tweede verschil vinden we in artikel 76: 

 

De kerkeraad zal de toegang tot het avondmaal van de Here ontzeggen aan hem, die de kerkelijke 

vermaning hardnekkig verwerpt of die een openbare of in ander opzicht ernstige zonde begaan heeft. 

... 

 

Wanneer de kerkeraad hoort van geheime zonden, zal hij eerst zelf indringend met de zondaar spreken 

en hem een tijdlang vermanen. Pas daarna kan de kerkeraad zo nodig overgaan tot ontzegging van het 

avondmaal. Maar bij openbare zonden moet de kerkeraad de zondaar meteen afhouden van het 

avondmaal. 

Ook als de toedracht van de openbare zonde de kerkeraad niet meteen duidelijk is, kan hij toch meteen 

overgaan tot afhouding. Dit is dan de zogenaamde "eenvoudige afhouding". Zodra de kerkeraad 

voldoende inzicht heeft, kan deze afhouding worden opgeheven of worden omgezet in de normale 

afhouding, als onderdeel van de tuchtweg. 

Een voorbeeld: Binnen een huwelijk komt het tot een uitbarsting. Man en vrouw gaan uit elkaar. De 

kerkeraad zal dan vaak voor een ingewikkelde kwestie komen te staan: wie is hier schuldig, de man, de 

vrouw, of beiden? De kerkeraad kan dan beiden afhouden van het avondmaal. Zodra blijkt dat een van 

beide partijen de weg van Gods geboden wil gaan, zal hij of zij weer worden toegelaten. Wanneer de 

ander dat niet wil, zal met hem of haar verder gehandeld moeten worden. 

Voor het overige is de tuchtweg bij openbare zonden gelijk aan de procedure die gevolgd wordt bij 

geheime zonden. 

 

Maar wat is een openbare zonde? Twee kenmerken moeten worden genoemd: 

- de zonde moet in het openbaar zijn bedreven 

- de zonde moet ernstig van aard zijn. 

De zonde moet in het openbaar zijn bedreven. Dat wil nog niet zeggen dat de zonde ook algemeen 

bekend zal zijn. Wanneer een man en een vrouw ongehuwd samenleven, bedrijven zij een openbare 

zonde. Toch kan het gebeuren dat dit in de gemeente nauwelijks bekend is, bijvoorbeeld door hun 

teruggetrokken leefwijze, of door de uitgestrektheid van de gemeente. Maar gemeente en kerkeraad 

zullen de zonde wel als een openbare zonde moeten behandelen. Dat blijkt wel uit artikel 74: 

... 

Wanneer iemand over een geheime zonde naar de regel van Matteüs 18 is vermaand en daaraan geen 

gehoor geeft, of wanneer iemand een openbare gedaan heeft, zal dit aan de kerkeraad worden 

meegedeeld. 

 

http://www.kerkrecht.nl/
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Als er alleen van openbare zonden sprake zou mogen zijn wanneer ze bij de hele gemeente bekend 

waren, zou deze aangifte bij de kerkeraad overbodig zijn. Maar artikel 74 schrijft de aangifte juist voor; 

het gaat er dus van uit dat de kerkeraad met deze openbare zonde onbekend kan zijn. 

Het betekent ook dat ieder gemeentelid die getuige is van zo'n openbare zonde, niet mag redeneren dat 

de kerkeraad vanzelf wel zal ontdekken wat er aan de hand is. Hij is verplicht om de kerkeraad in te 

lichten! 

 

Tweede kenmerk van een "openbare zonde" is dat hij ernstig van aard moet zijn. Wanneer iemand in het 

openbaar enkele ondoordachte woorden spreekt, hoeft dat nog geen reden te zijn om hem meteen af te 

houden van het avondmaal. In zo'n geval kan vermaning onder vier ogen beter werken, dus de weg van 

de "geheime zonde". 

Van belang is of uit de zonde spreekt dat iemand opzettelijk tegen de geboden van de Here ingaat. 

Zolang er eerder sprake is van onwetendheid of onbegrip, kan men beter beginnen met onderwijzend 

vermaan. 

Een voorbeeld: In een bepaalde gemeente is het gewoonte om mee te doen aan volksfeesten, die in de 

loop der jaren steeds meer tegen de christelijke levenssstijl ingaan. Gemeenteleden die daaraan meedoen 

bedrijven dus in feite een openbare zonde. Toch moet een kerkeraad hen daarom nog niet afhouden van 

het avondmaal. Anders wordt het wanneer de kerkeraad de gemeente indringend gaat onderwijzen over 

het zondige karakter van die feesten. Wanneer er dan toch nog gemeenteleden zijn die meedoen, is er 

sprake van een ernstige, openbare zonde, die willens en wetens wordt bedreven. Dan is er grond om te 

handelen zoals de kerkorde dat bij openbare zonden voorschrijft. 

Men heeft wel eens gezegd: alles wat "miserabel" is, is nog niet "censurabel". Elke zonde hoeft nog niet 

meteen te leiden tot kerkelijke tuchtmaatregelen. Daar zit veel waars in. Toch is het als losse uitspraak 

een gevaarlijke uitspraak. Het kan de indruk wekken alsof we sommige zonden maar moeten laten 

lopen. En dat is niet waar: elke zonde is het waard om iemand over te vermanen. Wordt de zondaar niet 

meteen overtuigd van zijn verkeerde handelswijze, terwijl hij toch verder blijk geeft als christen te 

willen leven, dan hoeft er inderdaad niet meteen verder worden gegaan op de weg van de tuchtoefening. 

Het kan soms voldoende zijn om alleen te blijven vermanen; daar zal bij deze christen ook ruimte voor 

zijn. Maar als bij het vermaan over een "kleine" zonde blijkt dat de zondaar onverschillig staat tegenover 

het gebod van God, dan is er reden genoeg om verder te gaan met de kerkelijke tucht. 

Wat wel waar is van genoemde uitspraak, is dat niet elke openlijke zonde meteen moet leiden tot 

afhouding van het avondmaal. Het moet een ernstige zonde zijn, die blijk geeft van duidelijke 

ongehoorzaamheid tegenover de Here. 

Een zonde is ook ernstig van aard wanneer hij veel opschudding veroorzaakt, in of buiten de gemeente. 

Ook als het gebeurde in onbedachtzaamheid mag de kerkeraad er een grond in zien om het avondmaal 

aan de zondaar te ontzeggen totdat hij duidelijk berouw heeft getoond. Zo wordt aan ieder bekend 

gemaakt dat de kerk de zonden in haar midden niet laat geworden, maar er in Christus' naam tegen 

vechten wil. 

Om de zelfde reden geeft de kerkorde ook ruimte om het avondmaal te ontzeggen aan iemand die een 

geheime, maar toch ernstige zonde heeft gedaan. Dat kan zijn omdat uit de betreffende zonde grove 

onverschilligheid spreekt of omdat de zonde hier en daar bekend is geworden en opschudding heeft 

veroorzaakt. Zie het begin van artikel 76: 

 

De kerkeraad zal de toegang tot het avondmaal van de Here ontzeggen aan hem, die de kerkelijke 

vermaning hardnekkig verwerpt of die een openbare of in ander opzicht ernstige zonde begaan heeft. 

... 

 

Dat was trouwens ook al gezegd door artikel 73: 

 

Wanneer iemand afwijkt van de zuivere leer of in zijn leven zich misdraagt, en dit een geheime zaak is 

die geen openbare aanstoot geeft, zal de regel worden nageleefd die Christus duidelijk voorschrijft in 

Matteüs 18. 
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Dit artikel laat de mogelijkheid open van een geheime zonde die toch wel openbare aanstoot geeft. In dat 

geval moet er worden gehandeld als bij een openbare zonde. 

We noemen nog eens het voorbeeld van broeder Alsberg, die broeder Bontreu heeft opgelicht. Dat is een 

geheime zonde. Toch kan het na verloop van tijd uitlekken naar de openbaarheid. De kerk wordt er op 

aangekeken: "die gereformeerden zijn niet te vertrouwen; ze bestelen zelfs elkaar". De kerkeraad mag 

dan niet stil blijven afwachten tot hij officieel wordt ingelicht; hij zal zelf de zaak moeten onderzoeken. 

Als dan blijkt dat broeder Alsberg zich inderdaad aan deze zonde schuldig heeft gemaakt, zal hij worden 

afgehouden van het avondmaal. 

 

Relevant kerkrecht 

Artikel 72-82 k.o. 

 

Doel tucht 

-eer van God 

-verzoening zondaar met God en naaste 

-heil van de gemeente 

 

Bijbelse fundering van de tucht 

-uitbannen van het kwaad in OT, heiligheid Gods volk 

-sleutelmacht apostelen (Matteüs 16 en 18) 

-daarvan afgeleide gezag oudsten in de christelijke gemeenten  
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AVOND 7  ;  niet werven is laten sterven   
 
Samenvatting preek Jasper 

 

Evangelisatie is niet een stukje van de gemeentetaart, maar een ingrediënt dat door de hele 

taart zit.  

 

1) elke volgeling een zendeling 

Als je de lijn van de bijbel ziet, dan zie je dat 

God een missie heeft : Hij werkt heen naar de 

nieuwe schepping. Daarom is God een zendende 

God, met als hoogtepunt de zending van zijn 

Zoon (Joh 3:16). En het was die Zoon, die zei: 

zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik 

jullie. (Joh 17:18 en 20:21). 

- gezonden zoals Jezus 

dat betekent: echt ingaan in het leven van die ander; het betekent ook bewogen zijn met de 

ander, en handelen en spreken uit liefde. 

- gezonden in Gods kracht. 

Het lijkt een onmogelijke missie; maar: Jezus overwon de duivel en de dood, en Hij schenkt 

ons zijn Geest. 

 

2) elke gemeente is zendingsgemeente 

Het doel van Gods missie is een gemeente, daarom nu ook als gemeente bezig zijn. 

1 Petr 2:9 “een uitverkoren geslacht om Gods grote daden te verkondigen”.  

Onze uitverkiezing en redding heeft een doel. Vergeten we dat, dan worden we zelfgericht, 

trots, gesloten, en missen we het elan, dat het betrokken zijn bij Gods missie het leven kan 

geven. 

- dit wordt gezegd van de gemeente; als gemeente moeten we samen missionair zijn. Dat kun 

je niet uitbesteden aan enkelen en moet doorkomen in al je activiteiten. Daarvoor hebben we 

elkaar nodig. 

 

3) in elke cultuur een tegencultuur 

Het loopt uit op een nieuwe wereld. Daarom moeten we nu al een tegencultuur vormen.  

Hoe is onze houding in een snel onchristelijker wordend Nederland: 

- we zijn bijwoners 

1 Petr 2,12: Leidt temidden van de ongelovigen een goed leven. Dus we moeten ons niet uit 

de wereld terugtrekken en ons isoleren van hen die buiten zijn. Dat hoeft ook niet, want: 

a)deze schepping is Gods schepping; in elke cultuur ook positieve elementen. 

b)God heeft deze wereld lief (Denk aan Joh.3:16 en het slot van Jona) 

- we zijn vreemdeling 

In de tijd van het romeinse rijk vormden de christenen een tegencultuur, en juist daarom 

waren ze vreemdeling. Wie op weg is naar Gods wereld is hier en nu een vreemdeling. 

- bijwoner én vreemdeling 

Wie anders is en zich isoleert, en wie open is en zich aanpast krijgt geen problemen.  

Maar Petrus wil dat we heel anders zijn (heilige natie/ een goed leven) én tegelijk heel open 

(leef temidden van de ongelovigen). Zo leven > weerstand en weerklank. 

schepping herschepping 
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Uit geloven.nu les 22.4 

 

Moetje getuigen? 

Als gelovige heb je een bijzondere plaats in de wereld. Je bent het zout van de aarde, het licht 

van de wereld, Mat. 5 : 13-16. Je bent als sterren aan de hemel, die schijnen in een verdorven 

wereld, Fil. 2 14-15. Je hoort bij een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, 1 Petr. 

2 : 7-10, en bent geroepen verantwoording af te leggen van de hoop die in je leeft, 1 Petr. 3 : 

15. 

Het is een groot voorrecht dat je Christus mag kennen, het is je redding tot het leven. God 

roept je om dat door te geven en te vertellen opdat meer mensen in Hem geloven. Wees 

bewogen met mensen die niet geloven, je weet immers wat hun toekomst is. Jij mag ze 

vertellen van hun Redder. Getuigen dat kun je doen met woorden, in een gesprek. Je kunt het 

ook doen door je daden. Heel je doen en laten is immers doortrokken van Gods regels? Je 

liefde tot God en de naaste zal blijken uit watje doet. Dat valt op in een wereld die voor 

zichzelf leeft. Leef als christen en leg het uit als mensen je vragen naar je motieven. 

 

De omgeving waarin God je plaatst 

Om te getuigen hoef je geen moeilijke dingen te doen. Kijk welke mogelijkheden er liggen in 

je omgeving, op school, in je vriendenkring, bij de sport, in je buurt enz. Of je nu omgaat met 

christenen of met ongelovigen, leef voortdurend als een christen in je spreken en handelen. 

Vloek niet, wees behulpzaam en vriendelijk, wees eerlijk, bid voorje eten enz. 

Kijk eerlijk naar jezelf: hoe sterk ben je? Het kan naar twee kanten werken. Je kunt als 

christen een getuige zijn in je doen en laten, maar je kunt zelf ook in een negatieve spiraal 

komen als je veel in een ongelovige sfeer leeft. Hoe zit het: Beïnvloed je of word je 

beïnvloed? 

 

Getuigen is moeilijk 

Veel mensen zijn bang om te spreken over hun geloof. Zullen ze je niet uitlachen? Of 

bespotten? Misschien weet je ook niet goed hoe je het moet zeggen allemaal. Wanneer dat 

komt door een gebrek aan kennis, lees dan veel in de bijbel en leer wat bij! Bedenk ook dat 

God je helpt als je zijn woorden doorgeeft. Hij kan je de woorden `in de mond geven'. De 

Here Jezus heeft tijdens zijn leven al gewaarschuwd: Ze zullen je niet anders behandelen als 

Mij. Wanneer ze de Heer bespotten en zelfs doden, reken dan maar niet op een heel goede 

behandeling. Maar besef ook dat Jezus beloofde: Ik ben met je tot aan het eind van de tijden. 

 

Toerusting 

Wanneer je jezelf wilt oefenen in het getuigen kun je bijv. cursussen volgen vanuit de 

evangelisatiecommissie, E&R e.d. Bid de Heilige Geest of Hij je wil helpen te spreken en of 

Hij geloof wil geven. 

 

 
Bijbelse fundering van de zending 

 

Het Oude testament 

a) Scheppingsgedachte, Gen. 1 is basis voor Matt 28:19, één gezamenlijke afkomst, Gods 

aanspraak op alle geschapene 
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b) Strenge veroordeling andere godsdiensten in OT, er is maar één God die de eigenaar is van 

de hele aarde (zie bv Psalm 87, 96, 100, 117 etc.) 

c) Afzondering Israël was slechts tijdelijk, zie belofte aan Abraham (Gen. 12) , toen had God 

de hele aarde al op het oog 

d) Medelijden met heidendom ontbrak vaak vanwege dreiging die ervan uitging. Er was grote 

angst voor opgaan van Israël in de heidense volken, grote felheid bij de profeten op dit punt, 

daarom weinig missionaire bewogenheid. Maar langzamerhand leerde Israël bidden ipv 

buigen voor de heidenen (bijvoorbeeld Jer. 29;17, zoek de vrede voor de stad en bid voor 

haar) 

e) Universele heilsbelofte voor alle volken is wel aanwezig, maar de bekering van Israël is 

voorwaarde (Jeremia 31, Ez. 36). Voor deze bekering is de komst van de Messias nodig. De 

gerichten over de volken én het heil voor de volken liggen in het OT in het verlengde hiervan. 

 

Het Nieuwe testament 

-De Messias kwam, hiermee brak ook de heilstijd voor de volken aan. Er zijn twee lijnen te 

ontdekken. Eén loopt op Jezus' dood en opstanding uit en één loopt op zijn wederkomst uit. 

De tussenliggende tijd is de tijd van de zending. Licht tot openbaring voor de heidenen, de 

Heiland voor de wereld. Wat bij de profeten in het OT nog in één perspectief werd gezien 

blijkt gefaseerd te verlopen. 

 

-In het boek Handelingen blijkt zending Christus' werk te zijn. Zijn Geest stuurt de 

gebeurtenissen. De dood van Stefanus is eigenlijk de stoot tot zending. Hij zondert Paulus en 

Barnabas af (Handelingen 13), roept Paulus tot bekering (Handelingen 9), brengt Petrus bij de 

heiden Cornelius (Handelingen 10), stuurt Filippus naar de Ethiopiër (Handelingen 8) etc. 

 

-Ook al was zending werk van de Geest van Christus, de kerk krijgt toch een duidelijke taak 

in de zending. Matt 28 en Hd 13 verplichten tot zending en een methodische bezinning. 

Die methodische bezinning hoeft er niet overal gelijk uit te zien. 

 

-Diaconaat (hulpverlening) blijkt heel belangrijk in zending en oecumene. Wanneer ergens 

gebrek was werden andere gemeentes (uit andere landen) opgeroepen tot hulpverlening, zie 

bijvoorbeeld Hand. 11:27-30 , 2 Korinte 8 en 9. 

 

 

Wat stellingen: 

Je zou een stellingenspel/discussie kunnen hebben aan de hand van de volgende stellingen: 

- Getuigen is niet overtuigen 

- Getuigen is: Jezus voorstellen 

- Getuigen is Gods werk 

- Getuigen kun je leren 

- Getuigen geeft vreugde 

- Getuigen kun je beter als je zelf overtuigd bent van Gods liefde.
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AVOND 8  ;  Geloven is belijden 
 

In deze les is het de bedoeling dat de jongeren begrijpen wat de functie van het belijden van 

de kerk is: duidelijk uitspreken wat het bijbelse geloof inhoudt vaak in confrontatie met 

dwaalleer die de kop opsteekt. 

Daarna is het de bedoeling dat ze zicht krijgen op de drie hoofdstromingen uit de tijd van de 

Reformatie: Gereformeerd/ Rooms Katholiek/ dopers(evangelisch). 

Vervolgens leren ze te zien hoe de belijdenisgeschriften hierin een duidelijk kerkelijk 

standpunt ingenomen hebben, en dat dat standpunt ook vandaag nog relevantie heeft. 

Tenslotte denken ze erover na of er vandaag ook nog andere fronten zijn, waarop het goed zou 

zijn als de kerk zich zou uitspreken. 

 

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 Athanasius  -conflict over drieëenheid 

Catechismus -conflict met Rome over vooral de rechtvaardiging door 

het geloof alleen en de sacramenten 

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 sekten 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 überhaupt een belijdenis moet hebben. Kunnen we 

het niet doen met de ‘Schrift alleen’?  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? 
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De drie hoofdstromingen uit de tijd van de Reformatie 
 

Hieronder in min of meer willekeurige volgorde een grove schets van het verschil tussen de 

drie stromingen: 

 

Rooms Gereformeerd Dopers 

Gods openbaring: 

kerk heerst over het 

Woord 

 

Heilige Geest: 

Werkt m.n. via de 

sacramenten en de kerk 

 

doop:  

via de doop deelt de 

kerk het heil uit 

 

 

kerk: 

één zichtbare 

wereldkerk met de paus 

als hoofd 

 

centraal: 

de kerk die het heil 

uitdeelt 

 

genade en goede  

werken 

 

gregoriaanse 

kerkmuziek 

 

natuur (voor alle 

mensen gelijk) en 

genade (geloof en 

kerk). 

Gods openbaring: 

Sola Scriptura 

Tota Scriptura 

 

Heilige Geest: 

Werkt met en via het 

Woord 

 

doop: 

teken en zegel van 

Gods verbond 

 

 

kerk: 

kerk is verbondsvolk. 

plaatselijke gemeente 

met locale ambtsdragers. 

 

centraal: 

het woord, dat het 

geloof  werkt 

 

genade alleen 

 

 

Geneefse psalmen 

 

 

Leef als gelovige in 

deze wereld. Laat zien 

dat je anders in de 

wereld staat. 

Gods openbaring: 

 ‘Geest’  dode letter 

 

 

Heilige Geest: 

Werkt direct en 

rechtstreeks in het hart 

 

doop: 

Daad van overgave en 

geloof van de gelovige 

zelf 

 

kerk: 

kerk is samenkomst 

individuële gelovigen. 

 

 

centraal: 

de keus en toewijding 

van de gelovige 

 

genade en je eigen vrije 

keus. 

 

Johan de Heer en 

Opwekkingsliederen 

 

Trek je terug uit de boze 

wereld. Wel sterk aksent 

op getuigen 

 

Voor verdere achtergrondinformatie een overzicht van de kerken en hun historische 

achtergrond: 
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c. De belijdenisgeschriften tgov RK en Doperdom/Arminianisme 

 

Begonnen kan worden met de vraag of de jongeren zelf iets weten uit de belijdenis dat stelling 

neemt tegen de dwaalleer. 

Vervolgens kan een lijst gegeven worden van fragmenten uit de belijdenis met de vraag waar 

het front bij dit fragment ligt/ waartegen dit fragment stelling neemt. 

Er kunnen gedeelten gekozen worden uit de de volgende onderdelen van de belijdenis: 

- NGB art 7 <> RK traditie en accent op menselijke ingevingen 

- NGB art 15 <> RK (de mens is ziek) en Doperdom (mens heeft nog onbedorven vrije wil) 

- NGB art 23 <> RK goede werkenleer 

- NGB art 26 <> RK bidden tot heiligen 

- NGB 27 slot <> RK kerkleer (Rome/Paus) 

- NGB art 34 <> wederdopers 

- NGB art 36 slot <> wederdopers 

- HC 2 slot <> RK (de mens is ziek) en Doperdom (mens heeft nog onbedorven vrije wil) 

- HC 11 v/a 30 <> RK heiligenleer 

- HC 23 <> RK goede werkenleer 

- HC 25 v/a 68 <> RK sacramentenleer 

- HC 27 v/a 74 <> wederdopers 

- HC 29 v/a 78 <> RK avondmaalsleer 

- HC 30 v/a 80 <> RK avondmaalsleer 

- HC 37 <> dopersen 

- DL  inclusief verwerping der dwalingen <> doperdom/ arminianisme dat de uitverkiezing 

loochend  (hfst I) dat leert dat Jezus voor alle mensen gestorven is, maar dat het nu van de 

menselijke beslissing afhangt of je ook verlossing krijgt (hfst II) dat leert dat de menselijke 

vrije weil niet door de zonde is aangetast (Hfs III/IV) en dat de volharding van de heiligen 

loochend (hfst V) 

 

NB 

Het zou als huiswerkopdracht de week ervoor meegegeven kunnen worden om gedeelten op 

te zoeken waarin duidelijk dwaalleer afgewezen wordt. 

 

Uit Geloven.nu les 18.5 

 

- bijbelstudie 1 Joh. 4:1-6 en 4:15,16. 

Bespreek deze teksten met de Zweedse methode (Zet een uitroepteken bij een tekst die je 

opvalt. Zet een streep onder het gedeelte waarin het over belijden gaat. Zet een vraagteken 

wanneer je iets niet helemaal begrijpt) of: 

- Welke oproep lees je in vers 1? 

- Op welke dingen moet je letten bij het maken van onderscheid? 

- Wat lees je in dit bijbelgedeelte over de Geest van God en de antichrist? En over hen 

die bij hen horen? Kun je dat ook voor onze tijd aanwijzen? 

- Waarom is het belangrijk je geloof te belijden? vs. 15. Bespreek hier dat we dat dus 

elke zondag in de kerk doen! Hoe beleef je dat? Belijd je actief je geloof mee?  

Bij 1 Joh. 4:2 kun je goed vertellen dat een belijdenis soms ook ontstaan is om heel precies de 

leer van de bijbel weer te geven op een punt waar discussie over is. Voorbeeld: de dwaalleer 

dat Jezus niet echt mens of echt God is. Lees samen de belijdenis van Athanasius (om de beurt 

een artikel), pag. 408 van je kerkboek. 
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- Mogelijke opdrachten 

 

*Doe eerste de activiteiten die je als groep samen hebt afgesproken voor deze les. 

Als je daar geen voorbereidingsopdracht van maakte, zoek dan met de groep wel de 

belijdenissen op in je kerkboek en verken kort de inhoud. Misschien leuk om er een 

leesrooster bij te laten maken? 

 

*Maak zelf een ‘belijdenis’. Bedenk samen wat zo belangrijk is om te geloven dat dat er in 

ieder geval in moet staan. Hoe zeg je goed wat je belijden wilt? Doet je belijdenis recht aan de 

bijbel? 

 

*Bekijk de betekenissen van het woord ‘belijden’: 

- openlijk voor een geloofsovertuiging uitkomen 

- erkennen, inzien, openlijk te kennen geven 

- nazeggen 

- be-amen, instemmen met, bevestigen 

- …… 

Welke omschrijving spreekt je aan? Belijd je zelf je geloof 

wel eens? (buiten de kerkdienst). Hoe doe je dat? of: Wanneer? Wat zijn je ervaringen? 

Kies uit de volgende woorden: Je geloof belijden tegenover andere mensen is  

bemoedigend / een opdracht / eng / troostend / soms makkelijker dan je denkt / doe ik nooit / 

zou ik vaker willen doen / lukt beter bij andere gelovigen dan bij ongelovigen. 

 

*Verdeel totaal 10 punten over deze twee stellingen en bespreek je keuze: 

- belijdenissen zorgen voor scheiding tussen gelovigen 

- belijdenissen geven gelovigen houvast bij het samen geloven  

 

*Sluit af met het belijden van geloof in de groep door naar keuze: 

- de belijdenis te zingen 

- een rondje te doen: Dit geloof ik ……………., omdat …………. 

- in het gebed het geloof te belijden en te danken dat God dit geeft 

- te vragen in gebed om de Heilige Geest opdat Hij het geloof wil geven en doen 

groeien 

 

Evalueer de werkwijze van dit blok. Wat heb je geleerd in de lessen. Pak het activiteiten 

schema erbij om een aantal dingen te herhalen. Wat ging heel goed? Wat leerde je voor 

jezelf? 

 

 

IK GELOOF 

I BELIEVE 

JE CRÉTIENS 

ICH GLAUBE 


