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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 3 -Avond 1;  De kerk, Zijn werk! 
 

a. leerdoelen 

 
Hoofd 

- Ze kunnen uitleggen wat het betekent dat God zijn gelovigen bij elkaar zet 

- Ze weten wat het betekent om lid te zijn van een kerk 

- Ze weten wat de kenmerken zijn van een ware kerk 

Handen 

- Ze kunnen aan de hand van voorbeelden toepassen wat het betekent dat God zijn gelovigen 

bij elkaar zet 

 

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. 

 

 

19.20 de kerk een klup? 

 

Er hangen 2 posters: lid van een vereniging en lid van een kerk. 

Bedenk met z’n tweeën verschillen tussen deze twee 

lidmaatschappen. Schrijf de kenmerken van lid van een vereniging 

en lid van een kerk op geeltjes en plak die op. Bedenk zoveel 

mogelijk verschillen. 

Laat een paar jongeren de opgeplakte geeltjes even sorteren, en vat 

met elkaar de geformuleerde verschillen samen. 

 

We gaan nu kijken wat zondag 21 vraag en antwoord 54 ons leert 

over het verschil tussen lidmaatschap van een kerk en een klup. 
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Op het werkblad staat vraag en antwoord 54 met tekstverwijzingen. 

Lees eerst samen deze vraag en antwoord. 

Verdeel nu de tekstverwijzingen (genummerd 1 t/m 10) over de 

jongeren. Laat ze van de bij hun nummer genoemde teksten er 1 

uitkiezen. 

We maken een rondje waarbij ieder de door hem/haar gekozen tekst 

voorleest en uitlegt wat die tekst zegt over de kerk. 

 

Trek nu samen de conclusie: 

Wat kun je uit zondag 21 leren over het verschil tussen het 

lidmaatschap van een kerk en dat van een klup? Welke 

consequenties heeft dat? 

Schrijf de gevonden dingen evt. op de poster van lid zijn van een 

kerk. 

 

19.30 Wat is de ware? 

 

Stel je voor: je komt in het buitenland en je wil graag naar de kerk. 

Maar je hebt al wel gezien dat er heel veel verschillende kerken 

zijn. Je besluit om aan iemand die veel weet van de daar aanwezige 

kerken te vragen bij welke kerk je moet zijn. Welke vragen zou jij 

stellen om bij de goede kerk terecht te komen? 

Laat ze eerst een minuutje even voor zichzelf nadenken en daarna 

met z’n tweeën even wat vragen opschrijven. Bespreek dit kort. 

 

In artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis staan kenmerken 

van de ware kerk (zuivere prediking, zuivere bediening van de 

sacramenten, kerkelijke tucht om zonden te bestraffen). Bestudeer 

dit samen en vergelijk dit met de vragen die zij hebben bedacht. 

Komt het ongeveer overeen? Wat hadden zij niet wat wel in het 

artikel staat en wat hadden zij wel wat niet in het artikel staat? Wat 

vinden ze ervan?  

Ga niet te diep in op de tucht en op de uitvoering van de 

sacramenten, vertel dat dat later in dit blok ook nog aan bod komt. 

  

 

19.45 gekozen of geplaatst? 

 

Koppel nog even terug naar het verschil club-kerk. Leg uit dat dit 

betekent dat een kerk niet een club is waar je zelf voor kiest, maar 

dat het de kudde van Jezus is waar jij in geplaatst bent. . Zondag 21: 

Christus vergadert, beschermt en onderhoudt. 

Leg ook uit dat de gereformeerde kerken daaruit de conclusie 

getrokken hebben, dat je op de plaats waar je woont met de 

christenen om je heen een éénheid vormt of moet vormen. Maar 

hoe zit dit nou in de praktijk? Wanneer mag of moet je uit een 

kerk? Discussieer over de volgende voorbeelden (opgenomen op 

het werkblad) 
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1) Een gezin uit de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Bedum voelt 

zich daar niet thuis en voelt zich veel meer thuis in de 

gereformeerde kerk vrijgemaakt te Winsum. Ze vinden de preken 

mooier en af en toe open diensten met andere muziek e.d. vinden ze 

ook erg mooi. Ze  vragen lidmaatschap aan in de kerk in Winsum.  

Wat vind je hiervan? Mag dit? Hoe zou de kerkenraad hier volgens 

jou mee om moeten gaan?  

2) Een echtpaar uit de protestantse kerk in Winsum voelt zich daar 

niet meer thuis. Ze zijn een aantal keer bij de open poort diensten 

geweest in de vrijgemaakte kerk en dat sprak hen veel meer aan. Nu 

gaan ze eigenlijk steeds vaker naar de vrijgemaakte kerk, ze vinden 

alles veel aansprekender dan bij hen in de kerk en ze voelen zich er 

veel meer thuis, dit past beter bij hen. Ze zijn van plan lidmaatschap 

in de gereformeerde kerk vrijgemaakt aan te vragen.  

Wat vind je hiervan? Mag dit? Hoe zou de kerkenraad hier volgens 

jou mee om moeten gaan? 

3) Een man uit de protestants christelijke kerk te Winsum heeft z’n 

twijfels bij de leer van deze kerk. Hij is nog steeds lid van deze 

kerk, maar hij raakt elke week steeds meer overtuigd dat dit het niet 

is, zo hoort het niet. Hij bezoekt andere kerken en komt ook bij de 

vrijgemaakte kerk, uiteindelijk komt hij vaker bij de vrijgemaakte 

kerk en heeft hij veel gesprekken met mensen uit deze kerk. Hij 

gelooft dat dit een kerk is waar de leer goed gepreekt wordt en hij 

wil graag lid worden van deze kerk. 

Wat vind je hiervan? Mag dit? Hoe zou de kerkenraad hier volgens 

jou mee om moeten gaan?  

4) Een jongere die belijdend lid is van de vrijgemaakte kerk in 

Winsum bezoekt de Vrije Baptistengemeente in Groningen. De 

sfeer daar spreekt hem veel meer aan dan in zijn eigen kerk, zodat 

hij er steeds vaker heen gaat. Wat vind je hiervan? Mag dit? Hoe 

zou de kerkenraad hier volgens jou mee om moeten gaan? 

 

Misschien is dit wel teveel. Je kunt er ook één of twee uitkiezen en 

daar over discussiëren.  

20.00 de prestatie 

 

De prestatie van dit blok is een snuffelstage bij een van de 

commissies  in de kerk. Je gaat kennis maken met de commissies en 

wat ze allemaal doen. Hierna schrijf je in het kort wat de commissie 

waar jij bent geweest nou inhoudt. Dit komt in het jaarboekje.  

Voor de volgende les mag je uitzoeken welke commissies er 

allemaal zijn binnen de kerk en welke je leuk lijkt om eens bij te 

kijken. 

Ook moet je voor de volgende keer een gaventest maken, dit kan 

ook een indicatie geven van waar je een stage zou kunnen lopen.  

Als er nog tijd is, kunnen ze nu al een begin maken met de 

gaventest. Is er geen tijd meer, dan maken ze het helemaal thuis. 
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20.10 

 

 

afsluiting 

- huiswerk opgeven:  

* gaventest afmaken 

* commissies bekijken en er evt. alvast één kiezen 

- memorisatiekaartje uitdelen en ze stimuleren om elke dag even de 

tekst te bekijken. 

- ze stimuleren om gebruik te maken van het bijbelleesrooster 

 

- sluiting 

Verwerk wat aan de orde geweest is in het gebed; benadruk ook hoe 

belangrijk het is voor de gemeente(leden) te bidden. 

 

 

voor de 

volgende 

keer. 

- memorisatietekst leren  

- Gaventest afmaken 

- commissies bekijken 

 

- Het bijbelleesrooster: 

* lezen: Efeze 1:15-17 bidden en leren 

Paulus bidt of de gelovigen God steeds beter mogen leren kennen. 

Bidt jij ook wel eens voor het geloof van anderen? 

* lezen: Efeze 3:14-21 bidden, leren en vieren 

Nogmaals geeft Paulus aan dat hij bidt voor het geloof van de 

gelovigen, of ze mogen leren. Uiteindelijk is dit alles tot 

heerlijkheid van Christus en eindigt Paulus met een lofprijzing. Dat 

is vieren! 

* lezen: Efeze 4:11-16 leren en dienen 

De gemeente moet worden toegerust tot het kennen van de 

waarheid maar ook tot onderling dienstbetoon. Waarheid en liefde! 

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

Gods wil proberen te ontdekken (leren), zingen en jubelen (vieren) 

en elkaar onderdanig zijn (dienen). Is het allemaal in jouw leven 

aanwezig? 

* lezen: Efeze 6:13-20 bidden en werven 

Werven gaat niet zonder bidden. 

* lezen: Kolossenzen 2:4-8 leren 

Ook toen al was er het gevaar van verkeerde leringen in strijd met 

het evangelie van Christus. En dat gevaar bestaat nog steeds.  Het 

leren kennen van de waarheid is echt heel belangrijk. 

* lezen: Kolossenzen 4:2-6 bidden en werven 

Ook in dit gedeelte kan Paulus niet aan ‘werven’ denken zonder aan 

het gebed te denken. 

 

 

 

 



 

 

 

Handleiding  blok C, nivo 3 - deel 2. lesopzet per avond                 pag. II.6 

c. benodigde materialen 
 

- evt. iets voor mentorkwartiertje 

- flaps , stiften 

- memorisatiekaartje 

- uitgewerkte gaventests (op te vragen bij Hans Boekema) 

 

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 kunnen uitleggen wat het betekent dat God zijn 

gelovigen bij elkaar zet 
    

Ze weten wat het betekent om lid te zijn van een 

kerk 
    

Ze weten wat de kenmerken zijn van een ware 

kerk 
    

Ze kunnen aan de hand van voorbeelden toepassen 

wat het betekent dat God zijn gelovigen bij elkaar 

zet 

    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a. leerdoelen 
 

Hoofd 

- Ze weten wat de 5 doelen van gemeente zijn zijn 

Handen 

- Ze kunnen de kerkelijke activiteiten verdelen over de 5 doelen 

Hart 

- Ze willen de 5 doelen ook zelf in hun eigen leven in praktijk brengen.  

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje 

 

 

19.15 Terugblik; intro deze les 

 

Vorige keer hebben we vooral gekeken naar wat de kerk is, en wat een 

goed kerk is. Deze les gaan we kijken naar het gemeente zijn en de 

doelen die daarbij horen. 

 

Bespreek het huiswerk van vorige keer: 

- peilen of memorisatietekst geleerd is 

- Hebben ze het jaarboekje doorgegeken? Welke commissies hebben ze 

allemaal gevonden binnen de kerk?  

- Hebben ze de gaventest gemaakt? Vertel dat ze die later deze les nog 

gaan bespreken. 

 

 

19.20 De vijfdoelen; bijbelstudie 

 

De dominee herhaalt vaak de 5 doelen van gemeente zijn in de 

kerkdienst. Weten zij ze nog? laat ze even samen de 5 doelen 

opnoemen. 

Laat ze voor zichzelf per doel opschrijven wat het volgens hen in 

houdt, laat een aantal dit kort vertellen.  

(Hiervoor op werkblad het volgende figuur;  

per vak het doel noemen en omschrijven) 
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Lees nu samen Hand. 2:41-47. (Op werkblad) 

In dit gedeelte kun je die 5 doelen ook terugvinden.  

Laat ze aangeven met verschillende vormen van onderstrepen (of met 

verschillende kleuren als die beschikbaar zijn) waar de 5 doelen naar 

voren komen. 

dienen   ___________  (enkele streep) 

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

werven  ……………. (stippellijn) 

leren      (dubbele streep) 

bidden       (golflijn) 

 

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

Daarna even gezamenlijk bespreken: 

- Hoe komt het doel hier tot uiting, en wat kunnen wij ervan leren? 

- Heeft iedereen hetzelfde, wat zijn de verschillen?  

- Wat is belangrijk om te onthouden? 

- Als ze dit vergelijken met hun eigen idee van de doelen, is dat dan 

hetzelfde of is het heel anders? 

19.35 De vijfdoelen en de activiteiten in de gemeente 

 

Er zijn in de kerk veel activiteiten, laat ze in tweetallen zoveel 

mogelijk kerkelijke activiteiten bedenken en op geeltjes schrijven.  

Hang aan de muur op vellen papier de 5 doelen van gemeente zijn. (het 

is misschien leuk om de kerk met de 5 doelen in het groot af te 

drukken) Laat de jongeren de geeltjes met activiteiten bij die doelen 

plakken waar ze denken dat het bij hoort.  

Als alles hangt kun je dit kort met elkaar bespreken. 

 

19.45 Uitslag gaventest. 

 

Afgelopen week heeft iedereen een gaventest gemaakt, hoe was dat? 

Laat ze alleen even ervaringen uitwisselen, vertel dat ze nog niks 

mogen zeggen over resultaten wat het heeft opgeleverd.  

Ga dan om de beurt iedereen bij langs en vraag de hele groep wat ze 

denken dat er bij diegene uit de gaventest kwam. Laat dan diegene zelf 

vertellen wat eruit kwam. (je kan dit ook per tweetal doen, over elkaar 

laten raden wat eruit kwam. Dat kost waarschijnlijk wat minder tijd 

maar loop je wel het risico dat er twee mensen naast elkaar zitten die 

elkaar eigenlijk helemaal niet goed kennen en er dan niet veel over 

kunnen zeggen.) 

Bij welk doel van gemeente zijn passen jouw gaven het beste? 

 

 

20.00 Prestatie 

 

Deze les hebben we het gehad over de doelen van gemeente zijn en de 

kerkelijke activiteiten. Laat ze voor de presentatie nog eens naar de 

activiteiten kijken die ze zelf ingedeeld hebben bij de doelen en laat ze 

eens opschrijven welke aansluiten bij hun eigen gaven. Laat ze aan de 

hand daarvan en van hun gaventest en interesses een voorkeur geven 
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voor de commissie/werkgroep/kerkenraad/diaconie/koster waar ze een 

snuffelstage willen lopen. 

Maak dan een verdeling wie bij welke commissie gaat stage lopen, er 

mogen maximaal 2 kiezen voor één commissie. Hoe breder de 

spreiding is hoe beter de indruk is die je samen gaat krijgen van de 

activiteiten binnen de gemeente. 

 

Wat houdt de stage in? 

- dat moet ingevuld worden in overleg met de betreffende 

commissie(voorzitter) 

- het heeft de voorkeur als er een keer een activiteit of vergadering van 

de commissie bijgewoond kan worden. 

- bij de gekozen commissie wordt zo veel mogelijk informatie 

verzameld: doelstelling, inhoud van de taak, werkwijze, onder wie valt 

de commissie, enz. 

 

Laat de jongeren in principe zelf contact opnemen met de 

desbetreffende commissie/werkgroep/enz, maar geef wel van tevoren 

even door welke jongeren ze kunnen verwachten, en overleg evt. even 

over de invulling van de snuffelstage (taak van de mentor).  

Vraag om het zo snel mogelijk te doen, want de komende weken moet 

al weer teruggekoppeld worden naar de groep.  

 

20.10 Huiswerk opgeven: 

- memorisatietekst 

- contacto pnemen met ‘stageadres’ 

 

sluiting 

Inventariseer bij elk van de 5 doelen een paar gebedspunten. Neem die 

mee in het gebed (evt. verdelen en kringgebed doen) 

 

 

huiswerk - memorisatietekst 

- contact opnemen met ‘stageadres’ 

 

 

- Het bijbelleesrooster: 

* Lezen: Romeinen 10:14-17 

Geloof komt tot stand door te luisteren naar de verkondiging van de 

christelijke boodschap. 

* Lezen: 1 Petrus 1:22-23 

Wedergeboorte, het nieuwe leven, wordt door het Woord van God tot 

stand gebracht. 

* Lezen: Johannes 14:25-26 

De heilige Geest werkt het geloof in ons hart door ons de woorden van 

de Here Jezus te binnen brengen 

* Lezen: Johannes 16:12-13 

De heilige Geest is geen zelfstandige leraar, Hij wijst ons op Christus’ 

woorden en volbrachte werk. 
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* Lezen: 1 Tessalonicenzen 2:13 

Door het gepredikte woord zijn mensen tot geloof gekomen. 

* Lezen: Handelingen 16:11-14 

Ook hier weer: mensen preken de boodschap, maar God opent langs 

die weg een hart.  

* Lezen: Efeze 1:13-14 

Als mensen het woord aannemen en tot geloof komen worden ze 

verzegeld door de heilige Geest. Dit is allemaal met elkaar verbonden. 

Geen geloof zonder de heilige Geest, geen geloof zonder het gepreekte 

woord. 

 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- flap met 5 doelen 

- memorisatiekaartjes  

- Jaarboekje 

 

d. suggesties  
 

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

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

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

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Ze weten wat de 5 doelen van gemeente zijn zijn     
Ze kunnen de kerkelijke activiteiten verdelen over 

de 5 doelen 
    

Ze willen de 5 doelen ook zelf in hun eigen leven 

in praktijk brengen. 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Handleiding  blok C, nivo 3 - deel 2. lesopzet per avond                 pag. II.13 

 

Blok C – nivo 3 -Avond 3;  Kerken in veelvoud 
 

a. leerdoelen 
 

Hoofd 

- Ze weten de belangrijkste verschillen tussen de drie kerkelijke hoofdstromingen 

Handen 

- Ze kunnen verschillende kerken binnen die stromingen plaatsen 

Hart 

- ze benoemen 4 kenmerken die ze zelf heel belangrijk vinden 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik, intro v.d. les 

 

Korte herhaling afgelopen weken. De eerste les hebben we het 

gehad over wat de kerk is en vorige week hebben we het gehad over 

de 5 doelen van gemeente zijn.  

 

Laat ze nu op het werkblad de volgende cartoon bekijken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is volgens hen de boodschap van deze cartoon? 

Zijn ze het met die boodschap eens? 

Geef aan dat het moeilijk is om te begrijpen waarom al die 

verschillende kerken er zijn, en hoe je er tegenaan moet kijken.  

Deze les wil je daarbij helpen. 

 

 

19.20 Vele kerken- drie hoofdstromingen 

 

- Inventariseer eerst welke kerken ze kennen (op bord schrijven), en 

wat ze van die kerken weten. 

Vraag als er een rij kerken op het bord staan, of ze ook in groepen 
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te verdelen zijn; en zo ja , hoe dan? (b.v. gereformeerde kerken bij 

elkaar; evangelische kerken bij elkaar) 

 

Leg nu uit dat er in de tijd van de Reformatie (1517 evj) al drie 

hoofdstromingen waren: Gereformeerd- RoomsKatholiek – 

Dopers/Evangelisch. En dat die hoofdstromen op heel veel punten 

verschillen. 

 

Op hun werkblad staat het volgende schema: 

 

 gereformeerd katholiek dopers/evangelisch 

muziek  

 

  

De 

Bijbel 

 

 

  

de Geest  

 

  

doop  

 

  

kerk  

 

  

de kern  

 

  

genade  

 

  

in de 

wereld 

 

 

  

 

Laat drie stukken muziek horen: 

- een stukje gregoriaans 

- een opwekkingslied met band 

- een psalm met orgelbegeleiding 

Bij welke hoofdstroom hoort welke muziek? Vul het in in het 

schema (1
e
 rij) 

 

Verdeel de groep in drietallen. Geef iedereen een set van 21 losse 

kaartjes (zie hieronder), en laat ze die verdelen over het schema. 

Als ze het met z’n drieën eens zijn, kunnen ze de kaartjes in het 

schema inplakken. 

Hierna kan het met de hele groep besproken worden. Het is 

belangrijk dat ze zo een beeld krijgen van de kenmerken en 

verschillen van deze kerken.  

Laat de jongeren voor zichzelf 4 kenmerken onderstrepen die ze 

heel belangrijk vinden. 

Inventariseer welke kenmerken het hoogst scoren. 

 

(op de volgende bladzijde een overzicht van de 21 kaartjes) 
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Hoe je de bijbel 

moet lezen beslist 

de kerk 

Allen de bijbel 

heeft gezag ook 

over de kerk 

Naast de bijbel is er 

ook veel aandacht 

voor ingevingen 

van de Geest 

De Geest werkt 

vooral via de 

sacramenten van de 

kerk 

De Geest werkt 

vooral met en via 

het Woord van God 

De Geest werkt op 

buitengewone wijze 

direct in het hart 

via de doop deelt de 

kerk de genade uit 

de doop is teken en 

zegel van Gods 

verbond 

de doop is een daad 

van overgave van 

de gelovige 

één zichtbare 

wereldkerk met de 

paus als hoofd 

de kerk is het 

verbondsvolk. 

Plaatselijke 

gemeentes die met 

anderen in een 

verband staan. 

de kerk is de 

samenkomst van 

individuële 

gelovigen. Je kiest 

de kerk, die bij je 

past 

het gaat om de kerk, 

die het heil uitdeelt. 

Het gaat om het 

Woord, dat het 

geloof werkt. 

Het gaat om de keus 

en toewijding van 

de gelovige. 

genade en goede 

werken 

genade alleen genade en je eigen 

vrije keus 

De meeste mensen 

hebben gewone 

beroepen, maar het 

is mooier als je een 

geestelijke bent. 

Het maakt niet uit 

welk beroep je hebt, 

als je maar tot eer 

van God bezig bent 

Het is jammer als je 

veel tijd aan een 

wereldsberoep 

besteedt, want het 

gaat om het 

geestelijke. 

 

 

19.55 Kerken plaatsen in stromingen 

 

We hebben het nu gehad over drie stromingen.  

Pak  nu de lijst van kerken die we net gemaakt hebben erbij, en laat 

de jongeren alle kerken in één van de drie stromingen plaatsen. 

 Kunnen ze dit uitleggen aan de hand van de theorie? 

 

 

20.00 Prestatie 

 

Iedereen is ingedeeld bij een commissie. Check even of iedereen al 

contact heeft gehad met de commissie. Is dat niet zo, neem als 

leiding dan zelf contact op met de commissie en zorg dat er contact 

met de jongeren wordt opgenomen zodat ze met hun stage kunnen 

beginnen. 

Laat de jongeren voor zichzelf kort opschrijven wat ze verwachten 

van de commissie waar ze gaan stage lopen. 
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20.10 huiswerk opgeven 

- het memorisatiekaartje uitdelen. 

- de volgende keer zal het gaan over verschillende ‘Gereformeerde 

Kerken’ Verdeel de volgende kerken over de groep, en laat ze voor 

de volgende keer op internet informatie zoeken over die kerk: 

 - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 

 - Christelijk Gereformeerde Kerk 

 - Nederlands Gereformeerde Kerk 

 - Gereformeerde Gemeenten 

 - Oud Gereformeerde Gemeenten 

 - Gereformeerde Kerken (hersteld)  de Nieuwe 

 Vrijgemaakten 

 - Hersteld Hervormden 

 - Protestantse Kerk Nederland 

 - Voortgezet Gereformeerde Kerken in Nederland 

 

Afsluiting 

Inventariseer gebedspunten. Bidt in ieder geval ook voor kerkelijke 

eenheid. 

 

 

20.15 

 

 

Huiswerk:  

- memorisatietekst  

- Zoek informatie over ‘jouw’ gereformeerde kerk 

 

- bijbelleesrooster 

* lezen: 2 Timoteüs 3:14-17 

De verkondiging van het woord was vanaf het begin heel belangrijk 

in de gemenete. dat proberen we in onze gereformeerde kerken 

vandaag nog steeds een plek te geven. 

* lezen: 2 Timoteüs 4:1-5 

Waarheid moet van onwaarheid worden onderscheiden. Door goed 

Gods Woord te bestuderen kunnen we de waarheid op het spoor 

komen. ‘We geloven allemaal op onze eigen manier en het maakt 

niet uit naar welke kerk je gaat’ is een veel te vrijblijvende 

opstelling. 

* lezen: Judas:3-4 

 Ook hier zien we weer het benadrukken van de waarheid en de 

confrontatie met dwaalleer. 

* lezen: Hebreeën 10:23-24 

De kerk was ook toen al een gemeenschap van mensen die trouw 

samenkwamen en een gezamenlijke belijdenis hadden. 

* lezen: 1 Korintiërs 4:26-31 

Er is niks waar een kerk trots op kan zijn, ook niet als ze de 

waarheid kent. Blijf altijd nederig. 

* lezen: 1 Korinte 3:1-9 

Als het goed is gaat het in de kerk niet om mensen maar om God. 

Verdeeldheid is een slecht teken. 

* lezen: Handelingen 2:41-42 
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Hele belangrijke verzen waarin belangrijke alle kenmerken van de 

kerk genoemd worden: doop , avondmaal, samenkomen, gebed, 

onderwijs van de apostelen. 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- evt. iets voor mentorkwartiertje 

- posters + stiften 

- setjes met de 21 kaartjes (lijm om ze in het schema op het werkblad in te plakken) 

- memorisatiekaartjes 

 

d. suggesties   
 

zingen: Ps 92; Ps 118; Gz 118; Gz 119; Gz 139; Liedboek 477 

bijbelgedeelten:  Johannes 17, zie verder bijbelleesrooster  

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

 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Ze weten de belangrijkste verschillen tussen de 

drie kerkelijke hoofdstromingen 
    

Ze kunnen verschillende kerken binnen die 

stromingen plaatsen 
    

ze benoemen 4 kenmerken die ze zelf heel 

belangrijk vinden 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 3 -Avond 4;  GK’s in veelvoud 
 

a. leerdoelen 
 

Hoofd 

- Ze kennen verschillende gereformeerde kerken 

- Ze kennen 4 hoofdstromingen binnen christelijk Nederland 

Handen 

- Ze kunnen uitspraken bij de goede stroming plaatsen 

- Ze kunnen aangeven welke zaken zo belangrijk zijn dat het onmogelijk is om één te worden 

Hart 

- Ze worden bevestigd in of komen tot een overtuigde kerkkeus 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik en bijbelstudie 

 

Korte herhaling afgelopen weken. We hebben het gehad over wat 

de kerk is, over de 5 doelen van gemeente zijn en over 

verschillende kerkelijke stromingen. Deze les gaan we het hebben 

over de verschillende gereformeerde kerken. 

 

 

19.20 bijbelstudie 

 

Bijbelstudie: Joh. 17:20-26. Lees dit samen en laat de volgende 

vragen in tweetallen behandelen. 

Voor wie bidt Jezus? 

Wat vraagt hij?  

Onderstreep wat je leest over de Vader. 

Schrijf op wat de Zoon wil bereiken.  

Bespreek dit kort na. Het is hierbij belangrijk dat het gaat om de 

eenheid. Bespreek ook met de groep of het belangrijk is om één te 

zijn en of je daarnaar moet streven? 

 

 

19.30 verschillende protestantse kerken 

 

Bespreek met de jongeren het huiswerk van de vorige keer. Laat de 

jongeren brainstormen over welke gereformeerde kerken ze kennen 

en wat ze daar nu van weten. Teken dit in een boom waarin je laat 

zien op welk moment de splitsingen plaatsvonden.  

 

Er zijn in (protestants) christelijk Nederland 4 hoofdstromingen. 

Deze hoofdstromingen kunnen dwars door de kerken heenlopen: 
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- Modern theologische 

- Reformatorisch bevindelijke 

- Evangelisch-charismatische 

- Orthodox-gereformeerde  

 

Hieronder staan 4 fragmenten, laat de jongeren eerst in tweetallen 

zelf eens proberen zonder uitleg het goede fragment bij de goede 

hoofdstroming te plaatsen. Laat ze het, als ze klaar zijn, vergelijken 

met elkaar. Hebben ze hetzelfde? Wat is er anders? Wat zou het 

moeten zijn?  

 

1. Twijfel past niet bij een kind van God. Als de Geest in je leven 

gekomen is, wordt alles anders. Zonde en ongeloof verdwijnen. 

Elke dag ben je blij en vol vreugde in je geloof. Als dat niet zo 

is moet je meer bidden en je bekeren van je kleingeloof. 

Vertrouw op het werk van de Geest, Hij doet ook vandaag nog 

steeds wonderen. 

 

2. Het is niet passend voor christenen om zozeer samen te werken 

met anderen. Je moet een getuigenis geven van de waarheid en 

toezien op jezelf. Maak studie van 

oude schrijvers en volg betrouwbare 

voorgangers. Ga niet overal tegenin 

en mijdt alles wat je van een 

christelijk leven af kan trekken. 

Misschien zullen ze je er om 

bespotten maar weet dan dat God je 

ook ziet. Hij spot niet met mensen 

die Hem willen volgen. 

 

3. God sluit zijn verbond met ons, en belooft ons vergeving van 

zonden en eeuwig leven. Als je daar de leeftijd voor heb, moet 

je die beloften aanvaarden en geloven. Christenen hebben een 

taak in deze wereld. Uit dankbaarheid moeten ze God en de 

naaste liefhebben. Laat in je leven echte naastenliefde zien, 

misschien kun je zo mensen voor Christus winnen.  

 

4. De bijbel is vooral een bundel verhalen van wat mensen in die 

tijd over God dachten. Zo was b.v. het verhaal van de schepping 

hun manier om het begin van de wereld te verklaren en hun 

vertrouwen in God uit te spreken. Tegenwoordig weten we dat 

veel dingen niet echt zo gebeurd zijn, maar die verhalen kunnen 

ons wel inspireren en hoop geven.  

 

Als iedereen dit goed bij elkaar kan plaatsen, kun je verder gaan. 

Lukt dit niet dan kan het samen besproken worden om zo de goede 

uitspraak aan de goede stroming te koppelen.  



 

 

 

Handleiding  blok C, nivo 3 - deel 2. lesopzet per avond                 pag. II.21 

Laat ze nu bedenken bij welke stroming zij horen. Waarom? Hoe 

kun je dat zien? Waar moet je op letten?  

Probeer ook de andere kerken die aan het begin van dit onderdeel 

genoemd zijn aan één van deze hoofdstromen te koppelen. 

 

19.45 Wat is een hard punt 

 

Grijp eerst weer terug op de bijbelstudie: Jezus wil dat we één zijn. 

Laat nu zien dat de zaken die kerken gescheiden houden soms heel 

principieel zijn, maar soms ook een kwestie van verschil in cultuur 

en smaak. 

Wat uitdrukkelijk strijdt met Gods Woord kun je niet gedogen, 

maar cultuurverschillen moet je overwinnen (In Christus is noch 

Jood, noch Griek) 

Hieronder vindt je een lijst met punten. Geef per punt aan of je 

vindt dat dat een ondergeschikt punt is, waar je overheen moet 

kunnen stappen (geen of één vakje inkleuren) of dat het principieel 

punt is waar je niet overheen mag stappen (vier of vijf vakjes 

inkleuren 

 

 

in de kerkdienst worden geen gezangen 

gezongen 

     

elke zondag wordt de wet voorgelezen      

vrouwen moeten een hoed dragen      

vrouwen kunnen ambtsdrager zijn      

de dominee gelooft niet dat Jezus echt 

op het water gelopen heeft, en krijgt 

daarvoor de ruimte. 

     

samenwonende homo’s worden 

toegelaten aan het avondmaal 

     

samenwonende homo’s worden 

toegelaten aan het avondmaal 

     

op zondag is er maar1 kerkdienst       

er wordt gelezen uit de Statenvertaling      

elke woensdag houdt de gemeente een 

gebedsdienst 

     

in de kerkdienst is alles strak geregeld, 

er gebeurd nooit iets spontaans. 

     

wie rookt kan geen belijdenis doen      

de ene dominee preekt heel anders dan 

de andere 

     

het is niet erg als jongeren gaan 

samenwonen 

     

 

Inventariseer de dingen die iedereen erg belangrijk vindt, schrijf de 

op een groot vel papier. 
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Laat ze dan bedenken welke zaken zo belangrijk zijn dat het 

onmogelijk is om één te worden. Waarom? Laat ze daar een + 

voorzetten.  

Het gaat hier dus vooral om het verschil te maken tussen wat zij in 

eerste instantie belangrijk vinden en wat echt zo belangrijk is dat 

het onmogelijk is om één te zijn.  

Vergelijk dit met elkaar en de dingen die al op het grote vel staan. 

Bespreek samen welke zaken echt zo belangrijk zijn dat het 

onmogelijk is om één te worden. Misschien ontstaat hierdoor wel 

een interessante discussie! 

 

20.00 Prestatie 

 

De jongeren zijn deze weken aan het stage lopen. Zie dit kwartiertje 

als een soort terugkomdag. Laat iedereen even kort wat vertellen 

wat ze hebben gedaan. Wat vinden ze ervan? Loopt alles goed, 

moeten er dingen bijgestuurd worden? 

 

 

20.10 huiswerk opgeven: 

- memorisatiekaartje uitdelen 

- Vraag ze voor de volgende keer artikel 72-76 van de Kerkorde 

lezen (Achter in het Gereformeerde Kerkboek) en daarbij minimaal 

2 vragen of opmerkingen noteren. 

 

afsluiting  

Bedenk wat je kunt bidden voor eenheid onder oprechte christenen 

en bidt om die eenheid.  

 

 

20.15 

 

 

Huiswerk:  

- taken voor prestatie  

- memorisatietekst 

- Lezen art.72-76 KO 

 

- 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 
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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 

- memorisatiekaartjes 

- posters+ sttiften 

 

d. suggesties   
 

zingen: Ps 72; Ps 87; Gz 111; Gz 118; Gz 119;  E&R 430 

bijbelgedeelten:  zie bijbelleesrooster 

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

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Ze kennen verschillende gereformeerde kerken     
Ze kennen 4 hoofdstromingen binnen christelijk 

Nederland 
    

Ze kunnen uitspraken bij de goede stroming 

plaatsen 
    

Ze kunnen aangeven welke zaken zo belangrijk 

zijn dat het onmogelijk is om één te worden 
    

Ze worden bevestigd in of komen tot een 

overtuigde kerkkeus 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

samen verantwoordelijk voor een leven voor God  
 

a. leerdoelen 
 

Hoofd 

- ze weten wat zelfbeproeving is 

- ze kennen de drie doelen van de kerkelijke tucht 

Handen 

- ze kunnen de zelfbeproeving op zichzelf toepassen 

- ze kunnen vrienden/leeftijdsgenoten voor bepaalde dingen waarschuwen 

Hart 

- ze zien in dat de tucht uit liefde is en dat het goed is om zo naar elkaar om te zien 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik, huiswerk 

 

Korte herhaling afgelopen weken. We hebben het gehad over wat 

de kerk is, over de 5 doelen van gemeente zijn, over verschillende 

kerkelijke stromingen en over de verschillende gereformeerde 

kerken. 

Vandaag gaan we het hebben over ‘tucht’ 

Vraag naar het huiswerk van vorige keer. Schrijf op een flap de 

vragen en opmerkingen, die ze genoteerd hebben bij art. 72-76 van 

de KO. 

Nu nog niet bespreken, maar aan het eind van de les kijken of alle 

vragen en antwoorden aan de orde geweest zijn. 

 

 

19.20 3 doelen van de tucht 

 

Op het werkblad staat het volgende schema: 

 

Stel: Iemand in de gemeente kiest voor een openlijke zondige 

manier van leven. 

dat is er voor 

hemzelf omdat….. 

 

 

 

 

 

dat is erg voor de 

gemeente omdat…. 

dat is erg voor God 

omdat…… 

 



 

 

 

Handleiding  blok C, nivo 3 - deel 2. lesopzet per avond                 pag. II.26 

 

Laat ze in tweetallen dat in vullen. 

Zet hetzelfde schema op het bord. Bespreek wat de tweetallen 

hebben ingevuld en vul nu gezamenlijk het schema op het bord in. 

 

Tucht is de inspanning (elkaar waarschuwen en corrigeren) die 

gedaan wordt om de zonde geen vaste geaccepteerde plaats te 

geven in ons leven en in de gemeente. 

 

Leg uit dat tucht drie doelen heeft: 

- het behoud van de zondaar 

- een heilige gemeente (die uitstraalt dat men voor God gaat, en de 

zonde niet accepteert) 

- de eer van God 

 

Geef aan dat we drie aspecten van de tucht gaan bekijken: 

a. zelftucht 

b. onderlinge tucht 

c. kerkelijke tucht 

 

19.25 zelftucht 

 

Lees samen uit het lange avondmaalsformulier het gedeelte over de 

zelfbeproeving 

(Oude kerkboek blz. 522; nieuwe kerkboek blz 738) 

Laat nu ieder voor zichzelf deze beproeving op zichzelf toepassen. 

Dus bij het eerste, tweede en derde punt gaat ieder persoonlijk na 

hoe is dat op dit moment voor mij?  

Doe dat door ze hetvolgende schema te laten invullen (wrkblad): 

 

toets 1: 

zondebesef 

 

 

 

 

 

teots 2. 

geloof in Jezus 

verzoeningswerk 

 

 

 

 

toets 3 

leven uit liefde 

 

 

 

 

 

 

Zijn ze daarmee klaar, laat ze dan even met elkaar erover 

doorpraten en ervaringen uitwisselen.  

Bespreek dit samen, hoe moeilijk is het om jezelf te onderzoeken? 

Waar loop je tegenaan?  
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19.35 onderlinge tucht 

 

Je moet jezelf beproeven, maar we zijn ook verantwoordelijk voor  

Stel je echt zondigs/fouts doet of gedaan hebt, en je beste vriend 

zegt niets, spreekt je er niet op aan en 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 aanspreken?  

 

Op het werkblad staat dit schema (voor het volledige schema, zie 

het achtergrondmateriaal): 

 

 

Bedenk eerst voor jezelf kort hoe je de ander zou aanspreken. Speel 

dan met een aantal mensen die situaties na.  

Werkvorm: iedereen loopt door het lokaal, zodra ze iemand 

tegenkomen gaan ze met diegene aan de slag. De één kiest 

een situatie uit en spreekt daarop de ander aan, de ander 

reageert daar op een realistische manier op. Dan kiest de 

ander een situatie uit en draaien ze de rollen om. Zijn ze 

klaar, dan lopen ze weer door het lokaal tot ze iemand 

anders tegenkomen met wie ze hetzelfde gaan doen. Het is 

afgelopen tot iedereen alle situaties gehad heeft of tot de 

leiding een teken geeft. (het beste is waarschijnlijk tot de 

leiding een teken geeft, anders duurt het erg lang) 

Als iedereen weer zit, bespreek je samen  de opdracht. 

Hoe was het om iemand op z’n zonden/fouten aan te spreken? Waar 

liep je tegenaan? Zou je het ook echt doen? 

 

 

19.45 kerkelijke tucht 

 

Zo willen we in de kerk verantwoordelijk blijven voor elkaar. Dit 

noemen we ook wel de kerkelijke tucht. Hierbij willen we echt 

laten merken dat we graag willen dat de hele gemeente leeft zoals 

God dat graag wilt. Is dat niet zo, dan spreken we elkaar daarop 

aan. Wil iemand echter niet luisteren, en blijft hij of zij voor de 

zonde kiezen, dan volgen verdere stappen. 

 

Lees nu Matteüs 18: 15-18 

 

ik leef 
zelf 
van 
verge
ving 
en 

ik 

houd 

van 

mijn 

vrien

d en 

wil 

graag 

dat 

hij/zij 

met 

God 

leeft 

daaro

m 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/gebru
ikt) 
………………

………………

…. 

(als 
……
…..) 
 
………

………. 
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De Here Jezus heeft dus duidelijk instructies gegeven over wat er 

moet gebeuren als iemand voor de zonde kiest. Op basis hiervan 

heeft de kerk in de Kerkorde regels mbt de tucht opgesteld. 

 

Presenteer het volgende voorbeeld: 

Je weet dat broeder x in zijn vrije tijd via internet in pronografische 

tijdschriften handelt. In welke volgorde zouden nu de dingen gaan 

gebeuren, ervanuit gaande dat deze broeder zich blijkt niet te willen 

bekeren? 

 

Vergroot de zinnen die hieronder in de goede volgorde staan, knip 

ze uit en laat ze in groepjes van 3 deze zinnen in de goede volgorde 

leggen.  

* je spreekt broeder x persoonlijk aan op wat hij aan 

 het doen is. 

* je gaat met een ander samen broeder x nog eens 

 waarschuwen 

* je  informeert de kerkenraad over het gedrag

 van broeder x 

* de ouderlingen bezoeken broeder x en vermanen 

 hem 

* broeder x wordt afgehouden van het avondmaal, de 

 ouderlingen blijven de zondaar bezoeken 

* de gemeente wordt op de hoogte gesteld (eerst 

zonder de naam te noemen, later met de naam van de 

broeder erbij) en wordt opgeroepen te bidden om 

bekring van broeder x. 

* Uiteindelijk (als broeder x zich niet bekeerd heeft, en 

zich ook niet als lid onttrokken heeft) volgt 

uitsluiting uit de gemeente. (Daar is een speciaal 

formulier voor opgenomen in het kerkboek) 

de kerkenraad overlegt met de classis over het  

 

(Lees evt. samen een paar gedeelten uit het formulier voor de 

uitsluiting uit de gemeente van Christus; pag 533 oude kerkboek; 

760 nieuwe kerkboek) 

Bespreek dit na, wat vinden ze hiervan? Laat vooral merken dat het 

bij tucht echt gaat om liefde. Als we niet op elkaar zouden toezien 

zou het onverschilligheid zijn.  

Als laatste nog een vraag voor de jongeren: 

Hoe zie je tucht? Positief of negatief?  

 

Ga nog even na of alle vragen, die uit het huiswerk naar voren 

gekomen aan de orde zijn geweest. 

 

20.00 Prestatie 

 

De jongeren zijn deze weken aan het stage lopen. Zie dit kwartiertje 
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als een soort terugkomdag. Laat iedereen even kort wat vertellen 

wat ze hebben gedaan. Wat vinden ze ervan? Loopt alles goed, 

moeten er dingen bijgestuurd worden? 

 

20.10 huiswerk opgeven:  memorisatiekaartje uitdelen 

afsluiten met gebed 

 

 

20.15 

 

 

Huiswerk:  

- taken voor prestatie  

- memorisatietekst 

 

- bijbelleesrooster 

 

 

 

c. benodigde materialen 
- poster met schema 

- A4tje met stappen in tuchtprocedure (losknippen; om op volgorde te leggen) 

- flaps, stiften 

- memorisatiekaartjes 

  

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 wat zelfbeproeving is     
ze kennen de drie doelen van de kerkelijke tucht     
ze kunnen de zelfbeproeving op zichzelf toepassen     
ze kunnen vrienden/leeftijdsgenoten voor bepaalde 

dingen waarschuwen 
    

ze zien in dat de tucht uit liefde is en dat het goed 

is om zo naar elkaar om te zien 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ambtsdragers in soorten en maten 
 

a. leerdoelen 
 

- Ze weten dat er in de tijd van het Nieuwe Testament  een grotere variatie aan ambten was 

dan vandaag 

- Ze weten dat de ambten die wij vandaag kennen teruggaan op een keuze, die in de tijd van 

de Reformatie gemaakt is. 

- Ze kennen de voornaamste taakvelden waarop deze ambten functioneren 

- Ze kunnen per taakveld ook een aantal taken en functie noemen, die door gemeenteleden 

worden utigeoefend. 

- Ze denken er over na waar ze zelf in de gemeente inzetbaar willen zijn. 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik en eerste definiëring  

 

Korte herhaling afgelopen weken. We hebben het gehad over wat 

de kerk is, over de 5 doelen van gemeente zijn, over verschillende 

kerkelijke stromingen, over de verschillende gereformeerde kerken 

en over het avondmaal en de tucht. 

Deze week gaan we het hebben over de ambten in de kerk. 

 

Vraag of ze kunnen aangeven wat een ambt is. Kijk of daarbij de 

volgende aspecten naar voren komen: 

- een speciale taak/functie binnen de gemeente 

- door de gemeente aagesteld  

- door God geroepen 

Evt. kun je met de volgende vraag de gedachtenvorming 

stimuleren: is een ouderling een ambtsdrager? En een catecheet? 

Wat is het verschil? 

NB Je voelt dat het verschil niet groot is. Laat zien dat het 

specifieke van ambtsdragers is dat de hele gemeente bij hun 

verkiezing en benoeming betrokken is.  

 

Vertel kort het verdere verloop van de les: 

a) we gaan kijken welke ambten we in het NT tegenkomen 

b) dan kijken we hoe we tot de ambten gekomen zijn die wij 

vandaag in onze gemeente kennen. 

c) dan laten we zien dat de hele gemeente betrokken is bij het werk 

waar de ambtsdragers leiding aan geven. 
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19.20 ambten in het NT 

 

In de tijd van het nieuwe testament waren er verschillende ambten.  

Laat de jeugd zelf uitzoeken aan de hand van de volgende 

bijbelgedeelten welke ambten dat waren. 

- apostelen ( Lukas 6: 13;  EF. 2:20; 1 Kor 12:12) 

- ‘de zeven’ (Handelingen 6) 

- oudsten (presbuteros) (1 Tim 5:17.19; Tit.1,5; 1 Petr 5: 1-4; Jak 

5,14) 

- opzieners (episkopos) (Lijkt vaak dezelfde taak te zijn als die van 

de oudsten) (Fil 1:1; 1 Tim 3:2; Tit 1:7) 

- diakenen (Fil 1:1; 1 Tim 3) 

- diakonessen (Rom 16,1 (Willibrord vertaling); 1 Tim 3:11 (GN)) 

- weduwen (1 Tim 5: 9) 

- herders en leraars (Ef 4: 11) 

- evangelist (Ef 4,11; 2 Tim.3:5) 

- profeten (Rom 12,6; 1 Kor 12,10.28; Ef 4,11) 

- onderwijzers (Gal. 6:6) 

- bestuurders ( 1 Kor 12,28; Rom 12,8) 

 

Verdeel deze Bijbelteksten (zonder erbij te zeggen welk ambt het 

is) over de tweetallen. (zorg er daarbij wel voor dat niet één tweetal 

alle teksten van één ambt krijgt).  

Ze gaan uit deze bijbelteksten verschillende ambten halen en die 

opschrijven op een grote poster.  

Als alle bijbelteksten behandelt zijn of als de tijd voorbij is stoppen 

ze. Als het goed is staan er nu een heel aantal ambten op de poster.  

 

Bespreek dit, vinden ze het veel? Hadden ze dit verwacht?  

Maak de brug naar het volgende onderdeel door de vraag te stellen: 

Hoe komt het dat wij in onze gemeente, maar drie ambten kennen? 

 

 

19.35 ambten sinds de Reformatie 

 

In de tijd van de reformatie wordt ook weer gezocht naar een 

bijbelse vormgeving van de ambten. Daarbij wordt gekozen voor 3 

ambten. Dit kunnen we lezen in artikel 30 en 31 NGB. (geschreven 

in de 16
e
 eeuw) Lees samen deze artikelen (op het werkblad) en 

benoem de ambten die men gekozen heeft: ouderlingen en diakenen 

en dienaren des woords.  

Leg uit dat in de late brieven van Paulus (Timotëus en Titus) Paulus 

vooral oproept tot het aanstellen van ouderlingen en diakenen. (vgl 

1 Tim 3; Titus 1). Het ambt van dienaar des Woord is eigenlijk dat 

van een ouderling, die speciale aandacht geeft aan preken en 

onderwijs (1 Tim 5:17), maar soms worden zij ook ‘Herders en 

leraars’ genoemd (Ef 4:11). 

 

Laat ze nu in tweetallen het onderstaande schema invullen: 
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ambt: taak: 

ouderling 

 

 

diaken 

 

 

predikant 

 

 

 

Vergelijk de resultaten 

Er zal iets uit moeten komen als: 

ouderlingen: geestelijk leiding geven; pastorale zorg (mensen 

helpen in hun geloofsleven), waken tegen zonde en dwaalleer  

diakenen: de onderlinge gemeenschap en zorg in de gemeente 

stimuleren en er leiding aan geven; zorgen dat niemand eenzaam of 

zonder aandacht is 

predikant: hetzelfde als de ouderling, maar daarnaast meer aksent 

op onderwijs en preken. 

 

19.45 Taakvelden 

 

Op het werkblad staan de 3 ambten naast elkaar, en daaronder naast 

elkaar de volgende 4 circels, die alle 4 een taak- of werkveld binnen 

de gemeente aangeven.: 

pastoraat, diaconaat, onderwijs en leiding/organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat ze nu vanuit de drie ambten lijnen trekken naar die werkvelden 

waar deze ambten op actief zijn. 

(diakenen diakonaat en leiding geven // ouderling  pastoraat en 

leiding geven evt. ook onderwijs // predikant  onderwijs, 

pastoraat en leiding geven) 

 

Bespreek dit na, wat hebben ze waar onderverdeeld? Waarom? 

Zorg dat ze goed door hebben waarom deze dingen daarbij horen, 

 

leiding geven 

besturen 

organisatie 

Pastoraat 

zielszorg 

geloofsopbouw 

Onderwijs 

in de gezonde 

bijbelse leer  

Diakonaat 

onderlinge 

hulp en steun 
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dan kunnen ze de vervolg opdracht ook beter maken. 

 

Binnen onze gemeente zijn nog veel meer taken waarin mensen 

bezig zijn, denk bijvoorbeeld eens aan de commissies waar ze stage 

lopen. 

Onder de 4 circels staan 4 vakken. Het is de bedoeling dat in die 

vakken zoveel mogelijk taken en functies komen te staan, die in de 

gemeente op dat werkveld gebeuren. 

 

Dat kan op d volgende manieren: 

a) 4 groepjes  

Geef elk groepje de opdracht om voor 1 taak/werkveld zoveel 

mogelijk taken en functies op te schrijven op een flap. 

Hang daarna de 4 flappen naast elkaar en bespreek wat is 

opgeschreven.  

Laat ze daarna op hun werkblad de 4 vakken vullen met 

taken/functies. 

 

b) rotonde methode 

Dit kan met de hele groep of in groepjes van bijvoorbeeld 3 à 4 

personen. (kleine groepjes zorgt waarschijnlijk voor meer 

betrokkenheid, maar dat hangt ook weer van de groep af) 

Aan de wand hangen 4 posters (voor elk werkveld één). 

Eén iemand mag beginnen  en noemt een taak in de gemeente, dit 

word opgeschreven op de poster van het desbetreffende werkveld 

(soms vraagt het bespreking om te kijken op welke poster deze taak 

komt; soms past een bepaalde taak misschien op twee posters) dan 

is degene naast hem/haar aan de beurt (je draait net als bij een 

rotonde) die noemt ook een taak, ook dit wordt opgeschreven. Zo 

gaat het steeds door, als je weer bij de persoon terug bent die is 

begonnen ga je gewoon verder. Iedereen komt dus waarschijnlijk 

meerdere keren aan bod. Dit gaat zo door totdat iemand van de 

leiding aangeeft dat de tijd voorbij is.  

Laat ze daarna op hun werkblad de 4 vakken vullen met 

taken/functies. 

 

Bespreek deze opdracht na. Wat valt op? Waar zaten de verschillen 

van mening?  

 

20.00 Prestatie 

 

De jongeren zijn deze weken aan het stage lopen. Zie dit kwartiertje 

als een soort terugkomdag. Laat iedereen even kort wat vertellen 

wat ze hebben gedaan. Wat vinden ze ervan? Loopt alles goed, 

moeten er dingen bijgestuurd worden? 
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20.15 

 

 

Huiswerk:  

- volgende week gaat het over kinderdoop <> volwassendoop. 

Verzamel voor jezelf alvast argumenten bij beide standpunten. 

Zoek evt. op internet naar discussies en forums over dit onderwerp. 

- taken voor prestatie  

- memorisatietekst 

 

- bijbelleesrooster 

- bijbelleesrooster 

* lezen: Genesis 17:1-13 

het verbond met Abraham had alle volken al op het oog. De 

besnijdenis was het teken. ook kinderen werden besneden. 

* lezen: Matteüs 19:13-15 

Kinderen hebben een plek in de kring rond de Here Jezus. 

* lezen: Handelingen 2:38-40 

De belofte van de Geest die komt op geloof in Jezus en waar de 

doop teken van is is ook voor kinderen van gelovigen. 

* lezen: Galaten 3:26-29 

Door geloof in Jezus deel je in het verbond met Abraham. De doop 

is het teken van verbondenheid met God in Christus. 

* lezen: Kolossenzen 2:8-12 

De christelijke doop is in de plaats gekomen van de joodse 

besnijdenis. 

* lezen: 1 Johannes 4:10 

Alles begint bij Gods liefde voor ons, niet bij onze liefde voor God. 

Hier zet de kinderdoop een streep onder. 

* lezen: Handelingen 16:19-34 

De gevangenbewaarder wordt met zijn hele gezin gedoopt. Iest 

dergelijks lezen we vaker in het boek Handelingen. 

 

 

 

 

c. benodigde materialen 
 

- kaartjes met bijbelteksten (ambten NT) 

- flaps en stiften 

- memorisatiekaartjes 

  

 

d. suggesties   
 

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

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

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

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
Ze weten dat er in de tijd van het Nieuwe 

Testament  een grotere variatie aan ambten was 

dan vandaag 

    

Ze weten dat de ambten die wij vandaag kennen 

teruggaan op een keuze, die in de tijd van de 

Reformatie gemaakt is. 

    

Ze kennen de voornaamste taakvelden waarop 

deze ambten functioneren 
    

Ze kunnen per taakveld ook een aantal taken en 

functie noemen, die door gemeenteleden worden 

utigeoefend. 

    

Ze denken er over na waar ze zelf in de gemeente 

inzetbaar willen zijn 
    

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Verbondsdoop of geloofsdoop? 
 

a. leerdoelen 
 

Hoofd 

- ze weten verschillende visies op de doop. 

- ze weten wat het betekent om gedoopt te zijn 

Handen 

- ze kunnen de achtergronden van verbondsdoop en de geloofsdoop uitleggen. 

Hart 

- ze ervaren dat hun doop betekenis voor hun heeft 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik  

 

Korte herhaling afgelopen weken. We hebben het gehad over wat 

de kerk is, over de 5 doelen van gemeente zijn, over verschillende 

kerkelijke stromingen, over de verschillende gereformeerde kerken, 

over het avondmaal en de tucht en over de ambten in de kerk. 

Deze week gaan we het hebben over de doop, kinderdoop t.o.v. 

volwassendoop of nauwkeuriger geformuleerd: verbondsdoop t.o.v. 

geloofsdoop.  

Het verschil waarom het gaat: is de doop een teken van het verbond 

waarin ouders met hun kinderen opgenomen zijn (verbondsdoop) of 

is de doop een keuze van de gelovige, en kunnen dus alleen mensen 

die hun geloof belijden gedoopt worden. Ook bij de verbondsdoop 

worden volwassenen die niet gedoopt zijn en tot geloof komen 

gedoopt. 

 

 

19.20 argumenten inventariseren. discussie 

 

Deze les gaat over verbondsdoop/kinderdoop en 

geloofsdoop/volwassendoop. Waarschijnlijk zijn (bijna) alle 

jongeren als kind gedoopt, maar veel mensen hebben hier vragen 

bij. Begin de les daarom eens met te vragen welke doop volgens 

hen het meest bijbels is: kinderdoop of volwassendoop? Wie kiest 

voor kinderdoop, wie voor volwassendoop? Waarschijnlijk zullen 

hier de meningen over verdeeld zijn, of weten veel het niet. Deze 

les willen we de jongeren daar eens goed over laten nadenken en 

discussiëren.  

Verdeel de groep daarom in tweeën. De ene groep gaat zich 
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verdiepen in de volwassendoop en de andere groep in de 

kinderdoop. Zijn er jongeren die echt overtuigd zijn van kinderdoop 

zet die dan in ieder geval in de groep van kinderdoop, en zijn er 

jongeren echt overtuigd van volwassendoop zet die dan in ieder 

geval in de groep van volwassendoop. De rest van de groep mag 

naar eigen inzicht verdeeld worden.  

De groep van kinderdoop krijgt informatie over kinderdoop (Zie 

bijlage A. bij het achtergrondmateriaal, ook opgenomen op het 

werkblad) De groep van de volwassendoop krijgt hier informatie 

over. (Zie bijlage B. bij het achtergrondmateriaal, ook opgenomen 

op het werkblad) 

Hier krijgen ze 5-10 minuten de tijd voor om te lezen en met elkaar 

(binnen de groep) over door te praten. 

Dan begint de discussie en mogen de twee groepen elkaar proberen 

over te halen. Stimuleer hierbij ook dat ze het gelezen materiaal 

hierbij gebruiken.  

Loopt de discussie vanzelf dan kan het gewoon zo doorgaan. Loopt 

het niet, of verwacht je dat het niet goed zal gaan lopen. Wees dan 

zelf de gespreksleider en geef echt aan wie er mag praten. Laat ze 

bijvoorbeeld gaan staan of hun hand opsteken als ze ergens op 

willen reageren of iets willen zeggen, dan moeten ze wachten tot de 

gespreksleider hen een beurt geeft.  

Na 10-15 minuten wordt de discussie gestopt. Stel dan de vraag of 

ze overtuigd zijn, of dat ze het niet duidelijk vinden.  

 

19.45 De bijbels-gerefomeerde visie op de doop 

 

Leg nu in een paar stappen het verschil tussen de Gerformeerde 

verbonds en doopvisie en die van de evangelischen/baptisten uit. 

In het achtergrondmateriaal vindt je informatie. Verder is hoofdstuk 

9 van het boekje ‘Gelukkig Gereformeerd’ ook erg bruikbaar. Ben 

je bang dat je er niet echt uitkomt nodig dan evt. een predikant uit 

voor dit onderdeel. 

 

Bouw je verhaal als volgt op: 

 

stap a. één verbond of twee verbonden? 

Laat zien dat de evangelische visie het verbond met Abraham 

scheid van het verbond met de kerk, terwijl de gereformeerde visie 

de lijn van het verbond door ziet lopen van het OT naar het NT. 

 

stap b. horen de kinderen erbij? 

In het OT hoorden de kinderen duidelijk bij Gods volk. (Gen 17 bv) 

Volgens de evangelische visie bestaat de kerk van het NT uit 

gelovigen (je wordt lid door de doop). Dit zou echter een drastische 

verandering zijn tov het OT. En de bijbel leert die verandering niet, 

integendeel: de kinderen horen er nog steeds bij 
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stap c. is de doop een teken van geloof of van het verbond? 

Volgens de evangelischen ga je door het geloof bij de kerk horen. 

Doop wordt dan een teken van jouw geloofskeus. Maar de bijbel 

laat zien dat aan onze geloofskeus Gods keus vooraf gaat. Hij komt 

ons leven binnen met zijn beloften. Ook in het OT waren de 

tekenen die God gaf: regenboog, besnijdenis altijd een teken van 

zijn belofte en zijn trouw. De doop is een teken dat God je in zijn 

volk opneemt. Die beloftes vragen wel een geloofsreactie. 

 

20.00 Prestatie 

 

De jongeren hebben de afgelopen weken stage gelopen bij de 

commissies. Vraag voor de laatste keer naar hun ervaringen en 

vertel dat ze samen een stukje gaan schrijven over de commissie 

waar ze zijn geweest. Wat houdt de commissie in, wat doen ze 

precies, geef een aantal voorbeelden. Dit moet volgende week klaar 

zijn, dan kan het naar domie Jasper Klapwijk gestuurd worden en 

wordt het in het jaarboekje gezet volgend jaar. 

 

 

20.10 huiswerk opgeven: 

- Schrijf voor de volgende keer kort op waarom je volgend jaar 

wel/nog geen belijdenis wilt gaan doen. 

- memorisatietekst 

 

afsluiting  

- Vraag welke gebedspunten ogv de bespreking van vanavond aan 

de orde kunnen komen. 

- sluit evt. met een kringgebed af. 

  

bijbelleesrooster 

* lezen: Jozua 24:14-15 

leven met God vraagt om een bewuste keuze voor Hem. 

* lezen: Jakobus 1:2-8 

Twijfelen is hier bedoeld als ‘van twee walletjes willen eten’. Je 

kunt niet God dienen en tegelijk een deel van je leven voor Hem 

afschermen. Hij vraagt een radicale keus. 

* lezen: 1 Johannes 2:15-17 

Liefde voor de wil van God en liefde voor de ‘wereld’: hoe is dat in 

jouw leven? 

* lezen: Matteüs 5:13-16 

Leef zo dat mensen nieuwschierig worden naar God. 

* lezen: Kolossenzen 4:5-6 

Weet jij altijd het juiste antwoord te geven? 

* lezen: 1 Petrus 2:11-12 

Breng anderen op het spoor van het evangelie door jouw manier 

van leven. 

* lezen: 1 Petrus 3:13-15 

Durf jij verantwoording af te leggen van je geloof? 

 



 

 

 

Handleiding  blok C, nivo 3 - deel 2. lesopzet per avond                 pag. II.40 

 

c. benodigde materialen 
 

- evt. iets voor mentorkwartiertje 

- flaps en stiften voor uitleg doop 

- memorisatiekaartjes 

  

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 weten verschillende visies op de doop.     
ze weten wat het betekent om gedoopt te zijn     
ze kunnen de achtergronden van verbondsdoop en 

de geloofsdoop uitleggen. 
    

ze ervaren dat hun doop betekenis voor hun heeft     
 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Wat moet de volgende keer anders 
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Blok C – nivo 3 -Avond 8;   

geloven met het hart, belijden met de mond 
 

a. leerdoelen 

 
Hoofd 

- ze kunnen aangeven wat belijdenis doen inhoudt. 

Handen 

- ze kunnen verwoorden hoe ze zelf tegenover belijdenis doen, staan. 

Hart 

- ze voelen zich gedrongen tot een duidelijke keuze 

 

b. lesopzet 
 

Tijd Theorie /werkvorm Wie 

19.00 Mentorkwartiertje: 

 

 

19.15 Terugblik  

 

Korte herhaling afgelopen weken. We hebben het gehad over wat 

de kerk is, over de 5 doelen van gemeente zijn, over verschillende 

kerkelijke stromingen, over de verschillende gereformeerde kerken, 

over het avondmaal en de tucht, over de ambten in de kerk en over 

de doop. Deze week gaan we het hebben over belijdenis doen. 

 

 

19.20 Belijdenis doen waarom? 

 

Op het werkblad staat het  volgende stukje dat te vinden was op een  

gereformeerd vrijgemaakt discussieforum. Laat de jongeren het 

lezen en hier op reageren, wat zouden zij als antwoord geven? 

(Laat ze het eerst zelf even bedenken, dan uitwisslen in tweetallen, 

en inventariseer daarnaast wat de reacties zijn) 

 

Pak er daarna het huiswerk bij: wat hebben ze opgeschreven op de 

vraag waarom ze wel/geen belijdenis willen doen volgend jaar. 

 

Het stukje op het forum: 

ik denk er vaak over of ik naar catechisatie zal gaan,of ik dus 

uiteindelijk belijdenis zou willen doen...  

 

Maar ik kan me nog altijd niet in alle regels, afspraken, 

geboden...(hoe heet dat vinden),dus klopt t dan dat ik denk dat ik 

dus geen belijdenis moet doen??  

Diegenen die belijdenis hebben gedaan,denken staan allemaal 100 

% achter die regels....dus niet samenwonen,geen sex voor t 

huwelijk,geen actieve homosexualiteit,geen harry potter lezen,2x 
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per zondag naar de kerk,niet werken op zondag,of naar de 

koopzondag,...nou ja noem maar op.  

Ik twijfel nog zo vaak,of dat er idd allemaal bij hoort,en nog erger 

of ik dat wel kan laten/doen en soms ook of ik dat wel wil vinden(ik 

kan nog steeds heel veel moeite hebben met de uitspraken over act. 

homosexualitiet)...  

 

Staan diegenen die belijdenis hebben gedaan hier dus wel allemaal 

achter,en heb je daar nooit twijfels over?? Ik kan toch pas 

belijdenis doen als ik r het helemaal mee eens ben???? En waarom 

wilden jullie belijdenis doen?????? Wat voegt dat toe?? Dat je aan 

het H.A. mag?? Waarom mag dat niet als je trouw bent aan de 

kerk???  
N Heleboel vragen,kan iemand antwoord geven???? 

 

19.30 Bijbelstudie 

 

Nu gaan we kijken wat de bijbel erover zegt. 

Lees samen Luc. 14:15-24. 

 

Vragen:  

- wat heeft dit Bijbelgedeelte te maken met het onderwerp van 

vanavond? 

- wat leer je uit dit Bijbelgedeelte?  

 

Laat ze deze vragen eerst in drietallen bespreken. Daarna de 

reacties inventariseren. 

 

19.40 De belijdenisvragen bekijken 

 

Lees samen het belijdenisformulier. Bespreek de vragen en laat ze 

voor zichzelf bepalen of ze op elke vraag ‘ja’ kunnen zeggen. Laat 

ze noteren met welke vraag/vragen ze nog moeite hebben en 

verzamel die.  

Bespreek die vragen en laat ze ideeën geven aan elkaar hoe ze 

elkaar daarbij verder kunnen helpen. 

 

 

19.50 De kern 

 

Er kunnen dus best nog veel vragen zijn. Vraag ze eens kort te 

formuleren wat de kern is van belijdenis doen: wat moet je in ieder 

geval geloven/doen? 

 

Geef nu aan dat de volgende twee vragen helpen om goed zicht te 

krijgen op de kern: (De vragen staan ook op het werkblad) 

 

- vraag 1. 

Als je vanavond sterft weet je dan zekr dat je dan naar de hemel 

gaat? 
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Laat ze met ja of nee antwoorden. Ga nog niet op de reden van hun 

antwoord in, dat komt bij vraag 2. Leg wel uit dat het groot verschil 

maakt of je dit zeker weet of niet. 

 

We gaan nu over naar de volgende vraag: 

vraag 2: Stel je sterft inderdaad, en je komt bij de hemelpoort en 

God vraagt: waarom zou ik jou eigenlijk binnen moeten laten? Wat 

zou je dan antwoorden? 

Laat ze eerst hun antwoord op een geeltje schrijven en daarna op 

een flap plakken. Rubriceer de antwoorden. Kijk of je er twee 

categoriën antwoorden van kan maken: die die verwijzen naar Jezus 

en wat Hij voor hen gedaan heeft (genade), en die die verwijzen 

naar hun eigen daden of hun eigen inzet. 

Laat aan de hand van Efeze 2: 8-9 zien dat de zekerheid alleen kan 

omdat God uit genade ons wil redden. 

 

(Verdere achtergrondinformatie bij deze vragen: zie ‘Gelukkig 

Gerefomeerd hfst 3) 

 

Draag die jongeren die aangeven het moeilijk te vinden vanuit 

genade te leven speciaal op in het gebed. (eventueel laat je ze voor 

elkaar bidden) 

 

20.00 Prestatie 

Evalueer de prestatie van afgelopen weken. Hoe vonden ze het 

gaan, zouden ze het leuk vinden om in zo’n commissie mee te 

draaien? 

 

 

20.15 huiswerk 

stimuleer de groep om ook de komende week het bijbelleesrooster 

te volgen en de memorisatietekst uit het hoofd te leren. 

 

afsluiting  

Sluit af met gebed 

 

 

20.15 

 

 

Huiswerk:  

- memorisatietekst 

 

 

Bijbelleesrooster 
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c. benodigde materialen 
 

- evt. iets voor mentorkwartiertje 

- geeltjes, flap, stiften 

- memorisatiekaartjes 

  

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

bijbelgedeelten:  Mat. 10:32-33; Lukas 14:15-24; Rom 8:10;  1 Tim. 6:12 

belijdenis:  HC znd 7 ; Het formulier voor Openbare Geloofsbelijdenis 
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e. evaluatie 
 

1 In hoeverre leerdoelen gehaald? 

 
 -- - + + + 
ze kunnen aangeven wat belijdenis doen inhoudt.     
ze kunnen verwoorden hoe ze zelf tegenover 

belijdenis doen, staan. 
    

ze voelen zich gedrongen tot een duidelijke keuze     
     

 

2 Opmerkingen mentor/ catecheet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

NIVO 3: 16-17 jaar en 17-18 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. 

  

Net als bij de andere nivo’s 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 op basis van hun daar opgedane kennis een stukhje over de betreffende 

commissie in het jaarboekje schrijven.  

 

 

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. 



 

 

 

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

AVOND 1  ;  De kerk, Zijn werk! 

 

Niet alles wat kerk het is kerk, en niet alles wat kerk is blijft ook kerk. Denk aan wat Jezus 

zegt in Openb.2:5 tegen de gemeente van Efese. Een kerk kan zover afwijken dat zij op een 

gegeven moment het recht verliest de naam kerk te dragen. 

Het uitgangspunt kan genomen worden in art. 27-29 NGB. Dit is nog altijd de belijdenis van 

de kerk over de kerk. Nadeel is wel dat de termen ‘vals’ en ‘waar’ misverstand kunnen 

oproepen. Bovendien is het geschreven in een tijd waarin de protestantse kerk zich alleen 

maar hoefde te onderscheiden van Rome en de radicale wederdopers met hun rigide politieke 

agenda. We gaan er natuurlijk nog steeds voor dat een goed kerk trouw is in de verkondiging, 

de tucht bedient en de sacramenten goed toepast. Maar in de toepassing van deze artikelen in 

de 21
e
 eeuw ervaren we enige verlegenheid, de kaart van kerkelijk Nederland ziet er anders 

uit dan in de 16
e
 eeuw. Dat mag je gerust tegen de jeugd zeggen. 

 

Belangrijk is wel dat ze de drie kenmerken van een goede kerk kunnen opnoemen: 

-zuivere verkondiging van het evangelie 

-goede bediening van de sacramenten 

-toepassing van de kerkelijke tucht 

 

Nog belangrijker is dat ze dit in de bijbel kunnen terugvinden. 

Geschikte bijbelgedeelten in dit verband: 

-Handelingen 2:41-47 (onderwijs apostelen, breken brood, doop, onderlinge gemeenschap en 

toewijding) 

-Handelingen 5 (Ananias en Safira > wat wil dit verhaal ons leren denk je?) 

-1 Korinte 5 (over de tucht en het omgaan met zonde in de gemeente) 

-Matteüs 18 (Christus’ aanwijzingen voor de ‘tucht’) 

 

De zuivere bediening van de sacramenten waarop de NGB hamert moet begrepen worden 

tegen de achtergrond van de roomse verwildering op het gebied van de sacramenten.  

De Rooms Katholieke leer is dat het heil van Christus uitgedeeld en verkregen wordt via de 

sacramenten van de kerk. Daarom heeft de Roomse kerk ook voor alle fasen van het leven van 

geboorte tot doop sacramenten. 

In de Bijbel is het sacrament een teken en garantie bij de woordverkondiging. 

 

Overzicht: 
Rooms katholike:  Zeven sacramenten: 

1.eucharistie of communie (roomse mis) 

2.doopsel 

3.vormsel (soort zegen op 7-jarige leeftijd) 

4.biecht 

5.ziekenzalving of laatste oliesel 

6.wijding tot bisschop, priester of diaken 

7.huwelijk 

Een sacrament is een directe handeling van Jezus 

Christus, een ‘uitgieting’ van genade (‘ex opere 

operato’). Daarom ook snel kinderen dopen als ze 

dreigen te sterven na de geboorte, een sacrament doet 

écht iets. Bekend is ook de leer van de 

Protestantse traditie: 

Twee sacramenten, alleen die door Christus zijn 

ingesteld. Doop en avondmaal. 

Een sacrament verwijst naar wat Christus gedaan 

heeft. De heilige Geest gebruikt deze uiterlijke 

tekenen om ons op het verlossend werk van Christus 

te wijzen. Een sacrament als zodanig ‘doet’ niet iets. 

Geen magisch ritueel. 

Brood en wijn veranderen niet in lichaam en bloed 

van Christus. Christus wordt niet opnieuw geofferd 

tijdens de mis. 

Géén biecht maar directe vergeving door 

schuldbelijdenis voor God. 
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transsubstantiatie: brood en wijn veranderen 

daadwerkelijk in bloed en lichaam van Christus. 

 

Vandaag gaat van de roomse sacramentleer niet meer zo’n aantrekkingskracht uit. Het 

benadrukken van de zuivere verkondiging van het evangelie is daarentegen nog belangrijker 

geworden vanwege de opkomst van de moderne schriftkritische theologie. 

 

- Uit een les van ds. J.J.Schreuder: 

a. kenmerken van de kerk 

Christus heeft zich niet voor altijd aan een bepaald instituut verbonden, zoals de RK kerk 

beweert. Het is mogelijk dat een kerk van Christus afdwaalt en zich niet bekeert. Dan blijft ze  

niet, ondanks alles, zijn kerk. Christus waarschuwt in Opb. 2:5 de gemeente van Efeze: "Als u 

zich niet bekeert, kom Ik tot u en zal  Ik uw kandelaar van zijn plaats wegnemen." 

Niet alles wat zich uitgeeft voor kerk van Christus, is dat ook werkelijk. 

Wil de kerk echt kerk van Christus zijn, dan moet ze voldoen aan de volgende kenmerken: 

 

1. Het Woord van God moet gepredikt worden, volgens de Schrift. Christus' schapen horen 

immers naar de stem van de Goede Herder; een vreemde volgen zij niet, Joh. 10. 

2. De sacramenten (het "zichtbare Woord") moeten bediend worden zoals Christus ze heeft 

ingesteld. 

3. De kerkelijke tucht moet worden uitgeoefend (Mat. 18:15-20; 1 Kor. 5, vgl. 11:29-32) om 

a. Gods eer te beschermen, 

b. het bederf uit de kerk te weren, 

c. het kerklid te brengen tot bekering. 

 

Een kerk die deze drie kenmerken niet vertoont, en die zich, als ze op haar zonden gewezen 

wordt, niet wil bekeren, heeft geen recht op de naam "kerk van Christus". Wie de Goede 

Herder wil volgen, moet zich van die kerk losmaken en zich voegen bij de kerk die wel de 

Goede Herder gehoorzaamt. 

 

Geen kenmerk van de kerk is, dat de leden zonder zonde zijn, want dat zijn ze -helaas- beslist 

nog niet. Wel zijn er (m.n. tot onze zelfbeproeving!) kenmerken van de ware gelovigen. Zie 

art. 29 van de NGB. 

 

b. Pluriformiteit? 

Er wordt soms gezegd, dat alles wat zich als kerk aandient ook werkelijk kerk is. Alle kerken 

zijn meer of minder gebrekkige verschijningsvormen van de ene onzichtbare kerk. Anderen 

willen niet onverschillig zijn t.a.v. de kerkvorm, maar zeggen toch dat de echte christelijke 

kerk onzichtbaar is, nl. de optelsom van alle ware gelovigen. 

Beide redeneringen zijn gevaarlijk. De gelovige kan immers blijven zitten waar hij zit, ook al 

is er in zijn kerk geen schriftuurlijke prediking, sacramentsbediening en tucht. Met de 

redenering dat alle ware gelovigen al bij de (onzichtbare) kerk horen, geef je zelfs mensen een 

argument in handen om zich maar helemaal niet bij een kerk aan te sluiten.De gelovigen 

zullen de geesten moeten beproeven, of zij uit God zijn, 1 Joh.4:1. Steeds weer moet╩de 

vraag gesteld worden: volg ik (alleen) mensen, of volg ik de Goede Herder? Roept Hij mij  

hier? 
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Hoewel de kerk op zichzelf niet onzichtbaar is, integendeel, heeft de kerk wel onzichtbare 

aspecten. We zien vandaag maar een stukje van het werk van Christus om zijn gemeente te  

vergaderen. De kerk is kerk-in-de- steigers. Er zijn nog mensen die lid zijn van de kerk, maar 

niet oprecht geloven (hypocrieten), er staan nog mensen buiten die er binnen horen  

(ware gelovigen die lid zijn van een kerk die niet werkelijk kerk van Christus is). 

In art. 28 van de NGB belijden wij dat elke gelovige tot taak heeft om zich af te scheiden van 

de kerk die niet kerk van Christus is en zich te voegen bij Christus' kerk. 

Al dan niet lid zijn van Christus' kerk is geen vrijblijvende zaak, maar een gebod van de Heer 

van de kerk. Wie behoort bij het Hoofd, is lid van het lichaam, en moet zich als lid ook geven 

aan de andere leden, zoals het ook van de andere leden ontvangt. 1 Kor. 12. Er is een opdracht 

om de eenheid van de Geest te bewaren, Ef. 4:3.  We mogen de bijeenkomsten niet 

verzuimen, Hebr. 10:24,25; we moeten juist op elkaar passen om samen het einddoel te 

bereiken. De opdracht tot kerkelijke tucht kan alleen effectief zijn als men zich onder opzicht 

en tucht stelt. De ambtsdragers kunnen alleen werken waar ze als Christus'  ambtsdragers 

worden erkend. 

 

zie ook les 7.3. geloven.nu 
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AVOND 2  ;  Doelgericht Kerkzijn  
 

Zie ook de toelichting op deze doelen in de gemeentegids. 

 

 
 

 

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

 

De 5 doelen vanuit Handelingen 2: 41-47: 

 

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

Wij gaan kijken wat we ervan kunnen leren. 

 

1. leren 

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

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

van de apostelen natuurlijk ook uit prediking en  

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

vertelden er dagelijks van.  

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

vind, dan heb je het nog niet goed begrepen 

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

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

 

2. de gemeenschap 

“ En zij bleven volharden bij de gemeenschap” 

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

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

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

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

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

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

thuis, maar een gedrag.  

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

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

 

3. De gebeden 

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

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

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

zijn werk door om voorbede te vragen. 

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

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

 

4. Viering 

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

blijdschap in de gemeente en werd God geloofd. 

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

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

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

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

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

in de kerkdiensten naar voren komen.  

 

5. werving 

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

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

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

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

berg.  

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

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

zetten, nee, dan zijn we zelf een evangelisatieactiviteit. 

 

De 5 doelen vanuit het grote gebod en de grote opdracht 

 

Het grote gebod: Mat 22:37-39 

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

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

vooral de aspecten dienen en werven. 

De grote opdracht Mat 22:19-20 

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

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

bedoeld heeft.
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AVOND 3  ;  Kerk in veelvoud 
 

In deze les is het de bedoeling dat de jongeren kijk krijgen op de drie hoofdstromen van de 

Reformatie, en hoe je die tot op de dag van vandaag terug ziet. 

Rooms-katholiek  -   Gereformeerd  - Dopers/evangelisch 

 

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 
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achtergrond: 

Beknopte kerkelijke oriëntatie 
 
-11e eeuw  oosters orthodox < > rooms katholiek  (verschil van mening over drieëenheid) 

-16e eeuw Hervorming  rooms katholiek < > protestant / Luther, Calvijn etc. 

Waar ging het om? 

-het gezag van de paus 
-de verdienstelijkheid van de goede werken 
-de aflaat (kwijtschelding van zonde door boetedoening die t.t.v. Luther was verworden tot betalen 

van geld) 

-transsubstantiatieleer (brood en wijn wordt lichaam en bloed van Christus) 

-het offerkarakter van de mis (Christus opnieuw geofferd) 

-het vagevuur 
-gebeden voor de doden 
-prive-biecht 
-gebruik latijn in de erediensten 

 

Hoofdmomenten Nederlandse kerkgeschiedenis sinds de reformatie: 

-1834 Afscheiding (groepen mensen stappen olv Hendrik de Cock uit hervormde kerk vanwege vrijzinnig 

theologisch klimaat in de kerk) 

-1886 Doleantie (grote groepen mensen stappen olv Abraham Kuijper uit hervormde kerk vanwege 

vrijzinnig theologisch klimaat in de kerk) 

-1892 Vereniging (afgescheidenen en dolerenden gaan samen en vormen de gereformeerde kerk – een 

kleine groep afgescheidenen gaat niet mee en vormt de christelijk geref. kerk. Met de huidige christelijk 

gereformeerden hebben de vrijgemaakten goede contacten en samenwerking) 

- 1944 Vrijmaking Verschil van mening over de zgn. ‘veronderstelde wedergeboorte’. Abraham Kuijper 

(overleden 1920) leerde dat kinderen die worden gedoopt voor wedergeboren en uitverkoren moeten worden 

gehouden totdat het tegendeel blijkt. Gaan ze later niet geloven, dan zijn ze bij hun doop niet 

werdergeboren en is ook hun doop niet een ‘echte’ doop geweest. Mensen werden hier erg onzeker van. Ze 

gingen in zichzelf graven: Vertoon ik wel kenmerken van een wedergeborene? Is mijn doop wel een echte 

doop geweest? Verschillende gereformeerden o.l.v. Klaas Schilder protesteerden tegen deze leer. De doop 

is een teken van Gods verbond. God komt naar jou toe met beloften. Om zekerheid en rust te vinden moet 

je op die beloften vertrouwen! Je moet niet gaan twijfelen of jouw doop wel een echte doop was en naar 

jezelf gaan kijken of je wel kenmerken vertoont van een wedergeborene. Een synode besloot echter dat de 

leer van Kuijper verplicht moest worden uitgedragen. Wie bezwaar had werd als predikant geschorst. 

Anderen maakten zich toen op eigen initiatief vrij van de onbijbelse synodebesluiten. Zo ontstond de geref. 

kerk vrijgemaakt. 

De geref. kerk synodaal heeft later excuses gemaakt voor deze gang van zaken in 1944. In de loop van de 

20e eeuw kreeg de moderne of vrijzinnige theologie echter steeds meer ruimte in de synodale kerk (nu 

PKN). Dat maakt op dit moment meer scheiding dan de leer van Kuijper die al lang is losgelaten door veel 

mensen. 

- 1967 vrijgemaakt gereformeerd < > nederlands gereformeerd 

Meningsverschillen over samenwerking en samenspreking met de synodalen. Allerlei discussies door elkaar in 

een sfeer van wantrouwen resulteren in een trieste kerkscheuring. Vandaag wordt door veel vrijgemaakten 

én ned. gereformeerden erkend dat er in 1967 fouten zijn gemaakt. De nederlands gereformeerden staan 

heel dicht bij ons. In sommige gemeentes is er echter ruimte voor de vrouw in het ambt. Dat belemmert 

eenwording. Toch is er veel plaatselijke samenwerking. 

- 2004 De geref. kerken synodaal en de hervormde kerk fuseren tot de PKN.  Orthodoxe hervormde kerken 

die bezwaar maken gaan verder als hersteld hervormde kerk. Binnen de PKN zijn er zeer grote verschillen. 

Er zijn gemeentes die heel dicht bij ons staan en er zijn hele vrijzinnige gemeentes (ontkenning of 
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relativering van de centrale heilsfeiten, geen kerkelijke tucht, bijbel niet langer Gods Woord maar 

gedachten van mensen over God etc.) 

 

De evangelische beweging 

Na de reformatie werden de protestanten eerst aangeduid als ‘evangelischen’. De aanduiding ‘protestant’ 

ging pas later overheersen. In de loop van de eeuwen werd de term ‘evangelisch’ weer toegepast op groepen 

binnen de grote protestantse kerken die zich afzetten tegen de vrijzinnige theologie en die een 

persoonlijke bekeringservaring benadrukten. Door de grote opwekkingen in de 17e en 18e eeuw onder 

predikers als Edwards, Wesley en Whitefield groeide de evangelische beweging vooral in Amerika sterk. Er 

waren calvinistische evangelischen (zeg maar: gereformeerden met een nadruk op persoonlijke bekering) en 

arminiaanse evangelischen (nadruk op de vrije wil van de mens). Men bleef veelal lid van de eigen kerk. Vanaf 

de 16e eeuw bestonden de baptisten echter al met een vergelijkbare nadruk op persoonlijk geloof, zij namen 

al in een vroeg stadium afstand van de kinderdoop. Vanf de 18e eeuw organiseerden de volgelingen van 

Wesley zich als ‘methodisten’. 

In de 20e eeuw bleef de evangelische beweging wereldwijd sterk groeien door de invloed van de campagnes 

van metname Billy Graham en door de opkomst van de pinksterbeweging (va 1906). Allerlei zelfstandige 

kleine groepen ontstonden. 

In de engelstalige wereld is een ‘evangelical’ (evangelisch christen) iemand met een geloof in het gezag van 

Gods Woord en de noodzaak van persoonlijke bekering, ongeacht z’n kerklidmaatschap. Gereformeerden 

heten daar dus ook ‘evangelical’. In Nederland wordt sterker onderscheid gemaakt tussen reformatorische 

christenen (o.a. vrijgemaakten) en evangelischen. Evangelischen in Nederland zijn baptisten, 

pinkstergelovigen en mensen die bij allerlei vrije groepen of bewegingen horen als de Maranatha beweging, 

Berea gemeentes (recent opgeheven) en zgn. volle evangelie gemeentes. De EO is een samenbindende 

factor, maar daar voelen ook reformatorische christenen zich bij thuis. 

In Nederland 

De evangelische beweging in Nederland laat zich typeren door: 

-nadruk op gezag van Gods Woord  

-géén kinderdoop  

-nadruk op persoonlijke bekering en levensheiliging 

-over het algemeen sterk pro-Israël 

-veel aandacht voor eigentijdse muziek, aanbiddingsliederen etc. 

-grote verscheidenheid wat betreft invulling van de samenkomsten, organisatie en onderdelen vd 

leer. Zo zijn bv lang niet alle evangelischen ‘charismatisch’ (nadruk op tongentaal, doop in de heilige 

Geest, gebedsgenezing, profetie) 
 

De bevindelijk gereformeerden 

Vanaf de reformatie is er al een beweging in de hervormde kerk geweest die heel sterk de persoolijke 

bekeringservaring benadrukt en sterke nadruk legt op de uitverkiezing. Vanaf de tijd van de afscheiding 

waren er naast de hervormde kerk ook allerlei losse afgescheiden groepen die deze dingen belangrijk 

vonden. Begin 21e eeuw hebben deze vrije groepen zich verenigd tot de gereformeerde gemeente  en de 

oud gereformeerde gemeente  (zgn. ‘zwarte kousen kerken’). Andere groepen met een vergelijkbare 

geloofsbeleving vinden we in de hersteld hervormde kerk en voor een klein deel ook in de christelijk geref. 

kerk.  De SGP is een samenbindende factor. Onder deze gelovigen heel veel onzekerkheid: je weet eigenlijk 

nooit zeker of je wel bent uitverkoren en of het wel voor jou is. Terwijl Christus zegt: Kom allemaal tot Mij! 

Je wordt niet alleen bekeerd (en maar wachten ..), je moet je ook zelf bekeren, actief! 

 

Waarom naar de vrijgemaakte kerk? 

-niet omdat er alleen in de vrijgemaakte kerk ware gelovigen zitten 

-niet omdat de mensen daar beter zijn dan andere mensen 

-niet omdat we de waarheid in pacht hebben 
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Maar wel omdat: 

-de bijbel serieus wordt genomen als Gods gezaghebbende woord (i.t.t. de moderne theologie) 

-geloof gezien wordt als een gave van God.  Ook mijn geloof is genade (i.t.t. tot veel evangelische kerken 

waar geloof míjn keuze is) 

-het uitgangspunt radicaal wordt genomen in de verbondsbelofte van God en niet in míjn keuze 

(evangelischen) of in de kenmerken van uitverkiezing die ik in mijzelf meen waar te nemen (bevindelijken) 

-de kinderen niet pas bij de gemeente horen en gedoopt worden als ze zelf kunnen kiezen 

(evangelischen/baptisten). Gods belofte gaat vooraf aan mijn keuze. God sluit een verbond met gelovigen én 

hun kinderen.  Er is wat dat betreft geen tegenstelling tussen het Oude en Nieuwe Testament zoals veel 

evangelischen en baptisten willen doen geloven. Het is historisch zo goed als zeker dat vanaf de tijd van de 

apostelen kinderen werden gedoopt. De kinderdoop heeft echter wel eens automatisme en gebrek aan 

radicale bekering in de hand gewerkt (‘Ik ben gedoopt dus het komt wel goed’). Veel evangelische christenen 

hebben daar terecht kritiek op.  

Daarom: De kinderdoop is een streep onder Gods belofte voor kinderen van gelovigen én een oproep tot 

bekering.  
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AVOND 4  : GK’s in veelvoud 
 

In deze les is het de bedoeling een overzicht te geven van de verschillende gereformeer-de/ 

protestantse kerken: hun achtergrond en hun verschillen. 

Het zou goed zijn om te beginnen met een korte bijbelstudie waaruit blijkt dat Jezus eenheid 

wil (b.v. Hnd 2:41-42 en Hnd 4:32; of  Joh 17: 20-26) 

Vervolgens zou kunnen worden overgegaan tot het inventariseren van de kerken die ze 

kennen, om die vervolgens in een boom in te tekenen, die laat zien op welk moment de 

splitsingen (en evt. verenigingen) plaats vonden. 

Daarna is het goede de belangrijkste karakteristieken aan de verschillende kerken te 

verbinden. Dat zou kunnen door bij elke kerk een korte typering te maken, en de jongeren dan 

zelf die typeringen bij de juiste kerken te laten voegen. 

 

Beknopte kerkelijke oriëntatie 
 
Oorsprong van de Gereformeerde kerken: 

-16e eeuw Hervorming/Reformatie  rooms katholiek < > protestant / Luther, Calvijn etc. 

 

Hoofdmomenten Nederlandse kerkgeschiedenis sinds de reformatie: 

-1834 Afscheiding (groepen mensen stappen olv Hendrik de Cock uit hervormde kerk vanwege vrijzinnig 

theologisch klimaat in de kerk) 

-1886 Doleantie (grote groepen mensen stappen olv Abraham Kuijper uit hervormde kerk vanwege 

vrijzinnig theologisch klimaat in de kerk) 

-1892 Vereniging (afgescheidenen en dolerenden gaan samen en vormen de gereformeerde kerk – een 

kleine groep afgescheidenen gaat niet mee en vormt de christelijk geref. kerk. Met de huidige christelijk 

gereformeerden hebben de vrijgemaakten goede contacten en samenwerking) 

 

- 1944 Vrijmaking Verschil van mening over de zgn. ‘veronderstelde wedergeboorte’. Abraham Kuijper 

(overleden 1920) leerde dat kinderen die worden gedoopt voor wedergeboren en uitverkoren moeten worden 

gehouden totdat het tegendeel blijkt. Gaan ze later niet geloven, dan zijn ze bij hun doop niet 

werdergeboren en is ook hun doop niet een ‘echte’ doop geweest. Mensen werden hier erg onzeker van. Ze 

gingen in zichzelf graven: Vertoon ik wel kenmerken van een wedergeborene? Is mijn doop wel een echte 

doop geweest? Verschillende gereformeerden o.l.v. Klaas Schilder protesteerden tegen deze leer. De doop 

is een teken van Gods verbond. God komt naar jou toe met beloften. Om zekerheid en rust te vinden moet 

je op die beloften vertrouwen! Je moet niet gaan twijfelen of jouw doop wel een echte doop was en naar 

jezelf gaan kijken of je wel kenmerken vertoont van een wedergeborene. Een synode besloot echter dat de 

leer van Kuijper verplicht moest worden uitgedragen. Wie bezwaar had werd als predikant geschorst. 

Anderen maakten zich toen op eigen initiatief vrij van de onbijbelse synodebesluiten. Zo ontstond de geref. 

kerk vrijgemaakt. 

 

De geref. kerk synodaal heeft later excuses gemaakt voor deze gang van zaken in 1944. In de loop van de 

20e eeuw kreeg de moderne of vrijzinnige theologie echter steeds meer ruimte in de synodale kerk (nu 

PKN). Dat maakt op dit moment meer scheiding dan de leer van Kuijper die al lang is losgelaten door veel 

mensen. 

- 1967 vrijgemaakt gereformeerd < > nederlands gereformeerd 

Meningsverschillen over samenwerking en samenspreking met de synodalen. Allerlei discussies door elkaar in 

een sfeer van wantrouwen resulteren in een trieste kerkscheuring. Vandaag wordt door veel vrijgemaakten 

én ned. gereformeerden erkend dat er in 1967 fouten zijn gemaakt. De nederlands gereformeerden staan 
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heel dicht bij ons. In sommige gemeentes is er echter ruimte voor de vrouw in het ambt. Dat belemmert 

eenwording. Toch is er veel plaatselijke samenwerking. 

- 2004 De geref. kerken synodaal en de hervormde kerk fuseren tot de PKN.  Orthodoxe hervormde kerken 

die bezwaar maken gaan verder als hersteld hervormde kerk. Binnen de PKN zijn er zeer grote verschillen. 

Er zijn gemeentes die heel dicht bij ons staan en er zijn hele vrijzinnige gemeentes (ontkenning of 

relativering van de centrale heilsfeiten, geen kerkelijke tucht, bijbel niet langer Gods Woord maar 

gedachten van mensen over God etc.) 
 

De bevindelijk gereformeerden 

Vanaf de reformatie is er al een beweging in de hervormde kerk geweest die heel sterk de persoolijke 

bekeringservaring benadrukt en sterke nadruk legt op de uitverkiezing. Vanaf de tijd van de afscheiding 

waren er naast de hervormde kerk ook allerlei losse afgescheiden groepen die deze dingen belangrijk 

vonden. Begin 21e eeuw hebben deze vrije groepen zich verenigd tot de gereformeerde gemeente  en de 

oud gereformeerde gemeente  (zgn. ‘zwarte kousen kerken’). Andere groepen met een vergelijkbare 

geloofsbeleving vinden we in de hersteld hervormde kerk en voor een klein deel ook in de christelijk geref. 

kerk.  De SGP is een samenbindende factor. Onder deze gelovigen heel veel onzekerkheid: je weet eigenlijk 

nooit zeker of je wel bent uitverkoren en of het wel voor jou is. Terwijl Christus zegt: Kom allemaal tot Mij! 

Je wordt niet alleen bekeerd (en maar wachten ..), je moet je ook zelf bekeren, actief! 

 

Waarom naar de vrijgemaakte kerk? 

-niet omdat er alleen in de vrijgemaakte kerk ware gelovigen zitten 

-niet omdat de mensen daar beter zijn dan andere mensen 

-niet omdat we de waarheid in pacht hebben 

 

Maar wel omdat: 

-de bijbel serieus wordt genomen als Gods gezaghebbende woord (i.t.t. de moderne theologie) 

-geloof gezien wordt als een gave van God.  Ook mijn geloof is genade (i.t.t. tot veel evangelische kerken 

waar geloof míjn keuze is) 

-het uitgangspunt radicaal wordt genomen in de verbondsbelofte van God en niet in míjn keuze 

(evangelischen) of in de kenmerken van uitverkiezing die ik in mijzelf meen waar te nemen (bevindelijken) 

-de kinderen niet pas bij de gemeente horen en gedoopt worden als ze zelf kunnen kiezen 

(evangelischen/baptisten). Gods belofte gaat vooraf aan mijn keuze. God sluit een verbond met gelovigen én 

hun kinderen.  Er is wat dat betreft geen tegenstelling tussen het Oude en Nieuwe Testament zoals veel 

evangelischen en baptisten willen doen geloven. Het is historisch zo goed als zeker dat vanaf de tijd van de 

apostelen kinderen werden gedoopt. De kinderdoop heeft echter wel eens automatisme en gebrek aan 

radicale bekering in de hand gewerkt (‘Ik ben gedoopt dus het komt wel goed’). Veel evangelische christenen 

hebben daar terecht kritiek op.  

Daarom: De kinderdoop is een streep onder Gods belofte voor kinderen van gelovigen én een oproep tot 

bekering.  

 

Uit geloven.nu  (zie de lessen 7.4 en 7.5) 

 

bijbelstudie Hand. 2:41,42 en 4:32a 

2:41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal 

leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de 

apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het 

gebed.  

4:32 De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. 
 

- Wat kun je vertellen over de eerste gemeente? 
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- Hoe komt het dat de kerk nu zo verdeeld is?  

 

NB Les 7.4. geeft ook een werkvorm om de hoofdmomenten uit de kerkgeschiedenis 

(Reformatie, synode Dordt, Afscheiding/doleantie, Vrijmaking en Open brief) langs te lopen 

en de belangrijkste onderdelen te bekijken. 

 

bijbelstudie Joh. 17:20-26 
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun 

verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, 

Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons 

zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik 

heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, 

opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan 

zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u 

mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.  

 

24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn 

waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij 

gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld 

gegrondvest werd. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u 

niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26 

Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven 

doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn 

en ik in hen.’  

 

 

- Voor wie bidt Jezus?                                                        

- Wat vraagt Hij? 

- Onderstreep wat je leest over de Vader. 

- Schrijf op wat de Zoon wil bereiken. 

 

opdrachten 
* Leg uit wat de vier hoofdstromen in christelijk Nederland zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laat jongeren aan de hand van de volgende fragmenten tekst herkennen om welke richting 

het gaat.   

 

* Verzamel kerknieuws uit de krant. Bij welke stroming vind je de berichten het beste passen? 

 

Een hulpmiddel bij het onderscheiden tussen 

kerken zijn de 4 hoofdstromingen die je ziet in 

(protestants) christelijk Nederland.  

Deze stromingen kunnen dwars door de kerken 

heenlopen:  

Het gaat om  

- een modern-theologische  

- een reformatorisch-bevindelijke 

- een evangelisch-charismatische 

- een orthodox-gereformeerde stroming 

(zie de uitgewerkte les voor jongeren). 
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AVOND 5  Tucht, Samen verantwoordelijk in de strijd tegen de zonde 
 

 

 

Tucht en avondmaal 

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 gemneente. 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 censurabel wordt. Wanneer er een 

infectieve werking uitgaat van een zonde wordt het al snel censurabel (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 ]even. 
lemand 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 Gal. 6 : 1.  
* 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 

 

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

 

 
 

. 
 

Volgorde van de kerkelijke tucht 
 

De volgorde van de verschillende stappen in de tuchtprocedure zijn als volgt: 

* iemand vermaant de zondaar persoonlijk 

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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* 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 jezelf  '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 

 

 

 

 

 

 

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 > 

 

http://www.kerkrecht.nl/
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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 
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daaraan geen gehoor geeft, of wanneer iemand een openbare gedaan heeft, zal dit aan de 

kerkeraad worden meegedeeld. 

 

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 
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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. 

 

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 6  Ambtsdragers in soorten en maten 
 

De opzet van deze les is als volgt: 

1)- laten zien dat er in de tijd van het nieuwe testament verschillende ambten waren (zie de 

schriftgegevens in het gedeelte hieronder van prf. Te Velde. 

Daarbij laten zien wat het specifieke van het ambt is: de afzondering tot een speciale taak 

binnen de gemeente/ een ingestelde functie in de kerk. Daarbij is het belangrijk te zien dat 

Christus zelf de gemeente ambtsdragers geeft, en via zijn gemeente mensen roept tot een taak. 

2) - laten zien dat in de tijd van de Reformatie met name de volgende ambten een vaste vorm 

gekregen hebben: ouderlingen, diakenen en predikanten (art 30 en 31 NGB), en dat dat 

aansluit op belangrijkste werkvelden in de gemeente: pastoraat, diaconaat, onderwijs en 

leiding/organisatie 

3) - laten zien dat op alle drie die terreinen een veelheid van taken liggen waarbij 

gemeenteleden zijn, waarop alle gemeenteleden vanuit het ambt van alle gelovigen bezig zijn. 

 

Ambten in het NT 

In het NT komen we de volgende ambten tegen (zie ook de tekstgegevens hieronder) 

- apostelen 

- ‘de zeven’ (Handelingen 6) 

- oudsten (presbuteros) (1 Tim 5:17.19; Tit.1,5; 1 Petr 5: 1-4; Jak 5,14) 

- opzieners (episkopos) (Lijkt vaak dezelfde taak te zijn als die van de oudsten) (Fil 1:1; 1 

Tim 3:2; Tit 1:7) 

- diakenen (Fil 1:1; 1 Tim 3) 

- diakonessen (Rom 16,1; 1 Tim 3:1) 

- weduwen (1 Tim 5) 

- herders en leraars (Ef 4: 11) 

- evangelist (Ef 4,11; 2 Tim.3:5) 

- profeten (Rom 12,6; 1 Kor 12,10.28; Ef 4,11) 

- onderwijzers (Gal. 6:6) 

- bestuurders ( 1 Kor 12,28; Rom 12,8) 

 

In de Reformatietijd is gekozen voor de de twee meestgenoemde ambten in het Nieuwe 

Testament: ouderlingen en diakenen, waarbij dan als derde ambt dat van dienaren des Woords 

is genomen (eigenlijk ouderlingen met een speciale taak: de verkondiging) 

 

Ook al kan het plaatje van de ambten variëren, je hebt wel steeds met de volgende taakverlden 

te doen: 

 

  

 

 

 

 

 

-  alle drie de ambten         - ouderlingen en      - mn. de predikanten - diakenen 

                                                 predikanten 

leiding geven 

besturen 

organisatie 

Pastoraat 

zielszorg 

geloofsopbouw 

Onderwijs 

in de gezonde 

bijbelse leer  

Diakonaat 

onderlinge 

hulp en steun 



 

 

 

Handleiding  blok C, nivo 3 - deel 3. achtergrondinfo per avond                pag. III.21 

 

 

verdere informatie: 
 

Onderstaande info is geknipt uit artikelen van prof. M. te Velde. De volledige artikelenserie is 

te vinden op www.kerkrecht.nl > onder de zoekfunctie zoeken op ‘ambten’ > ga naar de 

artikelen ‘de afbakening van de ambten vandaag’ 

De artikelen leggen uit dat onze huidige ambtsstructuren niet zondermeer eenduidig uit de 

bijbel boven komen drijven. In de geschiedenis van de kerk zijn keuzes gemaakt die niet altijd 

één op één op schriftgegevens zijn terug te voeren.  

 
DE SCHRIFTGEGEVENS 

 

… … … 

Drie passages werden meestal als ‘sleutelteksten’ gebruikt: 

Ef.4:11, Rom.12:6-8 en 1 Kor.12:28. 

Ef.4:11: ‘En Hij (dat is de verhoogde Christus) heeft zowel apostelen als profeten gegeven, 

zowel evangelisten als herders en leraars...’ 

Rom. 12:6-8: ‘Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is: 

profetie naar gelang van ons geloof; wie dient in het dienen; wie onderwijst in het 

onderwijzen; wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, 

in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.’ 

1 Kor. 12:28: ‘En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten 

tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, 

(bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.’ 

 

Deze drie gedeelten vormden overal in de gereformeerde geschriften uit de Reformatietijd en 

ook daarna de primaire basis voor de ambtenleer. Daarnaast werd veel verwezen naar de 

volgende plaatsen. 

1 Tim. 3 over de vereisten voor opzieners (episkopoi) en diakenen. 

1 Tim.5:17: ‘De oudsten (presbuteroi), die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, 

vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.’ 

Hand.14:23: ‘En nadat zij (Paulus en Barnabas) voor hen in elke gemeente oudsten 

(presbuteroi) hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten aan de Here op, in 

wie zij geloofd hadden.’ 

Hand. 6: de geschiedenis van de aanstelling van ‘de zeven’. 

Hand. 20: de ontmoeting van Paulus met de oudsten van Efeze op het strand van Milete. Zij 

worden in vs. 17 presbuteroi (oudsten) genoemd en in vs. 28 episkopoi (opzieners). Daaruit 

concludeerde men dat die twee termen (waar de roomse kerk priesters en bisschoppen als 

twee verschillende ambten van had afgeleid) voor eenzelfde ambt gebruikt konden worden. 

Titus 1:5-9: ‘Ik (Paulus) heb u (Titus) op Kreta achtergelaten, opdat (...) gij, zoals ik u 

opdroeg, in alle steden als oudsten (presbuteroi) zoudt aanstellen mannen die onberispelijk 

zijn, (...). Want een opziener (episkopos) moet onberispelijk zijn (...) zich houdende aan het 

betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de 

gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen 

… … 

… … 

 

GEEN HAARFIJN BIJBELS BEELD. 

 

Het zou een vergissing zijn, als we meenden dat je op basis van de gegevens uit het Nieuwe 

Testament een eenduidig en samenhangend ambtenpatroon kunt tekenen, dat iedereen 

overtuigt en overal toepassing moet vinden. De Bijbel geeft ons nu eenmaal geen kant en 
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klare kerkorde. We moeten - net als bijvoorbeeld in de ethiek - uit verspreide gegevens ons 

zo goed mogelijk een beeld vormen van wat de Here op dit punt wil. 

Nu zijn er in binnen- en buitenland vele boeken en artikelen over de kerkinrichting in het 

Nieuwe Testament gepubliceerd. Stel dat er in de Schrift ongeveer vijftien belangrijke 

passages over ambten (vaste functies) in de gemeente te vinden zijn. In de uitleg daarvan 

komen er per passage allerlei verschillen voor. Die verschillen leiden weer tot een veelvoud 

van mogelijke combinaties van gegevens. Zo komen er allerlei varianten in het totaalbeeld 

dat men van de ambten schetst. Daarom moeten we in deze materie m.i. altijd voorzichtig 

spreken. 

Wij krijgen geen haarfijn beeld van de ambten in de oudste christelijke kerk. Meerdere 

uitleggingen en conclusies en combinaties van gegevens zijn soms mogelijk. En er blijven ook 

onzekerheden, er blijft een moeite voor ons om een goed scherp totaalbeeld te krijgen. 

Daarom zal niemand in de discussies moeten doen alsof hij een patent heeft op het echte 

precieze Nieuwtestamentische ambtensysteem. Ons spreken is hier altijd een spreken bij 

benadering en in hoofdlijnen. 

Dus moeten we ons wachten voor te stellige uitspraken over wat de enige ware bijbelse 

kerkstructuur zou zijn. We kunnen alleen streven naar een structuur die zo dicht mogelijk 

aansluit bij wat in het Nieuwe Testament aan richtinggevend onderwijs te vinden is. 

 

… … 

… … 

Maar is deze hele kwestie wel zo belangrijk? Maakt het wel zoveel uit, of onze drie-ambten-

structuur en derhalve het onderscheid tussen predikant en ouderling bijbels te funderen is of 

dat het een latere, historisch bepaalde ontwikkeling is? 

Ik zou daar een dubbel antwoord op willen geven. Inderdaad moeten we bij onze kerkelijke 

structuren en kerkrechtelijke regels niet krampachtig proberen alles op uitdrukkelijke 

uitspraken in de Schrift te funderen. Je hoeft niet overal een bijbeltekst voor te hebben! 

Soms geeft de Here ons in de Schrift duidelijke opdrachten en aanwijzingen die we moeten 

opvolgen. Vaak geeft Hij ons ook niet meer dan richtingwijzende hoofdlijnen, aan de hand 

waarvan we zelf de concrete invulling moeten vinden. Zo’n invulling hoeft niet altijd en overal 

dezelfde te zijn. Onze situatie (de context) speelt daarin dikwijls een belangrijke rol.11 
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AVOND 7  Verbondsdoop of geloofsdoop 
 

A. artikel Jaap Oosterhuis 

 

slangezaad en vrouwezaad 

Na de zondeval volgt in Genesis 3:15 de zgn. moederbelofte. 

 

15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,  

tussen jouw nageslacht en het hare,  

zij verbrijzelen je kop,  

jij bijt hen in de hiel.’  

 

Dit is de strijd tussen geloof en ongeloof die als een rode draad door de bijbel loopt. De lijn 

loopt uit in het boek Openbaringen waar we lezen over de vernietiging van de satan, het 

laatste oordeel en de nieuwe hemel en aarde. 

 

Verschillende perioden 

In de bijbel zijn verschillende perioden te onderscheiden in deze verbondsmatige lijn van 

schepping naar herschepping: 

         

Wereld Israël Wereld 

Adam&Eva - zondvloed - 

torenbouw babel 

Abraham - volk Israël -

ballingschap - terugkeer 

Pinksteren – wederkomst 

 

De ‘volken’ altijd in beeld 

In de periode van Gods bemoeienis met Abraham en Israël is de rest van de wereld altijd in 

beeld geweest. Na de hoogmoed van babel en de verstrooiing van de volken gaat God een 

helemaal nieuw begin maken met Abraham. Hij sluit met Abrahem een verbond. Maar 

Abraham, zo belooft God, zal een vader van vele volken worden.  

(Ook in de psalmen en de profeten klinkt Gods verlangen naar de rest van de wereld 

voortdurend door. Zie bv Psalm 9, 22 en 96; Jesaja 2, 11 en 25; Jeremia 16:19, Daniël 7, 

Zacharia 2 en 8 – om niet meer te noemen) 

 

Christus en pinksteren: evangelie voor alle volken 

Met pinksteren zien we mensen van allerlei talen elkaar vinden rond het evangelie van Jezus 

Christus en de uitstorting van de Geest. Oude beloftes uit het OT worden werkelijkheid. De 

omkering van de babylonische spraakverwarring. Heidenen bekeren zich tot de God van 

Israël. 

 

Kinderen van Abram door geloof in Christus 

Paulus borduurt voort op deze rode draad door de bijbel. Volgens zijn brieven is Abraham 

niet alleen de stamvader van het oude verbondsvolk maar de vader van alle gelovigen 

(Romeinen 4, Galaten 3). Het NT is duidelijk: Wie gelooft in Jezus Christus is kind van 

Abraham, is opgenomen in Gods verbond dat Hij sloot met Abraham. Het verbond dat werd 

uitgewerkt bij de Sinai (Exodus) en dat werd vernieuwd met de komst van Christus (zie bv de 

instelling van het avondmaal- Lukas 26:20 en Hebreeën 8).  
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Het verbond dat God sloot met Abraham is niet een totaal ander verbond dan het nieuwe 

verbond voor alle volken dat in Christus werkelijkheid is geworden. Het verbond is wel 

verdiept, verbreed en vernieuwd, maar niet van een heel andere aard. Er loopt één lijn door de 

bijbel: de lijn van Gods onverdiende goedheid, de lijn van Gods beloften voor zondige 

mensen. Profetieën uit het OT die op Israël slaan worden in het NT probleemloos toegepast 

op christenen die leven onder het nieuwe verbond.  Zie 1 Petrus 2:9-10 voor een heel duidelijk 

voorbeeld. Dit zou niet kunnen wanneer het verbond met Abram en Israël van een totaal 

andere aard was dan het nieuwe verbond in Christus. 

 

OT: Besnijdenis als teken 

Onder het oude verbond kregen de ‘bondelingen’ een zichtbaar teken van dit verbond: de 

besnijdenis. Deze besnijdenis was geen magisch teken woordoor iemand voor eens en altijd 

gered was. De besnijdenis wordt in Romeinen 4 een ‘zegel van de gerechtigheid van het 

geloof genoemd’. De besnijdenis vroeg om geloof. Daarom spreekt het OT over de 

besnijdenis van het hart (Jer. 4, Deut. 10).  

 

NT: Vervuld in Christus 

Het oude verbond is vervuld in Christus. Het hele OT heeft op hem betrekking (zie bv 

Johannes 5:39; Lukas 24:44-47). We lezen dat de besnijdenis in het NT niet meer verplicht is 

(zie bv Handelingen 15, Galaten 5:6 en 6:15). We lezen echter wel op talloze plekken dat de 

doop hét teken wordt van verbondenheid met Christus. In Kolossenzen 2:11 en 12 wordt een 

duidelijk verband gelegd tussen doop en besnijdenis. Je zou kunnen zeggen: de doop komt in 

plaats van de besnijdenis. 

 

OT en NT: gelovigen én kinderen 

In het Oude Testament werden ook de kinderen besneden, hoewel ze nog niet bewust konden 

geloven en bij hen nog geen sprake was van ‘besnijdenis van het hart’. Zij leefden in de 

invloedssfeer van het verbond en deelden in de beloftes voor hun ouders. Gezien dit gegeven 

én in het licht van bovenstaande gegevens over de doorgaande lijn van Gods verbond verbaast 

het niet dat we in Handelingen verschillende keren lezen dat gelovigen werden gedoopt ‘met 

hun hele huis’. Netzoals Abraham ‘zijn hele huis’ liet besnijden (Gn. 17). Petrus zegt in 

Handelingen 2:39 dat de beloftes die zijn verbonden met de komst van Christus voor 

gelovigen én hun kinderen zijn. 

Mocht er nog twijfel zijn of kleine kinderen (die niet bewust zich tot Christus kunnen 

bekeren) iets met hem te maken hebben, dan heeft de Here Jezus daar zelf duidelijkheid over 

gegeven: ‘Laat de kinderen tot mij komen en houd ze niet tegen!’ (Mat. 19) 

In de nieuwtestamentische brieven worden de afzonderlijke gemeentes aangeschreven. Toch 

worden in die brieven ook kinderen persoonlijk aangesproken (Efeze 6:1, Kol. 3:20, 1 Joh. 

2:12-14). Zij horen blijkbaar volwaardig bij de gemeente van Christus. Het ligt voor de hand 

dat ze daarom ook het teken van verbondenheid met Christus ontvangen. 

 

Vanzelfsprekend 

De kinderdoop is niet een praktijk die in een afzonderlijke ‘bewijstekst’ wordt uitgewerkt. In 

het licht van de hele bijbel is het echter een zeer vanzelfsprekend gebruik. Nergens in het NT 

wordt gesuggereerd dat de positie van de kinderen in het genadeverbond is veranderd na de 

komst van Christus. Het verbaast dan ook niet dat oude kerkvaders als Tertullianus, Orgenes 
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en Irenaeus (2
e
 eeuw) de kinderdoop vermelden als algemeen en overal toegepast. Zouden de 

apostelen géén kinderen hebben gedoopt, dan zou er direct na de apostolische tijd een 

ingrijpende en overal toegepaste verandering zijn opgetreden zonder dat ons van ook maar 

één enkele discussie daarover iets bekend is. De conclusie ligt voor de hand dat de gelovigen 

vanaf het allereerste begin werden gedoopt mét hun kinderen. 

 

Geloofsdoop of volwassendoop 

Evangelische gelovigen en baptisten willen met de doop wachten tot het moment dat iemand 

bewust voor Christus kan kiezen. Ook wanneer zij hun kinderen aan God opdragen en Gods 

soevereine werk in de bekering benadrukken blijven ze de doop zien als een streep onder een 

bewuste geloofskeuze. Een klein kind kan nog niet geloven en kan daarom ook nog niet 

worden gedoopt. 

Ik begrijp niet waarom het teken van verbond-enheid met Christus pas mag worden gegeven 

wanneer er sprake is van bewust geloof. Zijn kinderen van gelovigen dan toch niet verbonden 

met Christus? En als dat wel zo is, waarom dat dan niet onderstrepen door het kind te laten 

dopen? Het karakter van Gods genadeverbond is dat Hij onverdiend met beloften toekomt 

naar zondige mensen. God betrekt daarin ook de kinderen van degenen aan wie Hij zich 

verbindt. Daarom werden de joodse kinderen besneden. Daarmee werd niet gewacht totdat ze 

bewust voor God kozen. Ze leefden in de invloedssfeer van het verbond, een geweldig 

voorrecht. Hét teken van het nieuwe verbond, van verbondenheid met Christus, is de doop. 

Wanneer we daarmee wachten tot wij een bewuste keuze hebben gemaakt lijkt het alsof we 

pas dan in de invloedssfeer van Gods genade gaan leven. Elke baptist zal toegeven dat het 

genade is wanneer een kind wordt geboren uit gelovige ouders en al vanaf jonge leeftijd de 

Here Jezus leert kennen. Ik vraag nog een keer: Waarom dan niet het genadekarakter van die 

eerste jaren onderstrepen met de doop om daarmee zichtbaar te maken dat kinderen van 

gelovigen al vanaf hun geboorte bij de kudde van Christus horen? 

De aandacht verschuift van Gods genade naar mijn keuze wanneer ik als kind van gelovige 

ouders met de doop wacht tot het moment dat ik voor God kan kiezen. De doop boet daarmee 

in aan betekenis. Dat noem ik geen ketterij, maar wel een misverstand m.b.t. het karakter van 

de doop. 

 

Heel kort samengevat: De doop is geen teken van geloof in Christus maar een teken van 

verbondenheid met Christus. Daarom moeten ook kinderen van gelovigen gedoopt worden, 

netzoals de kinderen in het OT werden besneden als teken van verbond-enheid met God.  

 

Jaap Oosterhuis  22-03-06 

 

B. artikel Jasper Klapwijk 

 

a. de manier van dopen 

 

Er zijn twee manieren van dopen mogelijk: water op iemand sprenkelen, of iemand in water 

onderdompelen. ( Ez. 36:25 ; Hnd 8: 36-39). Zo waren er ook in het oude testament twee 

manieren om iets te reinigen: door onderdompeling of door besprenkeling. 

Wat beide manieren gemeen hebben is dat het gaat om reiniging, afwassing. Zo betekent de 

doop het volgende: Wij zijn ‘vuil' door onze zonden. Daarom moeten we ons ervan wassen 
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(Hand. 22:16). Om ons van onze zonden te wassen hebben we het bloed van Christus nodig ( 1 

Joh.1,7). Dat wordt in de doop geillustreerd en gegarandeerd. Wie gedoopt wordt en gelooft in 

Christus is schoon; het bloed van Christus wast hem van zijn zonden. 

 

b. de instelling van de doop 

 

In Matteüs 28: 18-20 (vgl Marcus 16: 15-16) lezen we hoe Christus de doop instelde. Jezus 

sprak deze woorden nadat Hij uit de dood was opgestaan. Hij had de dood en de duivel aan 

het kruis overwonnen. Satan had zijn macht verloren, want Jezus had de straf op de zonden 

gedragen. Zo had Jezus alle macht in hemel en op aarde verworven (vrs 20). 

Maar wat Jezus nu verdient heeft, moet uitgedeeld worden. Er moeten burgers komen voor 

zijn Koninkrijk. Daarom stuurt Jezus zijn discipelen de wereld in om het evangelie te 

verkondigen en overal discipelen van Jezus te werven. En wie het evangelie hoort en gelooft, 

die moet gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo zet de 

drieënige God zijn eigendomsmerk op de burgers van zijn Rijk. En zij moeten dan ook leren 

om alles wat Hij geboden heeft te onderhouden. (vrs 19c) 

 

c. de kinderdoop 

 

Op twee punten willen we de argumenten voor- en tegen de kinderdoop wat beter bekijken:       

 - de band tussen oude -en nieuwe testament 

 - de volgorde: geloof – doop 

 

- de band tussen het oude- en nieuwe testament 

Hoe je denkt over de kinderdoop hangt sterk af van je visie op de verhouding tussen het oude- 

en nieuwe verbond. De volgende twee schema's brengen het verschil in beeld: 

 

schema 1: 
 
OUDE TESTAMENT 
 

Wie in Israël geboren werd was 

daarmee ook lid van Gods volk. 

Kinderen ook. 

 

Je werd dus lid door geboorte; het 

oude verbond was ‘vleselijk' 

 

De besnijdenis was daarvan het teken. 

Daarom gold de besnijdenis ook voor 

kinderen. 

 
NIEUWE TESTAMENT 
 

Wie gelooft en wedergeboren wordt, 

wordt lid van Gods gemeente. Kleine 

kinderen dus niet. 

 

Je wordt dus lid door wedergeboorte. 

Dit verbond is ‘geestelijk' 

 

De doop is daarvan het teken dus de 

doop is alleen voor volwassenen, die 

geloven. 
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schema 2: 
 
OUDE TESTAMENT 
 

God sloot zijn verbond met Abraham 

en met zijn kinderen. 

 

Ook het verbond met Abraham was 

geestelijk, want Abraham moest 

geloven in Gods belofte 

 

Besnijdenis is het teken dat God gaf 

in het oude verbond. Deze gold voor 

de gelovigen en hun kinderen. 

 
NIEUWE TESTAMENT 
 

God sloot zijn verbond met de 

gelovigen en met hun kinderen. 

 

Dit verbond is dus ook geestelijk,  

want we moeten geloven in Gods 

beloften 

 

De doop is het teken dat God geeft van 

het nieuwe verbond. De doop is dus 

voor gelovigen en hun kinderen. 

.  

Wij zijn van mening zijn dat schema 2, het Bijbelse schema is. Zo zie je ook in het nieuwe 

testament dat de lijn van Abraham doorgetrokken wordt. Wie gelooft is kind van Abraham; 

en ook bij Abraham ging het om een geestelijke zaak: Abraham geloofde in God, en daarom 

werd hij door God gerechtvaardigd, de besnijdenis was geen teken van een ‘vleselijk 

verbond', maar was Gods garantie van de beloften waar Abraham in geloofde. (vgl Genesis 

15: 3-6 met Romeinen 4: 8-12). Het is daarom logisch om de lijn te trekken van de 

besnijdenis (ook van kinderen) naar de doop (ook van kinderen) 

 

We trekken de volgende konklusies: 

- Tegen de achtergrond van het oude testament is het niet verwonderlijk dat het nieuwe 

testament nergens een uitdrukkelijk bevel geeft om ook kinderen te dopen. Tegen deze 

achtergrond wordt ook duidelijk waarom we verschillende keren lezen dat iemand gedoopt 

werd met geheel zijn huis (Hand 16: 15 en 31v ; 1 Kor.1:16) 

- Zo wordt ook duidelijk dat Jezus kan zeggen van de kinderen van zijn volk: laat ze tot Mij 

komen, want voor hun is mijn Koninkrijk. (Lukas 18:15-17; Mc 10:10-13) 

- Als Petrus op de pinksterdag zegt: “want voor u (die geloven namelijk) is de belofte en voor 

uw kinderen” dan sluit hij zich direct aan bij de belofte die de Here aan Abraham gaf, en die 

elke Israëliet kende. (zie Hand 2: 38v) 

- Ook Paulus trekt de lijn van besnijdenis naar de doop, als hij in Kolossenzen 2: 11 de doop 

de Christus-besnijdenis noemt. 

- Het nieuwe testament toont ook duidelijk aan dat kinderen die gedoopt zijn, maar later 

bewust kiezen tegen de Here en voor de zonde, geen lid van de gemeente kunnen blijven (zie 

b.v. Mt 18:15-20), zoals trouwens ook in het oude testament de doodstraf stond (en dus 

verwijdering uit Gods volk) op het dienen van afgoden. 

 

- de volgorde geloof-doop 

In Marcus 16: 15 en 16 lezen we dat de Here na zijn opstanding tegen zijn discipelen zegt: 

Gaat heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. 

Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal 

veroordeeld worden. 

Tegenstanders van de kinderdoop trekken uit deze tekst de volgende konklusie: Deze tekst 

geeft de volgorde aan: eerst geloven en dan pas gedoopt worden. Babies kunnen nog niet 

geloven, en kunnen daarom ook niet gedoopt worden. 
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Maar dit argument gaat mank: 

- allereerst moet duidelijk zijn dat deze tekst over een zendingssituatie spreekt. Als je gaat 

preken voor mensen die de Here Jezus niet kennen (en dat moesten de discipelen gaan doen), 

dan roep je mensen op tot geloof. En wie dan tot geloof komt, die moet gedoopt worden. 

- als je uit Marcus 16: 16 de conclusie trekt: wie niet gelooft mag niet gedoopt en dus 

kinderen niet, dan moet je ook de conclusie trekken: wie niet gelooft wordt niet behouden en 

dus kinderen niet. Gelukkig trekken de meeste tegenstanders van de kinderdoop deze 

conclusie niet. 

- De doop is niet afhankelijk van het geloof. Dan stel je de menselijke beslissing centraal. 

Nee, de doop en het geloof zijn samen afhankelijk van de belofte van Gods evangelie dat 

gepredikt moet worden (vrs 15) 

- Marcus 16: 16 spreekt niet van de kinderen van hen die geloven, maar andere teksten zoals 

b.v. Hand.2:39 doen dat wel. 

 

Verdere informatie: 

- artikel  domie Sieds de Jong in Kerkbode van het Noorden; aan te vragen bij Jasper 

Klapwijk 

- ‘Gelukkig Gereformeerd’ domie Jasper Klapwijk m.n. hfst 9 

- de beide bijlage hieronder 
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Bijlage A.   Argumenten voor de verbonds/kinderdoop 

 

Uit de catechismus zondag 27 

 

 

 

Uit het doopsformulier (II) 

 

Nu willen wij horen waarom kleine kinderen gedoopt worden 

De kinderen van gelovige ouders ontvangen de heilige doop als teken en zegel van het 

verbond dat God ook met hen gesloten heeft, al begrijpen ze er nog niets van. Voor de HEER 

horen zij er helemaal bij. 

 

Toen de HEER zijn volk uit de slavernij van Egypte leidde, werden óók de kinderen bevrijd. 

Zij zijn een deel van zijn gemeente, aan wie Hij zijn heil belooft. Tot allen zegt Hij: Ik ben de 

HEER, uw God. [Exodus 20:2] Hij belooft oud èn jong naar het beloofde land te brengen. 

[Deuteronomium 5:6] 

Wanneer het merendeel in de woestijn omkomt [Numeri 14], is dat geen gevolg van een 

tekort in Gods belofte, maar is dit enkel en alleen te wijten aan hun ongeloof. [Hebreeën 3] 

 

Gods verbondsbeloften gelden voor de gelovigen en voor hun kinderen. De HEER sloot een 

verbond met Abraham de vader van alle gelovigen, en met zijn nageslacht. [Genesis 17:7] Als 

teken van dit genadeverbond moesten de jongens op hun achtste levensdag besneden worden. 

Wie de besnijdenis niet overeenkomstig Gods bevel uitvoerde, verbrak dit verbond en riep de 

toorn van God op. 

Nu het bloed van Christus gevloeid heeft, is de besnijdenis als verbondsteken niet meer nodig. 

De HEER vervulde zijn belofte aan Abraham en als teken daarvan wijst het doopwater heen 

naar Jezus Christus de grote Zoon van Abraham. [Matteüs 1] Christus’ bloed reinigt van alle 

zonden. 

Aan de christelijke gemeente te Kolosse laat Paulus weten dat zij die gedoopt zijn, niet 

besneden hoeven te worden. [Kolossenzen 2:11,12] Zoals het God in het Oude Testament ten 

diepste ging om de besnijdenis van het hart, [Deuteronomium 10:16; 30:6] [Jeremia 4:4] zo 

geldt dit evenzeer het gedoopte kind in de nieuwtestamentische gemeente. 

Vraag 74: Moeten ook de kleine kinderen gedoopt worden? 

Antwoord: Ja, want de kinderen horen evengoed als de volwassenen bij Gods 
verbond en bij zijn gemeente1. 
Ook worden aan hen evenals aan de volwassenen, door het bloed 
van Christus, de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, die 
het geloof werkt, beloofd2. 
Daarom moeten zij door de doop, als teken van het verbond, bij de 
christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen 
onderscheiden worden3. In het oude verbond gebeurde dat door de 
besnijdenis4; in het nieuwe verbond is in plaats daarvan de doop 
ingesteld5. 

 1 Gen. 17:7. 2 Ps. 22:11; Jes. 44:1-3; Mat. 19:14; Hand. 2:39. 3 Hand. 
10:47. 4 Gen. 17:14. 5 Kol. 2:11, 12. 
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Aan de gemeente te Korinte schrijft dezelfde apostel dat de kinderen van een gelovige vader 

of moeder heilig zijn. [1 Korintiërs 7:14] Zij zijn niet zonder zonde, maar worden apart gezet 

van de wereld om hen heen, om de Heer met en in zijn gemeente te dienen. Heel de gemeente 

wordt daarom geroepen tot geloof en levensheiliging. [1 Petrus 2] Deze gemeente wordt in het 

Woord van God gewaarschuwd voor ongeloof. [1 Korintiërs 10:1-13] Allen wordt op het hart 

gebonden dat alleen wie gelooft wat de HEER belooft, het heil metterdaad ontvangt. 

Wanneer Paulus het evangelie in Europa verkondigt, komen in Filippi Lydia en de 

gevangenbewaarder door de heilige Geest tot geloof in de Heer Jezus. Samen met hun 

huisgenoten worden ze gedoopt. [Handelingen 16:15,33] Aan de Korintiërs schrijft Paulus dat 

hij het huisgezin van Stefanas heeft gedoopt. [1 Korintiërs 1:16] 

Op de pinksterdag heeft Petrus verkondigd: Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw 

kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. 

[Handelingen 2:39] 

Zo komt de HEER ook nu nog met zijn belofte van vergeving en vernieuwing tot de 

gelovigen en hun kinderen, want ook zij behoren tot zijn verbondsgemeente. 

 

Het gaat in het Oude en in het Nieuwe Testament om hetzelfde verbond met dezelfde 

beloften, ook al wisselt het teken ervan. Daarom mogen de gelovigen en hun kinderen slechts 

één keer de doop ontvangen. Wat God zegt, blijft gelden. De christelijke kerk belijdt dan ook: 

één doop tot vergeving van de zonden. [Geloofsbelijdenis van Nicea] [Efeziërs 4:5] 

 

Nog wat argumenten:  

 

- Er is één eeuwig verbond van God met z’n volk. Dat verbond sluit God met gelovigen en 

hun kinderen.  

- Tegen de achtergrond van het oude testament is het niet verwonderlijk dat het nieuwe 

testament nergens een uitdrukkelijk bevel geeft om ook kinderen te dopen. Tegen deze 

achtergrond wordt ook duidelijk waarom we verschillende keren lezen dat iemand gedoopt 

werd met geheel zijn huis (Hand 16: 15 en 31v ; 1 Kor.1:16) 

- Zo wordt ook duidelijk dat Jezus kan zeggen van de kinderen van zijn volk: laat ze tot Mij 

komen, want voor hun is mijn Koninkrijk. (Lukas 18:15-17; Mc 10:10-13) 

- Als Petrus op de pinksterdag zegt: “want voor u (die geloven namelijk) is de belofte en voor 

uw kinderen” dan sluit hij zich direct aan bij de belofte die de Here aan Abraham gaf, en die 

elke Israëliet kende. (zie Hand 2: 38v) 

- Ook Paulus trekt de lijn van besnijdenis naar de doop, als hij in Kolossenzen 2: 11 de doop 

de Christus-besnijdenis noemt. 

- Het nieuwe testament toont ook duidelijk aan dat kinderen die gedoopt zijn, maar later 

bewust kiezen tegen de Here en voor de zonde, geen lid van de gemeente kunnen blijven (zie 

b.v. Mt 18:15-20), zoals trouwens ook in het oude testament de doodstraf stond (en dus 

verwijdering uit Gods volk) op het dienen van afgoden. 

- Vaak wordt gezegd, dat pas later in de kerkgeschiedenis de kinderdoop is ingevoerd. Dat is 

niet waar. Volgens de kerkvader Origenes (± 200 na Chr.) is de kinderdoop een traditie 

afkomstig van de apostelen.
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Bijlage A.   Argumenten voor de geloofsdoop 

 

Uit een overzicht: 

 

De doop wordt in de Bijbel alleen bediend aan mensen die tot persoonlijk geloof in Jezus zijn 

gekomen, zie bijv. Hd. 8: 37 
2
 (→ die wedergeboren zijn, vgl. Joh. 3:5).  

 Als er “huizen” gedoopt worden staat er nergens expliciet dat er kleine kinderen bij waren. 

De “huis-teksten”zijn dus geen bewijs voor de kinderdoop. 

Kinderen van gelovige ouders maken deel uit van Christus’ Lichaam en de gemeente, maar zij 

zijn er geen lid van. Want alleen door de geloofsdoop kun je lid worden.   

Zie 1 Kor 12: 13 → want door één Geest zijn wij ook tot één lichaam gedoopt.    

Kinderen van gelovige ouders zijn rein (1 Kor 7:14) en hebben dus helemaal geen doop nodig! 

Wel kunnen ze worden opgedragen.  

 

Uit een cursus van de Vrije Baptisten Groningen: 

 

WAAROM ZOU IK MIJ LATEN DOPEN? 

 

1. JE VOLGT DAARMEE HET VOORBEELD VAN JEZUS    Markus 1:9 

 

2. OMDAT JEZUS CHRISTUS ER DE OPDRACHT VOOR GAF. Mt 28:19-20 

 

3. JE GEEFT DAARMEE DUIDELIJK AAN DAT JE JEZUS WERKELIJK GELOOFT 

 Handelingen 18:8;  1 Johannes 2:3 

 

 

WAT IS DE BETEKENIS VAN DOPEN? 

 

1. HET ILLUSTREERT JEZUS' DOOD, BEGRAFENIS EN OPSTANDING. 

 1 Korinthe 15:3-4; 1 Kolossenzen 2:12 

2. HET ILLUSTREERT MIJN NIEUWE LEVEN ALS EEN CHRISTEN. 

 2 Korinthe 5:17; Romeinen 6:4 

 

De doop maakt je geen gelovige, het demonstreert dat je gelooft. De doop "redt" je niet, alleen 

je geloof in Christus doet dat. Doop is als een trouwring - het is een uiterlijk symbool van de 

toewijding die je met je hart hebt gemaakt 

 

WAAROM DOOR ONDERDOMPELING DOPEN? 

 

1. OMDAT JEZUS OP DIE MANIER WERD GEDOOPT.  ." Mattheus  3:16 

 

2. ELKE DOOP IN DE BIJBEL GEBEURDE DOOR ONDERDOMPELING. (Hnd 8:38-39) 

 

3. HET WOORD "DOPEN" BETEKENT "ONDERDOMPELEN". 
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4. ONDER WATER DOPEN SYMBOLISEERDE HET BEST DE BEGRAFENIS EN 

OPSTANDING! 

 

WIE MOETEN GEDOOPT WORDEN? 

 

IEDEREEN DIE GELOOFT IN CHRISTUS.   Handelingen 2:41; 8:12 en 13 

 

Veel kerken praktiseren een "verbondsdoop" voor hun kleine kinderen, waarbij het verbond 

van God met Abraham en het daarbij behorende teken, de besnijdenis, als uitgangspunt wordt 

genomen. De ouders beloven daarbij het kind op te voeden in het geloof, totdat het zelf oud 

genoeg is om zijn eigen geloof in Christus te belijden. Deze gewoonte komt op in de 2e eeuw 

na Christus. Vanaf kerkvader Tertullianus (einde 2e eeuw) tot aan vandaag hebben christenen 

geprotesteerd tegen de kinderdoop en hebben uiteenlopende antwoorden gekregen van 

degenen waarmee ze het oneens waren. Hoewel de argumenten niet zijn veranderd, heeft de 

controverse voor baptisten gelukkig de vorm van een dialoog aangenomen en niet meer die 

van vervolging, marteling en dood. 

 

Dat de doop niet in plaats van de besnijdenis is gekomen laat de praktijk van de eerste 

gemeente wel zien. De besneden Joden en gedoopte Jodengenoten (Handelingen 2) werden na 

hun bekering en geloof in Jezus gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dus ook de besneden 

Joden worden gedoopt en dat is vreemd als de doop in plaats van de besnijdenis gekomen zou 

zijn. Paulus blijft dan ook de noodzaak van de besnijdenis voor kinderen van 

Messiasbelijdende Joden bevestigen (Hand.21:21-24). 

 

Het doel van de doop is om publiekelijk je persoonlijke toewijding aan Christus te belijden. In 

de VBG is het een vereiste dat elk lid gedoopt moet zijn op de wijze zoals Jezus dat 

demonstreerde, ook al zijn velen van ons als kind `gedoopt'. 

 

WANNEER MOET IK MIJ LATEN DOPEN? 

 

ZODRA JE GELOOFT!    Handelingen 2:41, Handelingen 8:35-38 

 

Er is geen reden om het uit te stellen. Zodra je besloten hebt besloten om Christus in je leven 

te ontvangen, kun je en behoor je gedoopt te zijn. Als je wacht tot je "volmaakt" bent zul je je 

nooit "goed genoeg" voelen. 

 

Hebben we eigenlijk wel een alternatief? Een kinderdoop die we eventueel ondergaan hebben, 

heeft een andere betekenis. Niet dopen, omdat we toch al gered zijn, is ongehoorzaamheid. 

Wachten tot God het ons duidelijk maakt, hoeft niet meer want we hebben Zijn Woord. Als 

we mensen, die we liefhebben, niet willen kwetsen door ons te laten dopen, dan kwetsen we 

de Heer (Lucas 14: 26). Je wel willen laten dopen, maar geen lid van de gemeente willen 

worden, doet tekort aan je vorming als discipel van Jezus. Alle alternatieven hebben een 

slechte uitwerking! Wat verhindert je eigenlijk nog om je te laten dopen? 
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AVOND 8  Geloven met het hart, belijden met de mond 
 

Deze les vraagt denk ik niet zo zeer om theoretische info maar steekt vooral in op 

‘betrekkingsnivo’.  Hoe sta je nu tegenover het doen van geloofsbelijdenis? 

God vraagt een keuze van je, een antwoord op zijn beweging naar jou. Als Jezus roept vraagt 

Hij hem te volgen met ene ongedeeld hart. Zie bijvoorbeeld Lukas 14:15-24 voor een relevant 

bijbelgedeelte. 

 

Over getuigen van je geloof: Er zijn in lek geval twee bijbelteksten die het bespreken waard 

zijn, 

-Kolossenzen 4:5-6 

-1 Petrus 3:15-16 

 

Uit geloven.nu les 14.5 

 

Antwoord op Gods woord 

God komt in doop en verbond naar je toe, nog voor je zelf kon spreken. Hij zorgde al voor 

redding u zonde en dood, voor je er was. God wil dat je, nu je ouder wordt, zelf het antwoord 

van het geloof ga geven. Hij zegt je wie Hij voor jou wil zijn. Wil jij zijn kind zijn? 

 

Openbare geloofsbelijdenis 

Bij openbare geloofsbelijdenis zeg je openlijk en in aanwezigheid van de gemeente datje 

gelooft. Je kent jezelf als een zondig mens, gelooft dat Christus je redt en de Geest je heiligt 

en vertrouwt dat God je Vader wil zijn. 

Wat verandert er voor je als je belijdenis hebt gedaan? Je hebt geantwoord op je doop en 

bent voortaan aanspreekbaar op je kind van God zijn. Met je broeders en zusters mag je het 

avondmaal vieren en de redding van Christus doorvertellen aan anderen. 

 

De keuze 

God heeft zijn Woord allang gegeven, wanneer geef jij het jouwe? Als je 'ja' zegt tegen God, 

zeg je daarmee ja' tegen het grote feest, je aanvaardt de uitnodiging om op de bruiloft van 

het Lam te komen. Je hebt als toekomst het leven gekregen, leven met God en voor eeuwig! 

 

Werkvormsuggestie: 

 

De volgende zinnen zeggen iets over belijdenis doen. Kies er 1 of 2 uit die je aanspreken. Leg 

uit waarom je deze koos. Of bedenk zelf nog een andere uitspraak! 

- Iemand die belijdenis doet, maakt zelfstandig een bewuste keuze voor God 

- Omdat God voor jou koos kun jij voor Hem kiezen 

- Doopleden geloven ook 

- Door belijdenis te doen aanvaard je de uitnodiging voor de bruiloft van het Lam  

- Zonder kruis geen belijdenis 

- Er zit veel aan vast als je belijdenis doet, je moet echt overtuigd zijn 

- Je hoeft geen perfecte christen te zijn om belijdenis te doen 

- Na je belijdenis ben je nog meer aanspreekbaar op je doen en laten 

- In de kerk tellen alle leden mee, zowel de doopleden als de belijdende leden 

- Als je gelooft dat Jezus je redt van je zonden, mag je je belijdenis niet eindeloos uitstellen 

- Belijdenis doen is het antwoord op je doop 
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Belijden 

 

Hieronder staan kaartjes met verschillende uitspraken. Denk je dat deze mensen belijdenis 

kunnen doen? Zo ja, waarom? Zo nee, wat moet er dan veranderen? 

 

 

 

 

 

 

Sophie: 

De bijbel is voor mij heel 

waardevol en ik geloof wat 

daarin staat. Ik leerde dat van 

mijn ouders want die zijn 

christelijk. Maar daarom vind ik 

niet dat anderen dat ook zo 

moeten geloven. Als mijn 

ouders, zeg maar boeddhisten 

waren, dan geloofde ik nu in 

Boeddha. Ik vind dat mensen 

moeten geloven, maar je kunt 

niet stellen dat het ene geloof 

belangrijker is dan het andere. 

Karel: 

Eigenlijk wil ik volgend 

jaar belijdenis doen, maar 

nu hoorde ik dat ze dan 

ook komen vragen voor 

VVB. Ze zeggen, dat als 

je een baan hebt en je 

gelooft, dat je dan moet 

kunnen delen met anderen 

vanwege de naastenliefde 

en zo. Nou, ik weet niet of 

ik dat wel zo wil. Kom, 

die anderen moeten zelf 

maar aan het werk en als 

dat niet kan, dan kunnen 

ze mij in ieder geval niet 

verplichten te betalen. 

Pieter: 

Ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is. Dat vind ik zo 

gaaf! Dat Hij dat zomaar deed voor zondaars. Daarom vind 

ik geloven fijn en dat mag je best zien. Ik vind dat je in de 

kerk moet kunnen praisen en handen klappen en dat het er 

best wat heftiger aan toe mag gaan. Ik snap ook niet 

waarom de dominee altijd zo moeilijk doet over regeltjes en 

belijdenissen en dat je dat allemaal precies weten moet. Als 

je toch gewoon gelooft! 

 
Annette: 

De dominee zegt dat ik best eens kan 

denken aan belijdenis doen, maar ik 

weet niet of ik daar wel aan toe ben. 

Niet dat ik niet geloof, dat zeker. En 

ik probeer ook echt als christen te 

leven. Ik help bij een paar bejaarde 

mensen en sta wel eens in de 

evangelisatiekraam op de markt. Ik 

zou me ook niet kunnen indenken dat 

ik niet zou geloven. Maar ik doe ook 

vaak zonden, ruzies met anderen en 

zo. En ik weet nog lang niet genoeg 

van de bijbel. Ik denk niet dat het al 

kan.  

Gerald: 

Met pinksteren doet mijn zusje 

belijdenis. Dat is wel bijzonder, 

want ze is gehandicapt en kan niet 

goed leren. Nou is ze al een poos 

bij een mevrouw geweest voor 

een soort catechisatie. Het was 

heel simpel want ze gebruikten 

een kinderbijbel. Mijn zusje kent 

nu toch heel wat verhalen uit de 

bijbel. Toen de ouderlingen bij 

haar kwamen vroegen ze of ze 

geloofde. Ze zei: Ja, want Jezus is 

de goede herder en ik ben een 

schaapje en nu draagt Hij mij en 

dan mag ik in de kerk aan tafel en 

straks mag ik bij Hem in de 

hemel aan tafel zitten.  

En nou mag ze belijdenis doen. 


