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Aanleiding

Catechese verzorgen is een kerkordelijke 
taak van iedere gemeente. De kerk vindt het 
belangrijk dat er catechese gegeven wordt. 
Het is dus vanzelfsprekend dat deze vorm van 
kerkenwerk eens in de zoveel tijd tegen het 
licht wordt gehouden. Het rapport ‘Kansen voor 
de catechese’ (2007) was het eerste in een 
bescheiden reeks van rapporten die door de 
Generale Synode van de Protestantse Kerk in 
Nederland zijn besproken. Na dit rapport werd 
in opdracht van de synode een Beraadsgroep 
Catechese samengesteld om de aanbevelingen 
uit te werken. Eén van de resultaten is de 
handreiking die u nu in handen heeft. Deze is 
een uitwerking van de ‘kwaliteitsimpuls voor de 
catechese’ die in 2011 door de synode werd 
aangenomen.

Je zou kunnen vragen: waarom is catechese 
dan zo belangrijk? Het antwoord is simpel: 
omdat een gemeente waarin niet meer wordt 
geleerd, eigenlijk geen gemeente meer is. 
Jezus’ eerste volgelingen werden niet voor niets 
ook ‘leerlingen’ genoemd. Door naar Jezus 
te kijken, te zien wat Hij deed en te ervaren 
wat dat betekende voor andere mensen en 
voor het samenleven, leerden zij wie God is 
en wie Hij voor ons mensen wil zijn. Dat doet 
de gemeente van Jezus Christus tot op de 
dag van vandaag, eigenlijk als vanzelf. Over 
God en Jezus Christus raken mensen maar 

niet uitgepraat. Steeds weer hebben mensen 
nieuwe ervaringen met God en ontdekken zij in 
Jezus Christus hoe zij vandaag in Gods Naam 
mens mogen zijn. Zo volgen wij Jezus. Daarbij 
worden wij gedragen door de heilige Geest. 
Zij geeft ons het geschenk van het ‘verstaan’. 
De catechese wil deze praktijk ondersteunen 
en dat gebeurt onder meer in de begeleiding 
van kinderen en jongeren. En wie wil nou juist 
daarin niet de allerbeste zijn? Dat kan met deze 
handreiking, menen wij in alle bescheidenheid.

Harmen van Wijnen
namens de Beraadsgroep Catechese
van de Protestantse Kerk in Nederland
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Doelstelling

Wat is 
catechese 

en wie is de 
catecheet?

De handreiking die u nu in handen heeft, is 
bedoeld om u als predikant, catecheet of 
catechesecommissie, al dan niet in gesprek 
met de kerkenraad, te inspireren in uw 
catechesewerk met jongeren (12-18 jaar). 
U kunt het naast het catechesewerk in uw 
gemeente leggen. Zo ontdekt u waar uw 
gemeente sterk in is en op welke vlakken nog 
verbetering mogelijk is.

Wie zich bezint op de catechese denkt 
doorgaans na over één of meer van de 
volgende aspecten van catechese: (1) wat is 
catechese, (2) wie is de catecheet, (3) hoe 
is de catechesemethode, en (4) wie is de 
catechisant? 
Elk van deze aspecten valt uiteen in 
bepaalde eigenschappen of vaardigheden. 
Deze worden verderop beschreven. Door 
de catechesepraktijk in uw gemeente te 
spiegelen aan de beschreven eigenschappen 
of vaardigheden ontdekt u welk aspect in uw 
catechesepraktijk een impuls verdient. 

De handreiking is zo opgebouwd dat er rond 
de genoemde aspecten eerst een korte 
beschouwing wordt gegeven. Die wordt 
gevolgd door een aantal vragen waaraan u uw 
catechesepraktijk kunt spiegelen. Dit maakt dat 
deze handreiking vooral een ‘praatdocument’ is. 
Het wil zo ook gebruikt worden. De vragen zijn 
voorbeeldvragen en smaken hopelijk naar meer. 
Waar het kan, bevelen wij aan het gesprek 
gemeentebreed te voeren. Er zijn immers vaak 
ook heel verschillende gemeenteleden bij de 
catechese betrokken. Zo wordt de catechese 
verankerd in en gedragen door het geheel van 
de gemeente.
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Natuurlijk maakt het verschil of u als 
beroepskracht (predikant of kerkelijk werker) of 
vrijwilliger (lid catechesecommissie, (mentor)
catecheet of gespreksleider) betrokken bent bij 
de catechese. Daarom wordt in de beschrijving 
soms onderscheid gemaakt tussen een rubriek 
‘voor beroepskrachten’ en een rubriek ‘voor 
vrijwilligers’. 

Het kan interessant zijn het gesprek over de 
catechese te voeren samen met andere 
gemeenten of één van de adviseurs 
van de jeugd(werk)organisaties of de 
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Een gesprek met meerdere partijen 
geeft nieuwe invalshoeken en inspireert tot het 
geven van die impuls die uw praktijk verder kan 
helpen.

Zonder een voorschot te willen nemen op het 
gesprek en de bezinning in uw gemeente, wil 
de Beraadsgroep Catechese op basis van haar 
ervaringen toch alvast twee accenten leggen, 
die volgens haar de aandacht verdienen in elke 
catechesepraktijk.

Het eerste accent is die van het belang van het 
geheel van de gemeente als leeromgeving. De 
gehele gemeente als leeromgeving is wezenlijk 
voor catechese. Door hier nadruk op te leggen 
wordt geaccentueerd dat alle beleid en de 
praktijk van de catechese onderdeel zijn van het 
totaal aan beleid en praktijk van de gemeente 
in haar geheel. Dat betekent dat er samenhang 
is tussen de catechese en alle andere plekken 
in de gemeente (alsook de geloofsopvoeding 
binnen het gezin) waar men viert, zorgt, getuigt 
of dient. Leren doe je ook daar. En andersom 
wordt er in de catechese niet alleen geleerd, 
maar wordt daar ook gevierd, gezorgd, getuigd 
en gediend. 

Het tweede accent dat de Beraadsgroep wil 
leggen is die van het belang van de persoon 
van de catecheet. Hij of zij is een authentiek 
gelovige en een identificatiefiguur voor 
catechisanten. Leren is een relationeel proces. 
Relaties ondersteunen en geven richting aan 
het vinden van een eigen geloofsidentiteit. 
Geloof kunnen we elkaar niet aanleren, maar 
we kunnen elkaar er wel in aanmoedigen, in een 
open en wederkerige relatie.

Deze twee accenten horen bij de vragen: 
wat is catechese en wie is de catecheet? De 
Beraadsgroep is van mening dat deze vragen 
aandacht verdienen.
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Catechese en de gemeente

Leren in de 
gemeente gebeurt

altijd en
overal.

Van oudsher is de catechese verbonden met 
de doop. De allereerste mensen die christen 
wilden worden, ontvingen daarvoor onderwijs. 
Zij leerden zo meer over de inhoud van het 
christelijk geloof en over wat het betekent 
christen te zijn. Na deze periode van onderwijs 
werden zij dan gedoopt, meestal in de 
paasnacht, de nacht van Jezus’ opstanding 
uit de dood. Zo werden zij opgenomen in de 
gemeenschap van de kerk.

Je zou de doop het ‘ja’ van God over het leven 
van een mens kunnen noemen. In en door de 
doop zegt God: jij hoort bij Mij, of: jij hoort erbij. 
Met zijn ‘ja’ geeft God aan een relatie met jou 
als mens te willen aangaan en onderhouden. Als 
iemand uit liefde tegen je zegt: jij hoort bij mij, ik 
ben één met jou, kun en wil je dat dan negeren? 
Dat vraagt om een antwoord. Catechese leert 
dat antwoord te geven, in voorbereiding op 
de doop of, zoals nu meer gebruikelijk, in het 
leren verstaan van de doop. Dat gebeurt dan 
in de kinder- en jongerencatechese. Sommige 
ouders dragen hun kinderen op, zodat ze later 
zelf kunnen besluiten over de doop. Wanneer 
deze kinderen mee gaan doen in de catechese, 
is er inhoudelijk uiteraard geen verschil met het 
leerproces van kinderen die wel zijn gedoopt. 
Ook zij mogen door de catechese antwoord 
leren geven op de liefde van God voor hen.

Het woord ‘relatie’ is voor het leren verstaan 
van de betekenis van de doop erg belangrijk. 
De doop staat voor het verbond dat God 
met mensen heeft gesloten. Jezus ging ons 
daarin voor als eerste ‘dopeling’. Catechese wil 
dopelingen leren wat deze relatie betekent, voor 
de dopeling zelf en voor zijn of haar omgeving. 
In de catechese wordt die relatie vanuit allerlei 
invalshoeken verkend. En dat kan niet anders 
dan in het midden van de hele gemeente. De 
relatie met God verkennen en daar steeds weer 

van leren, is niet iets wat je op je zelf doet, 
dat doe je altijd met anderen. Wat er in de 
catechese gebeurt, gebeurt overal en steeds 
opnieuw in de hele gemeente. Het leren is dus 
niet beperkt tot dat ene uur in de week, maar is 
aan de orde op elk moment dat gemeenteleden 
elkaar ontmoeten: in de eredienst, in de zorg 
voor elkaar, in het diaconaat, in het getuigenis 
aan de samenleving en thuis. Daarom is een 
gemeente per definitie een lerende gemeente. 
Het leren krijgt in de catechese wel een 
bijzondere toespitsing.

Dat klinkt misschien nog een beetje abstract. 
Wat maakt een gemeente nu in de praktijk 
tot een lerende gemeente? Of, met andere 
woorden: wanneer is de gemeente (voor 
kinderen en jongeren) een vindplaats om 
te ‘leren geloven’. De hieronder volgende 
kenmerken van een lerende gemeente kunnen 
worden gebruikt om een antwoord op die vraag 
op het spoor te komen.

6
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DE KERN
De gemeente van Jezus Christus – de naam 
zegt het al – is geen vrijblijvende gemeenschap. 
Het is een gemeenschap die het in de eerste 
plaats moet hebben van Jezus Christus zelf. Dat 
bepaalt het hele doen en laten van de gemeente 
en dat is terug te vinden ín het kerkgebouw 
én daarbuiten, namelijk in de mensen die de 
gemeente vormen. Overal waar die mensen 
zijn, kan het geloof in de relatie van God met 
mensen, zoals wij die hebben leren kennen 
door Jezus Christus, worden overgedragen. 
Dat kan gewoon in de alledaagse praktijk van 
de gemeente en in het leven van alledag van de 
mensen die bij de gemeente horen. Jongeren 
kunnen zich daaraan spiegelen. Wat het geloof 
precies betekent, wordt duidelijk in de relatie 
die de jongeren met anderen aangaan. 

SOCIALE OMGEVING
Wie in een open relatie tot God leeft, zal zich 
niet afsluiten voor zijn of haar broeder of zuster. 
Dat zal gepaard gaan met de bereidheid elkaar 
bij te staan en te steunen, met elkaar samen 
te werken en elkaar te waarderen. Jongeren 
kunnen zo zien dat geloof ook een leven met 
elkaar is en zullen daarvan leren. 

BELEVING
De inhoud van het christelijk geloof, die staat 
of valt met de relatie die God wil onderhouden 
met mensen, gaat niet op in kennis van die 

inhoud alleen. Het heeft niet alleen met het 
hoofd te maken. Als het goed is, zie je het ook 
terug in de gemeente: in mensen die positieve 
ervaringen opdoen aan de relatie met God 
en andere mensen, en die dat hardop delen. 
Waar het hart vol van is, stroomt de mond 
over. Waar dat gebeurt, kunnen jongeren leren 
dat de inhoud van het geloof en een positieve 
beleving daarvan bij elkaar horen. Zij kunnen 
hierin dan ook zelf gaan deelnemen. In Bijbelse 
taal heet dat ‘met vreugde vertellen over de 
wonderdaden die God in het leven van mensen 
heeft gedaan’ (bijv. Psalm 78).

TEKENEN, SYMBOLEN EN 
RITUELEN
In de loop van de geschiedenis zijn er in de 
traditie van de kerk symbolen ontstaan die 
ieder voor zich ondersteunen hoe mensen ‘in 
relatie tot God en andere mensen’ kunnen 
leven. De relatie met God heeft te maken met 
het Woord van God dat ons aanspreekt. Dat 
Woord staat niet op zichzelf. Er zijn zichtbare 
tekenen, met een vaak lijfelijk karakter. Denk 
vooral aan doop en avondmaal. Daarnaast 
zijn er symbolen, die in beeldtaal iets van de 
relatie met God vertolken, zoals een paaskaars. 
Er zijn tastbare handelingen, zoals de zegen 
die met opgeheven handen wordt gegeven. 
Jongeren leren geloof door deel te nemen aan 
deze tastbare handelingen en door ingewijd te 
worden in de betekenis van de symbolen. Zo 
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leren ze al doende. Waar geleefd wordt met 
sacramenten, riten en symbolen en jongeren 
worden uitgenodigd daaraan mee te doen, leren 
ze van binnenuit wat de betekenis van geloof is. 
Dat alles is een belangrijke voorwaarde om het 
religieuze bewustzijn van jongeren wakker te 
maken en aan te wakkeren.

HART, HANDEN EN MORAAL
De inhoud van het christelijk geloof stelt niet 
zoveel voor zonder een gerichtheid op de ander. 
Dat geldt voor andere mensen in de kerk zelf, 
maar het geldt misschien wel extra voor mensen 
die zijn achtergesteld, op wat voor manier dan 
ook. De kerk vraagt zich als gemeenschap 
altijd af: voor wie kunnen wij naaste zijn? 
Zijn er mensen in nood die vragen om onze 
naastenliefde? En: moeten wij het onrecht dat 
hen wordt aangedaan, aan de kaak stellen? 
Het liefste gebeurt dit hardop en steeds zo 
dat jongeren kunnen zien dat deze houding 
onlosmakelijk is verbonden met de kern van het 
christelijk geloof. Waar mogelijk wordt gezocht 
naar vormen die jongeren helpen, in deze 
praktijk mee te doen.

HARDOP
Hierboven viel het woord ‘hardop’ al een paar 
keer. Geloven is iets heel persoonlijks en 
daarmee is het ook nogal intiem. Tegelijkertijd 
is het in de christelijke traditie ook iets dat 
alleen maar in gemeenschap kan worden 
beleefd. Om duidelijk te maken wat geloven 
is, moet het geloof in de relatie van God met 
mensen, steeds weer met het leven worden 
verbonden en dat kan niet anders dan ‘hardop’: 
in wat mensen zeggen en wat ze doen, in 
de gemeenschap en voor anderen. Zo leren 
jongeren hoe dan ook wat geloven is in de 

praktijk. En waar dit vrijmoedig gebeurt, leren 
jongeren ook hoe ze het geloof zelf ‘hardop’ 
kunnen beleven. Dat kan hen helpen in het 
gesprek met leeftijdsgenoten. Velen van hen 
hebben weinig tot niets hebben met geloven 
en met de kerk. Zij kunnen zo, gesteund door 
de kerk, ook leren hoe de kerk een bijdrage kan 
leveren aan haar omgeving, de cultuur.

DIRECTE LEEFOMGEVING
De omgeving waaraan jongeren het 
meest ontlenen is hun directe, dagelijkse 
leefomgeving. Daarin speelt de opvoeding de 
sterkste rol. Alles wat hierboven over de lerende 
gemeenschap als geheel werd gezegd, is in 
geconcentreerde vorm aan de orde in een 
gezin, dat wil zeggen: áls de ouders/-opvoeders 
ook deel uitmaken van genoemde lerende 
gemeenschap in brede zin. Het is van cruciaal 
belang dat zij laten zien wat ‘leven in relatie met 
God en met anderen’ inhoudt. Dit mag vooral 
te zien zijn in een doorleefde geloofspraktijk en 
in de vrijmoedigheid dit ook hardop te willen 
beleven en voorleven. Zo kunnen jongeren wat 
thuis gebeurt in verband brengen met wat in de 
kerk wordt gezegd en gedaan en ook zelf daarin 
mee gaan doen.

VRAGEN
1. Hoe zou u uw eigen gemeente typeren?
2. Herkent u uw eigen gemeente als een 

‘lerende gemeente’? Waarom wel/niet?
3. Hoe ervaart u de plaats van de catechese in 

uw gemeente?
4a. Welke van de genoemde elementen van 

een lerende gemeente hierboven mist u in 
uw praktijk?

  b. Zou u hier wat aan willen doen? Zo ja, wat?
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De catecheet

Als catecheet
leef je uit

een relatie
met God. 

Leren geloven is een bijzondere vorm van 
onderwijs. Als catecheet draag je kennis 
over God, Bijbel en traditie over, maar een 
catechisant leren een gelovige te zijn, vraagt 
meer dan het overbrengen van deze kennis. 
Geloven kun je namelijk niet aanleren. Wel kan 
je aanmoedigen tot geloven. Geloven is een 
leerproces van de catechisant zelf. Hij of zij leert 
en oefent zichzelf te verstaan in relatie tot God 
en andere mensen. Tegelijkertijd doe je het wel 
samen. Je hebt mensen om je heen nodig om 
van te leren geloven. 

Als catecheet ben je diegene die situaties 
creëert waarin catechisanten aangemoedigd 
worden om hun persoonlijke leerproces vorm te 
geven. Dat doe je vooral door jezelf te blijven. 
Geloven leer je namelijk door een voorbeeld 
te nemen aan andere volgelingen (leerlingen) 
van Jezus, jezelf met hen te identificeren en je 
aan hen te spiegelen. Het zien van een geleefd 
geloof moedigt aan tot het gaan van een eigen 
geloofsweg. 

De vraag wie de catecheet is, is dus allereerst 
te beantwoorden met: een voorbeeldgelovige. 
Dit klinkt pretentieus, maar is vanuit de 
catechisant gezien een werkelijkheid. De 
catecheet is iemand met geloofskennis 
en -ervaring waaraan je jezelf spiegelt als 
catechisant, waaraan je een voorbeeld neemt.

Dit betekent niet dat je als catecheet een 
volmaakt gelovige hoeft te zijn. Het gaat erom 
dat je zichtbaar maakt dat je op jouw manier 
volgeling van Jezus bent en wel zo dat het 
catechisanten inspireert en aanmoedigt ook 
die weg te gaan. Natuurlijk gaat dat altijd 
met vallen en opstaan. Een voorbeeld zijn 
betekent niet dat catechisanten precies jouw 
voorbeeld hoeven te volgen. Als catecheet ben 
je dienstbaar aan het leren van de catechisant. 
Je vertelt jouw verhaal, je vertelt het Verhaal 
en laat de catechisant zijn of haar verhaal 
doen. Dit alles doe je in het vertrouwen dat de 
heilige Geest werkzaam is en de catechisanten 
inspireert in hun betekenisgeving.

Als catecheet leef je uit een relatie met God. 
Je leeft uit zijn trouw en wil deze voorleven. Je 
legt verbindingen tussen wat God over zichzelf 
openbaart enerzijds en wat er speelt in de 
leef- en belevingswereld van catechisanten 
anderzijds. Dit vraagt deskundigheid en een 
levende relatie met God. Hieronder wordt die 
deskundigheid nader beschreven.
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DE AANPAK VAN EEN LEERPROCES
Je weet in de catechesebijeenkomst een sfeer 
te creëren die ervoor zorgt dat catechisanten 
zich thuis voelen. Je legt gemakkelijk contact en 
werkt aan onderling vertrouwen. Op die manier 
voelt een jongere zich veilig bij jou als catecheet 
en bij de andere catechisanten. Vanuit deze 
verbondenheid verken je samen de leerstof, 
praat je daar over door en beschouw je wat de 
(persoonlijke) relevantie is van het onderwerp 
van de bijeenkomst.

Voor een vrijwilliger
- Je laat de catechisanten merken dat ze 

welkom zijn, bent geïnteresseerd in hun 
persoonlijk wel en wee en bent trouw in het 
onderhouden van contacten.

- Je werkt aan veiligheid en vertrouwen tussen 
de catechisanten onderling.

- Je weet wat er speelt en belangrijk is in de 
leef- en belevingswereld van je catechisanten. 

- Je bent authentiek en durft open over je geloof 
en geloofsbeleving te praten.

Voor een beroepskracht
- Je verbindt catechisanten met elkaar en 

stimuleert hen tot onderlinge acceptatie.
- Je weet catechisanten in gesprek te brengen 

met de leerstof en begeleidt hen in het zoeken 
naar relevantie en betekenisgeving. 

- Je hebt kennis van de 
(godsdienstpsychologische) ontwikkeling van 
jongeren.
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Je mag de 
bronnen open 
en uitnodigend 

uitleggen.

AANDACHT VOOR INHOUD EN 
COMMUNICATIE
Als catecheet draag je er zorg voor dat 
catechisanten kennis en ervaringen opdoen 
met de protestants-christelijke traditie. Jij bent 
degene die vertelt over liturgie, Schrift, ritueel, 
geloofsbelijdenis en sacramenten. Jij bent ook 
degene die inbreng van catechisanten verbindt 
met de traditie en met de meningen en de 
ervaringen van andere catechisanten. Dit vraagt 
om kennis van (geloofs)communicatie. Wat 
je als catecheet samen met je catechisanten 
bespreekt en doet, vormt hun identiteit. Alle 
communicatie is dus waarde(n)geladen en mag 
zo behandeld worden. 

Voor een vrijwilliger
- Je bent alert op woorden en beelden die 

emotioneel of religieus geladen zijn.
- Je neemt een luisterende houding aan, kan 

samenvatten en weet hoe je doorvraagt naar 
de kern van een vraag of opmerking. 

Voor een beroepskracht
- Je hebt kennis van communicatie en weet 

feitelijke taal, emotionele taal en existentiële taal 
te duiden en in te zetten.

- Je kunt op een heldere en uitnodigende manier 
kenmerken van de protestants-christelijke 
traditie benoemen en uitleggen.

DE INHOUD VERTALEN NAAR 
DEZE TIJD
Als catecheet weet je de bronnen van het 
christelijk geloof op een open en uitnodigende 
manier uit te leggen. Daarbij maak je ook de 
vertaalslag naar het heden. Je laat zien wat de 
actuele zeggingskracht van de traditie is. Dat 
betekent dat je zowel bronnen als de Bijbel, de 
belijdenisgeschriften en andere geloofsuitingen 
kent alsook ontwikkelingen in de huidige 
samenleving weet te signaleren en interpreteren. 

Voor een vrijwilliger
- Je kunt vertellen welke waarde en betekenis 

bronnen van het christelijk geloof voor jou 
hebben in het leven van alledag.

- Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in de 
samenleving en durft die te verbinden met het 
geloof.

Voor een beroepskracht
- Je hebt kennis van actuele apologetische 

standpunten.
- Je kunt bronnen in hun historische tijd 

plaatsen en weet hun inhoud te reflecteren op 
ontwikkelingen in de maatschappij en de kerk 
van vandaag.

ORGANISATIE DIE UITNODIGT
Je draagt zorg voor een goed verloop van 
de catechesebijeenkomst. Dat betekent 
dat praktische zaken die van belang zijn, 
geregeld zijn. De catechese is uitnodigend en 
overzichtelijk georganiseerd. Het is duidelijk 
wat het doel van de catechesebijeenkomst is 
en wat de taakverdeling is. Op die manier weet 
een ieder wat er van hem of haar verwacht 
wordt en ontstaat er een goede samenhang 
en samenwerking tussen catecheet en 
catechisanten onderling. 
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Ook een 
catecheet
blijft leren.

Voor een vrijwilliger
- Je bent op de hoogte van je taken in de 

catechese en voert deze op tijd en goed uit.
- Je hebt een heldere (jaar)planning van de 

bijeenkomsten en weet die te realiseren.
- Je weet welke taken en verantwoordelijkheden 

er liggen bij anderen die betrokken zijn bij de 
catechese en durft hen daar indien nodig op 
aan te spreken.

Voor een beroepskracht
- Je hebt een organisatiestructuur voor alle 

betrokkenen bij de catechese en zorgt dat 
iedereen daarvan op de hoogte is. 

- Je weet welke aspecten de leeromgeving 
beïnvloeden en anticipeert daarop in de 
organisatie van de bijeenkomsten.

- Je schept doel- en taakstellingen bij de 
bijeenkomsten en evalueert de voortgang 
daarvan. 

COACHEN, AFSTEMMEN EN 
SAMENWERKEN
Omdat de catechese onderdeel uitmaakt 
van het geheel aan gemeentewerk, is het 
goed om met elkaar in contact te staan. Je 
kent de eigenheid van de catechese en zoekt 
naar samenhang met andere onderdelen van 
jeugdwerk en gemeenteopbouw. Ook zorg 
je voor afstemming binnen het totaal aan 
catechese, de vorming en toerusting binnen 
de gemeente of eventueel ook andere lokale 
gemeenten. 
Het leren geloven van jongeren gebeurt in 
nauwe samenhang met het gezin. Daarom is 
het onderhouden van contacten met ouders/
verzorgers een onderdeel van de catechese, 
bijvoorbeeld door hen informatie te verstrekken 
of door hen te betrekken bij (onderdelen van) 
de catechese.

Voor een vrijwilliger
- Je bent op de hoogte van ander 

jeugdwerkaanbod in jouw gemeente, het 
gemeenteopbouwwerk of de vorming en 
toerusting en je staat in contact met degenen 
die daaraan uitvoering geven.

- Je overlegt met andere catecheten in je 
gemeente (of ook: andere lokale gemeenten) 
en streeft naar samenhang in het aanbod en 
de uitvoering van de catechese.

- Je bent bekend met/bij de ouders van 
jongeren die catechese volgen.

Voor een beroepskracht
- Je bouwt aan een visie voor catechese 

waarin een leerperspectief voor alle 
doelgroepen is verwerkt en je verbindt deze 
visie met andere vormen van jeugdwerk, 
gemeenteopbouwwerk of vorming en 
toerusting in de gemeente.

- Je maakt gebruik van de eigenheid en kracht 
van de eigen gemeente en die van eventuele 
andere lokale geloofsgemeenschappen 
en werkt samen waar dit versterkend en 
verlichtend is.

- Je werft en coacht vrijwilligers en 
professionals die werkzaam zijn in de 
catechese in jouw gemeente.

- Je hebt in de opzet van de catechese een 
eigen plaats voor ouders en waarborgt 
contactmomenten met hen.
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STEEDS ZELF BLIJVEN LEREN
Ook een catecheet blijft leren. Om jezelf scherp 
te houden en te verdiepen is het goed om in 
contact te staan met organisaties die expertise 
hebben op het vlak van catechese (bijvoorbeeld 
JOP en de HGJB). Op die manier blijf je op 
de hoogte van nieuwe vormen van catechese, 
nieuw materiaal en scholingsmogelijkheden. 
Nieuwsbrieven, vakbladen vanuit kerkelijke 
organisaties, cursussen en toerustingsavonden 
zijn middelen die je motiveren en inspireren in 
de uitoefening van je catechese en de rol die je 
inneemt als catecheet.

Voor een vrijwilliger
- Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen 

rond het materiaal dat je gebruikt in jouw 
catechesebijeenkomsten.

- Je oriënteert je regelmatig op nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van de 
catechese en kijkt of materialen of vormen van 
toerusting van betekenis zijn voor jou en je 
catechesepraktijk.

Voor een beroepskracht
- Je voorziet vrijwilligers van informatie over 

ontwikkelingen in kerk en catechese.
- Je neemt kennis van nieuwe methodes, 

vormen van catechese en onderzoekt of en zo 
ja, welke betekenis deze kunnen hebben voor 
jouw gemeente.

- Je organiseert zelf of in samenwerking 
met kennisorganisaties toerusting voor de 
catecheten in je gemeente.

- Je neemt deel aan toerusting en/of training 
rondom catechese in nascholingstrajecten 
vanuit jouw opleiding/achtergrond.

VRAGEN
1. Als u iemand zou mogen uitnodigen om 

catecheet te worden, hoe zou u dat dan 
doen en wat zou u zeggen?

2. Hoe zou u de catecheten in uw eigen 
gemeente typeren?

3. Besteedt u wel eens aandacht aan de 
catecheten zelf in uw gemeente? Waarom 
wel/niet?

4. Wat kunnen de catecheten in uw gemeente 
goed? Wat zouden ze nog beter kunnen 
doen?
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Elke methode 
heeft haar sterke

punten, elke
gemeente heeft
die eveneens.

De catechesemethode

Het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de 
catechesebijeenkomsten bepaalt voor een 
belangrijk deel de inhoud van wat er geleerd 
en besproken wordt. Dat vraagt om een 
zorgvuldige selectie van een methode, als u 
die wilt gebruiken. Deze handreiking geeft geen 
overzicht van welke methode meer/-

minder geschikt is, want dat is 
afhankelijk van de lokale 

situatie in de gemeente. 
Elke methode heeft 

haar sterke punten, 
elke gemeente 
heeft die eveneens. 
Hetzelfde geldt 
voor de keerzijde 
daarvan: een 
allesomvattende 

methode of 
‘volmaakte’ gemeente 

is er niet. U treft daarom 
hieronder een aantal 

aspecten van methodes aan op 
basis waarvan een methode gewaardeerd 

kan worden. Wanneer u selecteert welke 
aspecten voor de situatie in uw gemeente 
belangrijk zijn, kunt u vervolgens diverse 
methodes bekijken en waarderen. Vervolgens 
weet u dan welke methode een impuls zou 
kunnen geven aan uw catechesepraktijk.

LEREN
- De methode bevat werkvormen die catecheet 

en catechisant met elkaar in gesprek brengen.
- De methode bevat werkvormen die 

catechisanten onderling met elkaar in gesprek 
brengen.

- De methode bevat werkvormen die 
catechisanten in gesprek brengen met ouders 
en/of andere gemeenteleden.

- De methode bevat een variatie aan werkvormen 

die aansluit bij diverse leer- en werkstijlen van 
catecheet en/of catechisanten.

- De methode sluit aan bij de religieuze en 
ontwikkelingspsychologische ontwikkeling van 
de doelgroep.

INHOUD
- De methode reikt kennis aan over God, Bijbel, 

liturgie, het leven van de gemeente, diaconaat, 
rituelen, geloofsbelijdenis en sacramenten.

- De methode reikt onderwerpen aan die 
catechisanten helpen zichzelf te verstaan in 
relatie tot God.

- De methode reikt onderwerpen aan die 
catechisanten stimuleren zich te verhouden tot 
de gemeente en de naaste.

- De methode werkt vanuit (of naar) de doop en 
nodigt uit tot openbare geloofsbelijdenis.

AANPAK
- De methode bevat werkvormen die de 

catechisanten helpen de Bijbel te verstaan in 
haar oorspronkelijke context.

- De methode bevat werkvormen die 
catechisanten helpen om de Bijbel in gesprek 
te brengen met de hedendaagse cultuur en 
samenleving.

- De methode nodigt uit tot het aangaan van 
geloofsgesprekken met anders- en/of niet-
gelovigen.

VRAGEN
1. Hoe stelt u uw materiaal voor de catechese 

samen?
2. Gebruikt u een catechesemethode en zo ja, 

hoe is de keuze voor deze methode tot stand 
gekomen?

3. Waar vindt u het gebruik van materiaal in de 
catechese goed voor?

4. Wat maakt het materiaal dat u gebruikt tot 
geschikt materiaal en wat mist u?
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De catechisant

De catechesemethode

Elk leerproces begint met de vraag naar de 
leerling die tegenover je zit. Dat geldt ook voor 
de catechese, of misschien moeten we zeggen: 
juist voor de catechese. Hierboven hebben 
we kunnen zien dat de relatie met God en 
met elkaar de basis van de catechese vormt. 
Als dat zo is, mag je je als catecheet afvragen 
met wélke jongeren jij die relatie eigenlijk 
onderhoudt? Hoe ziet hun leven en wereld 
er uit? Wat zijn belangrijke ontwikkelingen 
en thema’s en in welke fase van persoonlijke 
ontwikkeling verkeren zij? Hoe meer je weet van 
je catechisanten, hoe beter je aan kunt sluiten en 
hoe rijker het resultaat van het leerproces zal zijn 
dat je met hen aangaat.
Hieronder volgt een overzicht van relevante 
thema’s en ontwikkelingen in de leef- en 
belevingswereld van jongeren (12-18 jaar). 
Jongeren in de kerk verschillen hierin niet tot 
nauwelijks van niet-kerkelijke of niet-gelovige 
jongeren. Al deze gegevens zijn ontleend 
aan onderzoek dat naar jongeren en geloven 
is gedaan. Natuurlijk is de allerbelangrijkste 
kennis de kennis die je zelf ter plaatse op doet 
door interactie met de jongeren met wie je op 
mag trekken. Dat doe je niet alleen tijdens de 
catechese, maar ook gewoon in hun dagelijkse 
leven. Zo leer je je catechisanten gaandeweg 
echt kennen.

KLEINE KERN
Het aantal jongeren dat de kerk en ook het 
christelijk geloof de laatste decennia achter zich 
heeft gelaten, is groot. De terugloop stabiliseert 
echter de laatste tien jaar. Een kern van 
ongeveer 18,5% van de Nederlandse jongeren 
voelt zich betrokken en zet zich in mindere of 
meerdere mate actief in. Als jongeren er voor 
kiezen te gaan geloven, is dat vaker dan vroeger 
een bewuste en eigen keuze. Bij het maken 
van hun keuzes in geloven en leven waarderen 
en respecteren deze jongeren de traditie van 
het christelijk geloof en van de kerk alsook 
de deskundigheid van volwassen gelovigen 
in dezen. Het gaat hier vaak wel om jongeren 
die van jongs af aan door hun ouders zijn 
meegenomen naar de kerk.
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Twee belangrijke
woorden die het

geloof van jongeren
stempelen zijn 

‘authenticiteit’ en
‘subjectivering’.

WIE ZIJN ER BEL ANGRIJK VOOR 
HET GELOOFSLEREN?
Voor het leren geloven zijn ouders veruit de 
belangrijkste mensen in de omgeving van 
kinderen en jongeren. Dat is ook logisch, want 
de ouders of opvoeders van jongeren zijn ook 
letterlijk het meest nabij in de omgeving van de 
jongeren. Tot jongeren 15/16 jaar oud zijn, kan 
het belang van ouders in het leren geloven niet 
hoog genoeg aangeslagen worden, ook al lijkt 
dat van de buitenkant soms niet zo.
Met name de kerkelijke godsdienstigheid 
van ouders is erg belangrijk. ‘Leren 
geloven’ krijgt een extra stimulans als 
ouders praktisch betrokken zijn bij de kerk. 
Sommige onderzoekers spreken zelfs over de 
‘allesoverheersende betekenis’ van het belang 
van ouders hierin. Hoe allesoverheersend ook, 
voldoende voor ‘leren geloven’ is het niet. Er is 
meer nodig. Daarover wordt hieronder nog het 
een en ander gezegd. Aan de ouders en ook 
aan andere volwassenen (zoals de predikant, 
de jeugdleider en de catecheet) wordt de 
juistheid en de echtheid van het geloof en de 
geloofsinhouden afgemeten. Simpel gezegd: 
komen woord en daad of woord en beleving 
niet overeen, dan hebben jongeren al snel de 
neiging af te haken en het geloof en de kerk 
voor irrelevant te verklaren.
Naarmate de jongeren ouder worden, worden 
ook de uitwisseling en het optrekken met 
leeftijdsgenoten belangrijker. Dat gebeurt vaak 
in kleine hechte groepjes van goed bevriende 
en met elkaar vertrouwde jongeren. Met name 
in het gesprek over seksualiteit en relaties 
ontlenen jongeren veel aan elkaar.
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DE OMGEVING
De samenleving waarin jongeren tegenwoordig 
opgroeien, kan worden gekarakteriseerd als een 
netwerksamenleving. Er zijn geen of nauwelijks 
vaste groepen meer waar je je hele leven bij 
hoort (instituties), maar er zijn wel netwerken 
van mensen; groepen waar je soms wat 
langer soms wat korter bij aangesloten bent. 
Sommige wetenschappers spreken ook wel 
over een ‘vloeibare cultuur’ (‘liquid culture’): 
licht, beweeglijk, tijdelijk, vloeibaar.
De meeste jongeren zijn in deze ‘vloeibare 
cultuur’ opgegroeid en weten dus ook niet 
beter. Zij voegen zich hier heel flexibel naar. 
Hun houding is daarom ook meer praktisch of 
pragmatisch en minder principieel. Zij zoeken 
naar praktische oplossingen voor problemen 
of thema’s, ook voor die waarvoor zij zich 
vanuit het geloof gesteld zien. Een belangrijke 
bemiddelende rol is hierbij weggelegd voor 
informatietechnologie (sociale media) en voor 
populaire cultuur. Uit deze bemiddeling en deze 
flexibele en pragmatische houding ontstaan 
nieuwe organisatorische verbanden in en naast 
de kerk: pelgrimages, festivals, cursussen, 
chatrooms en allerlei eigen initiatieven van 
jongeren.
Het bijna logische gevolg van een 
netwerksamenleving met allerlei beweeglijke 
en tijdelijke verbanden is dat jongeren zich 
nauwelijks nog exclusief verbinden aan één 
gemeenschap. Tegelijkertijd is een blijvende 
gerichtheid op de lokale gemeenschap waar te 
nemen.

INHOUD VAN HET 
‘JONGERENGELOOF’
Hierboven werd al iets gezegd over de lossere 
binding van jongeren met de kerk. Geloof en 
kerk hoeven voor jongeren niet samen te gaan 
en geloven valt al helemaal niet samen met (de 
keuze voor) een bepaalde kerkelijke denominatie. 
Jongeren zijn ver voorbij de verzuiling.
Twee belangrijke woorden die het geloof van 

jongeren stempelen zijn ‘authenticiteit’ en 
‘subjectivering’. Het geloof en de praktijk van 
geloven moet echt zijn, het moet iets voorstellen 
en het moet iets van jezelf zijn. Als jongeren mee 
willen doen, is het daarom belangrijk dat zij hun 
eigen stempel kunnen drukken op de activiteit. 
Dan, zo zeggen jongeren, wordt het ook echt 
iets van jezelf.
Zoals overal zijn jongeren ook in de kerk mensen 
van hun tijd. Ook in hun beleving van geloof en in 
hun waardering van de kerk staan individualiteit, 
zelfstandigheid en zelfontplooiing voorop. Ook 
voor wat betreft het geloof en de kerk is het 
vooral belangrijk dat je jezelf moet kunnen zijn. 
De kerk moet dus bij de jongeren passen, naar 
hun mening, en niet andersom. Dit sluit goed aan 
bij de heel persoonlijke wijze waarop jongeren 
hun geloof samenstellen en die vaak verder gaat 
dan wat het christelijk geloof en de kerk aanreikt. 
Een uitdrukking van het persoonlijke geloof van 
jongeren is de waarde die zij hechten aan het 
gebed. Meer dan 80% van alle Nederlandse 
jongeren bidt wel eens.
Het persoonlijke karakter van het geloven 
van jongeren betekent niet dat zij hierin 
hyperindividueel zijn. Zij vormen elkaar ook 
en staan hierin voor elkaar open. Meer dan 
een jongerengeneratie eerder zien zij hun 
zelfontplooiing het liefst verbonden met 
traditionelere waarden (‘huisje-boompje-beestje’) 
en met zorg voor anderen. De jongeren van nu 
zijn dus weer wat meer op anderen gericht dan 
eerder het geval was.
Het geloof van jongeren maar ook de wijze 
waarop zij omgaan met waarden en normen 
in het algemeen is meer gericht op beleving 
en minder op het zoeken naar de juiste of 
de ‘ware’ inhoud. Dit hangt uiteraard samen 
met de lossere manier waarop de religieuze 
betrokkenheid van jongeren is georganiseerd: 
in losse netwerken en passerende initiatieven, 
buiten de traditionele verbanden, zoals de kerk. 
In die verbanden staan vaker beleving en actie 
voorop en veel minder vaak de inhoud.
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ONDERSTEUNING
Wat voor steun verwachten jongeren in het 
leren geloven? Zij verwachten, als zij iets ouder 
zijn, antwoorden op praktische vragen, van 
volwassenen die echt zijn en die laten zien 
wat de relevantie is van hun geloof. Jongere 
jongeren willen graag plaatsen waar zij hun 
leeftijdsgenoten kunnen ontmoeten. Die plaatsen 
komen naar hun mening het beste tot hun recht 
als ze vloeibare en lichte vormen van ontmoeting 
aanbieden, binnen maar vooral ook buiten de 
traditionele verbanden.
Jongeren zien graag een goede balans tussen 
actieve ondersteuning en vrijgelaten worden, 
zowel thuis als in de kerk. Aan die vrijheid kan 
onder andere tegemoet gekomen worden door 
jongeren mee te laten beslissen over de inhoud 

van het leren geloven en de activiteiten die 
daaraan verbonden zijn. Hoe dan ook ontplooien 
jongeren veel meer dan vroeger zelf initiatieven 
en of dat dan ‘catechese’ is of ‘jeugdwerk’ 
maakt de jongeren niet zoveel uit. De grenzen 
daartussen zijn vloeibaar geworden en voor 
jongeren zelf zijn ze er eigenlijk helemaal niet 
meer.

VRAGEN
1. Waar ontmoet u uw catechisanten?
2. Probeert u uw catechisanten eens in een paar 

trefwoorden te typeren.
3. Wat valt u op als u uw eigen typering naast de 

beschrijving hierboven legt?
4. Hoe waardeert u het contact met uw 

catechisanten?
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De catechisant leert geloven

Catechisanten 
mogen hun leven 
leren verstaan als 

een leven in relatie 
met God.

Wat mag een catechisant verwachten van 
de gemeente als het om leren geloven gaat? 
In de allereerste plaats mag hij of zij mensen 
verwachten. Als het ‘ja’ van God tegen mensen 
het begin van alles is (bij de doop), dan mogen 
catechisanten mensen verwachten die er, zoals 
God zelf, simpelweg voor hen zijn en die willen 
beginnen bij wie de catechisanten zijn en bij wat 
hen bezighoudt. Enige kennis van hun leef- en 
belevingswereld, zoals hierboven beschreven, is 
dus noodzakelijk. Bij mensen die echte interesse 
hebben in jongeren, komt dat vaak vanzelf. Alles 
wat met leren geloven te maken heeft, is in de 
allereerste en allerlaatste plaats gegeven met de 
relatie tussen de catechisanten en de catecheet. 
Alles wat de catecheet in het proces van 
leren geloven met de catechisanten zou willen 
bereiken, staat in dit teken, als afspiegeling van 
de relatie die God met mensen wil onderhouden.
De mensen die de catechisant begeleiden, 
zullen altijd zoeken naar evenwicht tussen 
aansluiten bij wie de catechisant is en wat hem 
of haar bezighoudt enerzijds en bij wat hij of zij 
in het proces van leren geloven mag bereiken 
anderzijds. Dat de catecheet hier zicht op heeft, 
mogen catechisanten ook verwachten als zij mee 
gaan doen aan het catecheseaanbod van hun 
gemeente. Hieronder volgt een overzicht van 
deze ‘doelen’ in het proces van leren geloven. 
Het gaat hier niet om harde eindtermen, maar 
om wat je als catecheet met je catechisanten 
mag realiseren.

INHOUD
Catechisanten mogen hun leven leren 
verstaan als een leven in relatie met God. De 
catechisanten leren dit vanuit de basisinhouden 
van het christelijk geloof en de traditie van de 
kerk die hen tijdens de catechese op allerlei 
verschillende manieren wordt aangeboden. Het 
is heel belangrijk dat deze kennis niet ‘in de lucht 
hangt’, maar steeds verbonden is met de praktijk 
van de gemeente en met de (geloofs)praktijk van 
de catecheet zelf. Catechisanten mogen ‘kennis 
zien gebeuren’, bijvoorbeeld door deelname in 
kerkelijke en andere relevante activiteiten en 
door te zien wat het christelijk geloof betekent in 
het leven van volwassenen. Zo leren zij het ook 
te verbinden met hun eigen leven en kunnen zij 
hun eigen biografie en hun eigen overwegingen 
en keuzes daarin vergelijken met leeftijdsgenoten 
en volwassenen die wellicht anders denken en 
anders doen. Zo kunnen catechisanten ook leren 
welke betekenis hun eigen relatie met God heeft 
voor de relatie met andere mensen, dichtbij en 
ver weg.
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SAMEN GELOVEN BELEVEN
Catechese wordt jongeren in een (meestal) 
kleine groep van leeftijdsgenoten aangeboden. 
De groep is meer dan een ‘klasje’. Het is een 
oefenplek voor wat het betekent gemeente te 
zijn. Op deze plek mogen de catechisanten 
leren dat zij niet toevallige passanten zijn in 
elkaars leven, maar dat zij als ‘broers en zussen’ 
bij elkaar horen. Zo leren zij wat respect is, 
goed omgaan met elkaar, elkaar motiveren en 
enthousiasmeren en ga zo maar door. Geloven 
doe je niet alleen.
In de ‘kleine groep’ doen de catechisanten 
allerlei ervaringen op met elkaar. Al doende 
mogen de catechisanten hun hopelijk positieve 
ervaringen van respect voor elkaar, goed 
leren omgaan met elkaar, elkaar motiveren en 
enthousiasmeren en meer, leren verbinden 
met wat zij vernemen uit de bronnen van 
het christelijk geloof. Zo leren zij dat de 
basisinhouden en de beleving die mensen 
kunnen hebben bij geloven, bij elkaar horen. 
Zo leren zij dat die met elkaar kunnen worden 
verbonden, ook in hun eigen leven en in hun 
samen geloven met anderen.

LEREN GELOVEN UITGELEGD
Zoals hierboven al beschreven, wordt de 
catechisant van alles aangeboden: de 
basisinhouden van het christelijk geloof en van 
de traditie van de kerk en een oefenplek waarin 
het ‘leren geloven’ samen in allerlei ervaringen 
mag worden aangegaan. Al doende mag de 
catechisant leren de inhoud van het christelijk 
geloof en de eigen ervaringen met elkaar 
te verbinden. Waar dat succesvol gebeurt, 
ontstaat er bij de catechisant ook begrip voor 
de inhoud van het christelijk geloof. De praktijk 
van de catechese en wat daarin gebeurt, legt 
de catechisant het christelijk geloof als het 
ware uit. De catechisant mag leren dat wat hij 
of zij doet en beleeft, alleen en met de groep, 
niet op zichzelf staat, maar hoort bij de relatie 
die God met mensen wil onderhouden, met 

vallen en opstaan. De relatie met God en met 
andere mensen wordt zo voor de catechisant 
hoe langer hoe meer het symbool van het leren 
geloven en de catechisant leert ook steeds 
beter hoe hij of zij daar zelf uitdrukking aan kan 
geven.

GELOVEN MOET JE DOEN
De catechisant mag leren uitdrukking te geven 
aan het ‘leren geloven’ door kennis te nemen 
van alle rituelen en praktijken die in de kerk in de 
loop van de eeuwen zijn ontwikkeld, en vooral: 
door daarin mee te doen. In de traditie van 
het protestantisme is één van de belangrijkste 
voorbeelden het avondmaal. Deelname aan een 
dergelijke praktijk, aan de voorbereiding en de 
uitvoering, helpt catechisanten het christelijk 
geloof al doende en van binnenuit te verstaan. 
Alleen ‘praten over’ volstaat hier niet.

MENSEN DIENEN
Geloven is verbinden: met God en met andere 
mensen. Mensen in nood of mensen die op 
een andere manier zijn achtergesteld, hebben 
een streepje voor. Wie God wil dienen, dient 
deze mensen. De catechisanten mogen 
leren dat deze oriëntatie op de ander een 
basiswaarde is in het christelijk geloof en zij 
worden uitgenodigd mee te doen in diaconale 
activiteiten en praktijken die deze waarde met 
handen en voeten ondersteunen. Zij mogen 
ook leren waar zij deze oriëntatie op de ander 
in hun eigen leven praktisch aan de dag kunnen 
leggen.

ER VOOR UITKOMEN
Het christelijk geloof is niet in het luchtledige tot 
stand gekomen. De komst van Jezus op aarde, 
die voorgoed een brug heeft geslagen tussen 
God en mens, is uniek en exclusief. Het hangt 
echter ook nauw samen met ontwikkelingen in 
de tijd van toen. Ook in de verdere ontwikkeling 
van het christelijk geloof is er steeds sprake 
geweest van een wisselwerking met de 
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omringende cultuur. Dat is zo tot op de dag 
van vandaag. Catechisanten mogen leren dat 
dat zo is en zij mogen leren deelnemen in dat 
‘doorgaande gesprek met de omringende 
cultuur’. Dat vereist dat catechisanten leren 
hoe zij hun eigen geloof, in alle voorlopigheid 
misschien, onder woorden kunnen brengen en 
welke situaties zich er voor lenen om het geloof 
ter sprake te brengen of voor te doen.

THUIS GELOVEN LEREN
De omgeving waarin veel catechisanten zich 
het meest ophouden, is hun eigen huis. Hopelijk 
is dat voor de meeste jongeren een thuis. 
Waar één of meer ouders geloven, mogen de 
catechisanten leren dat ook hun eigen thuis en 
alles wat daar gebeurt, onderdeel is van het 
leven van de gemeente. De gemeente houdt niet 
op waar de muur van het kerkgebouw binnen 
van buiten scheidt. Ook thuis is leren geloven 
dus aan de orde. De catecheet zal er alles aan 
doen om met elkaar te verbinden wat tijdens de 
catechese en in het leven van de catechisanten 
thuis gebeurt. De catechisant mag leren daar in 
woord en praktijk uitdrukking aan te geven, in het 
gesprek met zijn of haar eigen ouders, maar ook 
door al dan niet nieuwe gezamenlijke activiteiten 
en praktijken.

VRAGEN
1. Waar leren catechisanten geloven naar uw 

indruk?
2. Stelt uw gemeente zich doelen in de 

catechese? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom 
niet?

3. Wat vindt u voor catechisanten het 
belangrijkste doel van de catechese?

4. Welke doelen zou u graag willen halen, die u 
naar uw idee nu nog niet realiseert?

5. Hoe betrekt u catechisanten bij het nadenken 
over de catechesedoelen en de keuze voor 
materiaal?
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ColofonAantekeningen

Deze handreiking is gemaakt door de 
Beraadsgroep Catechese van de Protestantse 
Kerk in Nederland. De Beraadsgroep is 
in 2007 door de synode ingesteld om de 
catechesepraktijk van de kerk breed te 
verkennen, te waarderen, ter bespreking te 
brengen en van nieuwe handelingsperspectieven 
te voorzien. In een eerdere fase zijn adviseurs 
uit het onderwijs en van de academie betrokken 
geweest bij het werk van de Beraadsgroep. 
De Beraadsgroep is hen voor hun adviezen 
en medewerking veel dank verschuldigd. 
Naar verwachting zal de Beraadsgroep haar 
werkzaamheden met de publicatie van deze 
handreiking afronden.

Samenstelling Beraadsgroep 
Ten tijde van de publicatie van de handreiking 
bestond de Beraadsgroep Catechese uit:

ds. Wielie Elhorst (JOP)
ds. Trinus Hoekstra (Kerk in Actie)
Henk Hogendoorn (PCTE)
Eely-Janna Tuijl (Kerk in Opbouw)
Arie de Winter (HGJB)
ds. Harmen van Wijnen (Jeugdwerk 
Protestantse Kerk in Nederland)

Adressen voor catechese(materiaal)
www.jop.nl/catechese
www.hgjb.nl
www.catecheseboek.nl

Overzicht gebruik catechesemateriaal
Voor een overzicht van het huidige gebruik van 
catechesemateriaal kunt u contact opnemen met 
JOP, e-mail: info@jop.nl. 

Bestellen van deze brochure
Brochureverkoop van de Protestantse Kerk 
in Nederland
Telefoon (030) 880 17 24
brochureverkoop@pkn.nl
Of via de webwinkel op www.pkn.nl

Foto’s
Shutterstock

Vormgeving
Jo Design & Communication, Utrecht

Druk
Libertas, Bunnik

Uitgever
Protestantse Kerk in Nederland
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk

Joseph Haydnlaan 2a
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Telefoon (030) 880 18 80
Fax (030) 880 13 00
servicedesk@pkn.nl
www.pkn.nl

Utrecht, november 2013
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Deze handreiking is van de Beraadsgroep Catechese van de 
Protestantse Kerk in Nederland en is bedoeld om predikanten 
en catecheten te inspireren in het catechesewerk met jongeren 
(12-18 jaar). Het kan naast het catechesewerk in de eigen 
gemeente worden gelegd. Zo is het mogelijk te ontdekken 
waar de eigen gemeente sterk in is en op welke vlakken nog 
verbetering mogelijk is.
 
Wie zich bezint op de catechese denkt doorgaans na over één 
of meer van de volgende aspecten van catechese: 
(1) wat is catechese, (2) wie is de catecheet, 
(3) hoe is de catechesemethode, en (4) wie is de catechisant?
Elk van deze aspecten valt uiteen in bepaalde eigenschappen 
of vaardigheden. Deze worden in de handreiking beschreven en 
van vragen voorzien, zodat er in de gemeente gemakkelijk over 
doorgepraat kan worden.
 
De handreiking legt twee accenten die volgens de 
Beraadsgroep in elke catechesepraktijk aandacht verdienen. 
Het eerste accent is die van het belang van het geheel van 
de gemeente als leeromgeving. De gehele gemeente als 
leeromgeving is een eigenschap van catechese. Door hier 
nadruk op te leggen wordt geaccentueerd dat alle beleid en 
de praktijk van de catechese onderdeel zijn van het totaal aan 
beleid en praktijk van de gemeente in haar geheel. Het tweede 
accent is die van het belang van de persoon van de catecheet. 
Hij of zij is een authentiek gelovige en een identificatiefiguur 
voor catechisanten. Leren is een relationeel proces. Relaties 
ondersteunen en geven richting aan het vinden van een eigen 
geloofsidentiteit.
 
De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland 
beveelt deze handreiking van harte aan, om een 10 voor 
catechese!

© november 2013 Protestantse Kerk in Nederland
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