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Handleiding bij de behandeling van de Gewone Catechismus 
 

De Gewone Catechismus (GC) stelt honderd vragen over de kern van ons christelijk geloof. De 

antwoorden helpen je om ons geloof te verwoorden en te verantwoorden voor jezelf en voor 

anderen. Het 101-dagenboek bij de Gewone Catechismus (101D) daagt je uit om die kennis van je 

geloof te vertalen naar je eigen leven. Deze handleiding geeft een programma om aan de hand van 

de beide boeken de catechismus met elkaar te bespreken. We verbinden hierin de elementen hoofd 

(kennis), hart (wil en emoties) en handen (gedrag) rond de belangrijkste thema’s van ons geloof.  

 

 

 

 

Doelgroepen 

Je kunt deze handleiding gebruiken in je catechisatiegroep, vereniging of kring. Ook kan het gebruikt 

worden als leidraad bij een gemeentethema voor een heel seizoen. We behandelen steeds een 

thema van ongeveer vijf vragen en antwoorden (v/a) uit de GC. In totaal gaat het om achttien 

thema’s.  

 

Opzet  

De opzet bij elk thema is als volgt: 

o Voorbereiding thuis (individueel of met z’n tweeën).  

Doorlezen van de v/a uit de GC en de overdenkingen uit 101D. Het is hierbij mogelijk om de 

vragen uit de handleiding (zie hierna) te beantwoorden en eventueel te noteren. Deze zou je 

kunnen meenemen naar de bijeenkomst. 

o Een bijeenkomst van max. twaalf personen.  

Opening met gebed en Bijbellezen door de ‒ wisselende ‒ voorzitter, inventarisatie van 

thuisgemaakte vragen en bespreking van het thema in gevarieerde werkvormen (zie hierna). 

o Afsluiting met het zingen of het beluisteren van een lied, met een korte evaluatie en een 

(kring)gebed. 
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Op maat maken 

Je kunt de opzet aanpassen aan jullie eigen wensen en mogelijkheden. In deze opzet kun je achttien 

bijeenkomsten van negentig minuten wijden aan de catechismus. Je kunt de bijeenkomsten zo nodig 

inkorten, opsplitsen, combineren of verdelen over een langere of een kortere periode in het jaar. Je 

kunt alle thema’s bijvoorbeeld in een (catechisatie)jaar behandelen, of een kleiner aantal thema’s 

kiezen voor bijvoorbeeld een gemeenteproject. Uiteraard kun je alles uit de handleiding aanpassen 

aan jullie eigen wensen: aantal en lengte van de bijeenkomsten, keuze en opzet van de werkvormen, 

enz.  

 

Organisatie 

Beleg de bijeenkomst in een zaaltje of bij mensen thuis. Zorg voor voldoende zit-, schrijf- en 

loopruimte. We werken in tweetallen, groepjes of plenair. De bijeenkomst duurt bij voorkeur max. 

negentig minuten. Als je korter vergadert, kies je minder werkvormen.  

Eén van jullie is de voorzitter. Hij/zij opent de bijeenkomst met gebed en leest een passend 

Bijbelgedeelte, zoals dat bijvoorbeeld vermeld staat bij de overdenkingen in het 101D. Hij/zij 

bewaakt ook de tijd bij de activiteiten.  

o Er zijn meestal meer activiteiten dan er passen in negentig minuten.  

o Maak samen een keuze welke werkvormen je gaat doen in deze bijeenkomst.  

o Het is ook mogelijk dat de groepjes kiezen uit vier verschillende werkvormen.  

o Houd bij die keuzes rekening met de aangegeven ingeschatte tijd.  

o Sluit samen af met een lied en een gebed. Soms is daarvoor een suggestie gedaan. Je kunt 

het lied eventueel ook beluisteren via YouTube. 
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Thema 1 Geluk (v/a 1-5) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Vraag   

1 Lees GC v/a 1 

Wat maakt jou gelukkig? En waarom? 

Vinden, opofferen en thuisbrengen. Omschrijf van elk van deze acties van Jezus wat ze 
volgens jou inhouden. 

Lees 101D 1 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

2 Lees GC v/a 2 

Wat herken je in jezelf van het westerse zoeken naar je eigen geluk? 

Wat is volgens jou ‘overgave’?  

Lees 101D 2 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

3 Lees GC v/a 3 

Welke drie gevolgen heeft de zondeval? Geef van elk een voorbeeld uit je eigen leven. 

Lees 101D 3 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

4 Lees GC v/a 4 

Welke cirkel van schuld maakt je problemen nog groter? 

Lees 101D 4 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

5 Lees GC v/a 5 

Wat is de overeenkomst tussen de zondvloed en de doop? En wat het verschil? 

Lees 101D 5 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 
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Bijeenkomst 1 Geluk  

Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

10 Geef aan hoe gelukkig je je voelt op een schaal van 1 tot 10. Leg 
aan je buur uit waarom je dit cijfer geeft. Wie of wat maakt je 
vooral gelukkig? 

Individueel 
Tweetallen  

25 Geluk draait om drie begrippen: gevonden worden, overgave en 
loslaten. Vertel elkaar: 

o Hoe weet jij dat je door God gevonden bent? 
o Wat is overgave? Geef een voorbeeld uit je eigen leven.  
o Wat betekent loslaten voor jou? Wat moet jij loslaten? 

Wat maakt loslaten moeilijk voor jou?  
o Voel jij je veilig bij God? Waardoor wel of waardoor juist 

niet? 

Groepjes van 
vier 

15 Wat weegt zwaarder: jouw vertrouwen op God of je wantrouwen? 
Verdeel de zaal in twee helften. De ene kant staat voor 
vertrouwen, de andere kant voor wantrouwen. Ga in de helft staan 
die voor jou het zwaarste weegt. Leg aan elkaar uit waarom je daar 
staat. 

Plenair  

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen? Wat ging goed en wat kan 
beter? 
Afsluiting met een lied (‘k Stel mijn vertrouwen). Vraag om 
vergeving voor de zonde in jullie (kring)gebed. Bid ook om geluk. 

Plenair  
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Thema 2 De doop (v/a 6-12) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 6 

Je bent gedoopt. Wat betekent dat voor jou? 

Geef eens een ander woord voor ‘je oude leven’. Wat zit daarvan nog in je nieuwe 
leven? 

Lees 101D 6 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

2 Lees GC v/a 7 

Hoe ziet je nieuwe leven er idealiter uit?  

Wat heeft je doop te maken met vertrouwen? 

Lees 101D 7 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

3 Lees GC v/a 8 

Waarom is het nodig dat we met water gedoopt worden? 

Lees 101D 8 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

4 Lees GC v/a 9 

Wat is overdopen? Waarom doen mensen dat? Wat vind je ervan? 

Lees 101D 9 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

5 Lees GC  v/a 10 

Wat is er zo mooi aan de kinderdoop? 

Lees 101D 10 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

6 Lees GC  v/a 11 

Jezus heeft de doop ingesteld. Waarom? 

Lees 101D 11 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

7 Lees GC  v/a 12 

Welke drie woorden typeren de levenshouding van een christen? Leg ze eens voor 
jezelf uit. 

Lees 101D 12 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 
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Bijeenkomst 2 De doop  

Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

10 De doop markeert het begin van een nieuw leven. Maak samen 
een overzicht in twee kolommen: wat hoort er bij het oude leven 
en wat bij het nieuwe? 

Plenair  

20 Laat je doopbewijs zien in een groepje van vier. Vertel om beurten 
kort wat de dooptekst jou nu nog zegt. 

Groepjes van 
vier 

20 De doop is het bewijs dat God je Vader is. Vertel elkaar om beurten 
of en hoe de doop je houvast geeft om dit te geloven. 

Groepjes van 
vier 

20 Benoem samen wat de voordelen zijn van de kinderdoop.  
Wat vinden jullie van de volwassendoop? 

Groepjes van 
vier 

15 Door de doop hoor je bij een groep christenen, een gemeente. 
Geef om beurten een voorbeeld van wat je eraan hebt om bij die 
groep/gemeente te horen en daarbij aan bij te dragen. 

Plenair  

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen? Wat ging goed en wat kan 
beter? 
Afsluiting met een lied (Houd vol, Opwekking 798) of een 
(kring)gebed en een voorbede. 

Plenair  

 

  



Gesprekshandleiding bij de Gewone Catechismus – © KokBoekencentrum Uitgevers 
8 

Thema 3 Geloof (v/a 13-17) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 13 

Waarom vertrok Abram op Gods verzoek? 

Wat verandert Jezus’ opstanding aan jouw leven hier en nu? 

Lees 101D 13 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

2 Lees GC v/a 14 

Hoe is Gods heil bij alle volken terecht gekomen? 

Lees 101D 14 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

3 Lees GC v/a 15 

Leg in je eigen woorden uit hoe geloven werkt. 

Lees 101D 15 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

4 Lees GC v/a 16 

Welke rol speelt vertrouwen bij geloven? 

Lees 101D 16 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

5 Lees GC  v/a 17 

Leg de volgende zin uit: Geloven is iets persoonlijks én iets wat je samen doet, want 
het verbindt mensen aan elkaar. 

Lees 101D 17 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

 

  



Gesprekshandleiding bij de Gewone Catechismus – © KokBoekencentrum Uitgevers 
9 

Bijeenkomst 3 Geloof  

Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

20 Welke plaats heeft hoop in jouw leven? Interview je buur met deze 
vraag. Behandel ook de volgende vragen:  

o Hoe ziet die hoop er concreet uit?  
o Waarop hoop je?  
o Wat verandert het aan je leven? 
o Hoe houd je die hoop levend? 
o Ben je een mens vol hoop of vol wanhoop? 

Tweetallen  

30 ‘Zonder geloof in God is een leven zinloos.’ 
Bedenk voor jezelf twee argumenten voor en twee argumenten 
tegen deze stelling. Wissel ze uit in een groepje van vier. Formuleer 
jullie mening. Presenteer die plenair. 

Individueel 
Groepjes van 
vier 
Plenair  

10 Mijn geloof waaiert uit over heel mijn leven. Geef om beurten een 
paar voorbeelden uit je gezin, school, werk of sport. 

Plenair  

20 ‘Hoe kan ik nog twijfelen aan mijn geloof als ik Jezus Christus ken?’ 
Leg om beurten uit of en hoe dit waar is voor jou.   

Groepjes van 
vier 

20 Geef om beurten een voorbeeld van hoe anderen je hebben 
geholpen in je geloofsleven. Geef ook een voorbeeld van hoe jij 
anderen hebt kunnen helpen. 

Plenair  

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen? Wat ging goed en wat kan 
beter? 
Afsluiting met een lied (Jezus overwinnaar) of een (kring)gebed en 
een voorbede. 

Plenair  
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Thema 4 Geloven in de Drie-enige God (v/a 18-23) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 18 

Hoe ziet je eigen persoonlijke geloofsbelijdenis eruit? Schrijf die eens op, en neem de 
tekst mee naar de bijeenkomst. 

Lees 101D 18 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

2 Lees GC v/a 19 

Hoe weet je zeker dat God bestaat? 

Lees 101D 19 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

3 Lees GC v/a 20 

Welke gevolgen heeft de belijdenis dat God de enige is? 

Lees 101D 20 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

4 Lees GC v/a 21 

Wat is het ‘voordeel’ van het feit dat God drie-enig is? 

Lees 101D 21 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

5 Lees GC  v/a 22 

Is er nou één God, of zijn er meerdere? 

Lees 101D 22 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

6 Lees GC  v/a 23 

Beantwoord in je eigen woorden: Wat heb ik eraan dat God de Drie-enige is? 

Lees 101D 23 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 
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Bijeenkomst 4 Geloven in de Drie-enige God  

Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

30 Ieder leest om beurten zijn eigen geloofsbelijdenis voor. De 
anderen noemen elk een punt dat hen opvalt. 

Viertallen  

30 Vul om beurten deze zin aan: Ik weet zeker dat God bestaat 
want/doordat/ondanks… 
Noteer de uitspraken op een flap. 
Bespreek samen: Wat maakt dat ik toch nog wel eens/vaak twijfel? 

Plenair 

15 Bespreek samen deze vraag: Kunnen moslims of humanisten ook 
zalig worden? Waarom wel of waarom niet? 

Plenair  

20 Hoe ziet God eruit volgens jou? Geef om beurten je beelden en 
opvattingen.  
Leg uit hoe dat beeld bij jou is ontstaan.  
Leg ook uit hoe je jezelf ziet in relatie tot die God.  
Vraag bij elkaar door naar verduidelijking.    

Groepjes van 
vier 

30 God is de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Vertel elkaar om 
beurten wat elk van die drie personen betekent in je leven.  

Groepjes van 
vier 

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
Wat ging goed en wat kan beter? 
Afsluiting met een lied of een (kring)gebed en een voorbede. 

Plenair  
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Thema 5 Je Vader is je schepper (v/a 24-30) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 24 

Hoe is God jouw Vader? Hoe zorgt hij voor jou? 

Lees 101D 24 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’. 

2 Lees GC v/a 25 

Kan een christen tegelijk in de schepping en in de evolutie geloven? 

Lees 101D 25 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 26 

Welke waarde heeft de wetenschap voor christenen? 

Lees 101D 26 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

4 Lees GC v/a 27 

Leg het verschil uit tussen jezelf zien als een kind of als een slaaf. 

Lees 101D 27 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

5 Lees GC  v/a 28 

Wat is precies het kwaad? Kun je er iets tegen doen?  

Lees 101D 28 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

6 Lees GC  v/a 29 

Hoe heeft God de macht van het kwaad gebroken?  
Hoe kan het dat er toch nog zoveel zonde is? 

Lees 101D 29 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

7 Lees GC  v/a 29 

Beschrijf het werk van de Geest.  

Lees 101D 29 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 5 Je Vader is je schepper  
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

20 Lees samen Psalm 103. Benoem om beurten een aspect van God 
als Vader dat jou aanspreekt. Leg uit waarom. 

Plenair  

30 Benoem vier argumenten voor het geloof in de schepping. 
Doe dat ook voor de evolutie. Beantwoord deze vraag: Kan geloof 
en evolutie allebei waar zijn? 

Groepjes van 
vier  

15 Bespreek samen deze stelling: ‘Dankzij de wetenschap zie ik nog 
meer van Gods almacht en liefde in de schepping.’  
Hoe onderzoek je zelf Gods schepping?   

Plenair  

30 Lees het verhaal van de verloren zonen (Lucas 15). Interview elkaar 
om beurten: 

o In welke zoon herken jij je het meeste?  
o Wat herken je precies?  
o Geef eens een voorbeeld uit je leven. 
o Hoe is dit beeld van jezelf ontstaan?  
o Ben je er blij mee of wil je veranderen? 

Groepjes van 
vier 

20 De zonde is een sterke macht in ons leven. Geef om beurten een 
voorbeeld van hoe jij ‒ ooit ‒ in de greep van de zonde bent 
geraakt. Hoe ben je er weer uit gekomen? Of hoe wil je eruit 
komen? 

Groepjes van 
vier  

15 ‘Jezus heeft de zonde overwonnen. Zijn Geest werkt in je leven, de 
kerk en de samenleving.’  
Noem om beurten elk een voorbeeld van hoe jij dat merkt.  

Plenair  

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
Wat ging goed en wat kan beter? 
Afsluiting met een lied of een (kring)gebed en een voorbede. 

Plenair  
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Thema 6 Bidden (v/a 31-36) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 31 

Hoe kun je als christen in contact komen en blijven met God? 

Vertel in je eigen woorden wat bidden is. 

Lees 101D 31 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

2 Lees GC v/a 32 

Welke plaats heeft bidden in je geloofsleven? 

Lees 101D 32 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 33 

Het unieke van bidden is dat je God persoonlijk mag aanspreken. Leg uit wat hier zo 
uniek aan is. 

Lees 101D 33 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

4 Lees GC v/a 34 

Hoe, wanneer en waar bid jij? 

Lees 101D 34 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

5 Lees GC  v/a 35 

Wat maakt bidden voor jou moeilijk of juist makkelijk? 

Lees 101D 35 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

6 Lees GC  v/a 36 

Schrijf voor jezelf een gebed op zoals jij dat dagelijks bidt. 

Lees 101D 36 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 6 Bidden  
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

15 Vertel elkaar om beurten waar en hoe jij God ontmoet. Hoe 
spreekt Hij tot jou en jij tot Hem? 

Groepjes van 
vier 

45 Bespreek samen deze drie uitspraken: 
o ‘Bidden is de adem van mijn geloofsleven.’ 
o ‘Bidden is Jezus toelaten in mijn hart.’  
o ‘Bidden is gaan staan in de zon van Gods liefde.’ 

Wat staat er precies? Ben je het ermee eens? Hoe werkt het voor 
jou? En welke uitspraak geeft het beste aan wat bidden is voor 
jou? 
Vertel ten slotte aan de groep welke uitspraak voor jullie het beste 
aangeeft wat bidden is. 

Groepjes van 
vier  
Plenair  

30 Vertel elkaar om beurten meer over jouw bidden. Neem eventueel 
jouw uitgeschreven gebed erbij (bij v/a 36). Kun je het nu samen 
bidden?  
Stel elkaar vervolgens deze vragen: 

o Vertel je alles aan God? 
o Hoe ziet jouw gebed eruit? 
o Wanneer bid je?  
o Bid je samen of alleen?  
o Wat zeg je wel of niet tegen God?  
o Waar vraag je om?  
o Waar dank je voor? 
o Gebruik je een standaardformulering of bid je in je eigen 

woorden? 

Groepjes van 
vier  
 

30 Vertel elkaar om beurten:  
o Wat maakt bidden moeilijk voor jou?  
o Hoe ga je daarmee om? 
o Zou je ooit kunnen leven zonder gebed? Waarom 

wel/niet? 

Groepjes van 
vier 

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen? Wat ging goed en wat kan 
beter? 
Afsluiting met een lied. Bid samen het gebed uit 101D 32. 

Plenair  
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Thema 7 Het Onze Vader 1 (v/a 37-41) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 37 

Wat betekent het dat je God aanspreekt als vader? 

Lees 101D 37 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

2 Lees GC v/a 38 

Omschrijf wat ‘Gods heilige naam’ betekent.  

Leg uit wat ‘heiligen van Gods naam’ inhoudt. 

Lees 101D 38 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 39 

Waarom bid je als je zegt: ‘Uw koninkrijk kome’? 

Lees 101D 39 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

4 Lees GC v/a 40 

Hoe zou je de manier waarop God regeert omschrijven? 

Lees 101D 40 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

5 Lees GC  v/a 41 

Waar bid je om als je vraagt om dagelijks brood? En waar bid je dan niet om? 

Lees 101D 41 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 7 Het Onze Vader 1  
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

20 God is je Vader in de hemel. Bespreek met elkaar deze vragen: 
o Wat is volgens jou typerend voor een echte vader?  
o Hoe zie je dat terug in God? 
o Noem jij God je vader? Waarom wel of niet? 
o Wat heeft de aanspraak ‘Vader’ te maken met 

vertrouwen?  

Groepjes van 
vier 

45 ‘Het ultieme doel van mijn leven is God kennen, mij in God 
verblijden en zo God zichtbaar maken.’ (John Piper) 
Bespreek met elkaar de volgende vragen: 

o Zijn jullie het eens met deze uitspraak? Waarom wel of 
niet? 

o Hoe zou je zo’n leven typeren? Noem om beurten een 
kernwoord. 

o Hoe geef je de drie genoemde elementen vorm in je leven? 
o Welke rol speelt het gebed ‘Uw naam worde geheiligd’ 

hierin? 

Groepjes van 
vier  
 

30 Hoe ziet Gods koninkrijk eruit? Maak twee kolommen op een flap.  
Noem om beurten een kenmerk en noteer ze op de flap.  
Idem voor de vraag: Hoe ziet een koninkrijk zonder God eruit?  
Wat is het grote verschil? 
Hoe kun je bidden om de komst van Gods rijk?  
Welke consequenties heeft dat voor je leven? 

Plenair  
 

30 ‘Uw wil geschiede.’ 
Bespreek samen:  

o Wat is ervoor nodig om je te onderwerpen aan Gods wil?  
o Wat wil God eigenlijk van je?  
o Hoe kun je weten wat Gods wil is? 

Groepjes van 
vier 

15 Wat is jouw dagelijks brood? Noem om beurten een voorbeeld. En 
geef daarbij aan waarom je het nodig hebt om God te eren of je 
naaste te helpen. 

Plenair  

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
Wat ging goed en wat kan beter? 
Bid of zing samen het Onze Vader. 

Plenair  
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Thema 8 Het Onze Vader 2 (v/a 42-46) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 42 

Wat is schuld? 

Wat is vergeving? 

Lees 101D 42 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

2 Lees GC v/a 43 

Welke machten van de boze zijn er in het leven? 

Welke strijd woedt er in het leven van een christen? 

Lees 101D 43 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 44 

Voor welke zaken kun je God loven en prijzen? 

Welk effect heeft het loven van God op je leven? 

Lees 101D 44 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

4 Lees GC v/a 45 

Wat heeft het woord ‘amen’ te maken met de verhoring van je gebed? 

Lees 101D 45 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

5 Lees GC  v/a 46 

Wat maakt in Jezus’ naam bidden uit voor je gebed? 

Lees 101D 41 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 8 Het Onze Vader 2  
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

20 Praat met elkaar over schuld en vergeving. 
o Welke schuld heb je tegenover God? 
o En welke tegenover je naaste? 
o Hoe kan God je vergeven? 
o Hoe ga je om met het kwaad dat je naaste jou heeft 

aangedaan? 
o Hoe kun jij je naaste vergeven? 

Groepjes van 
vier 

45 Tim Keller benoemt een aantal namaakgoden die de plaats van 
God in je leven willen innemen, zoals seks, geld en invloed. Praat 
met elkaar over de volgende vragen:  

o Welke namaakgoden herken je in jouw leven? 
o Welke invloed hebben ze op je? Hoe kan dat?  
o Hoe beïnvloedt dat je relatie met God? 

Bid samen of God je uit de macht van die namaakgoden wil halen. 

Groepjes van 
vier  
 

15 Maak een rondje: God loven en prijzen, hoe doe jij dat in jouw 
leven? 

Plenair  
 

30 ‘God hoort mijn gebed wel, maar Hij verhoort het niet altijd.’ 
o Zijn jullie het eens met deze uitspraak? Waarom wel of 

niet? 
o Geef elk een voorbeeld van een verhoord gebed. Wat deed 

dat met je? 
o Hoe weet je of God je gebed verhoort? 
o Wat doe je als God je gebed niet verhoort zoals jij graag 

wilde? 
o Hebben jouw zonden er iets mee te maken of God je 

gebed verhoort? 

Groepjes van 
vier 

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
Wat ging goed en wat kan beter? 
Afsluiting met een lied.  
Bid samen het Onze Vader. 

Plenair  
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Thema 9 Wie is Jezus Christus? (v/a 47-50) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 47 

Leg uit wat de betekenis van de naam Jezus is.  

Waaruit blijkt zijn koningschap? 

Lees 101D 47 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

2 Lees GC v/a 48 

Waar komt Jezus vandaan? Waarom is die vraag belangrijk?  

Lees 101D 48 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 49 

Wat zegt het dat Jezus de gezalfde is? 

Lees 101D 49 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

4 Lees GC v/a 50 

Hoe is Jezus de weg naar het ware geluk? 

Lees 101D 50 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 9 Wie is Jezus Christus?  
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

20 Wie is Jezus voor jou? Noem om beurten een woord. Noteer deze 
woorden op een flap. Welke woorden springen eruit?   

Plenair  

30 Jezus is naar de aarde gekomen om jou te redden. Interview elkaar 
om beurten met de volgende vragen: 

o Wat is voor jou ‘redden’?  
o Vind je Jezus een goede redder? 
o Hoe zie je jezelf t.o.v. Jezus, je redder? 
o Waarom is die redding nodig? 
o Wat doet het met je dat je gered bent? 
o Wat maakt je leven tot een gered leven?  
o Wat merkt je omgeving van jouw redding? 

Tweetallen  
 

30 Wat is belangrijk in het leven? Noem om beurten iets waar jij 
belang aan hecht of waar jij veel tijd aan besteedt buiten je leven 
als christen om.  
Noteer de onderwerpen op een flap. 
Geef vervolgens samen aan elk genoemd onderwerp een cijfer van 
1 tot 10: hoe hoger, hoe belangrijker.  
Hoe zorg je ervoor dat je genoeg ruimte houdt om te leven met 
Jezus? Wat leer je van de manier waarop anderen dat doen? 

Plenair  
 

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
Wat ging goed en wat kan beter? 
Afsluiting met een lied (Jezus leven van mijn leven) en een 
(kring)gebed. 

Plenair  
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Thema 10 Jezus Christus, de weg tot God (v/a 51-54) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 51 

Jezus is de weg. Wat betekent dat voor jou? 

Lees 101D 51 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

2 Lees GC v/a 52 

Typeer Jezus als priester die ons bij God brengt. 

Lees 101D 52 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 53 

Wat maakt Jezus’ offer uniek? 

Lees 101D 53 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

4 Lees GC v/a 54 

Wat is de betekenis van het kruis voor jouw leven? 

Lees 101D 54 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 10 Jezus Christus, de weg tot God 
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

20 Jezus is de weg. Hoe blijf jij elke dag op die weg?  
Noem om beurten een voorbeeld. 

Plenair  

10 Het lijden en sterven van Jezus is uniek. Wat maakt dat lijden 
zwaarder dan dat van een mens? 

Plenair  

30 Lees samen ‒ nog eens ‒ de zegen uit Numeri 6. Probeer samen 
antwoord te vinden op deze vragen: 

o Wat houdt het in dat God je zegent? 
o Wat is het licht van Gods gelaat dat over je schijnt? 
o Wat zegt het dat God zijn gelaat naar ons toewendt? 
o Wat doet deze zegen met je? 

Ga plenair na wat jullie als antwoorden gaven. 

Groepjes van 
vier  
Plenair  
 

30 Geef een cijfer tussen 1 en 10 aan je relatie met God. 
Leg om beurten aan elkaar uit hoe je tot dit cijfer komt. Bevraag 
elkaar bijvoorbeeld zo: 

o Wat gaat goed, en wat minder goed, in je relatie met God? 
o Waardoor komt dat? 
o Hoe kan het beter?  
o Wil je veranderen?  
o Kun je veranderen?  
o Hoe dan?  

Groepjes van 
vier  
 

10 Dankzij Jezus onze Redder, kunnen we de goedheid van God 
proeven en genieten.  
Vertel aan elkaar wat je de komende week gaat doen om die 
goedheid van God te ervaren.  

Plenair  

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen? Wat ging goed en wat kan 
beter? 
Afsluiting met een lied en een (kring)gebed. 

Plenair  

 

 

 

  



Gesprekshandleiding bij de Gewone Catechismus – © KokBoekencentrum Uitgevers 
24 

Thema 11 Jezus Christus, Gods waarheid (v/a 55-58) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 55 

Wat is de echte waarheid over God en ons?  

Lees 101D 55 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

2 Lees GC v/a 56 

Waaraan zie je dat Jezus de ware Getuige is? 

Lees 101D 56 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 57 

Wat is leven in het Licht? 

Waarom hoef je niet bang te zijn als alles aan het licht komt? 

Lees 101D 57 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

4 Lees GC v/a 58 

Leg uit wat het betekent dat alleen in verbondenheid met Jezus Christus Gods 
waarheid alle ruimte krijgt in je leven. 

Lees 101D 58 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 11 Jezus Christus, Gods waarheid  
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

20 What would Jesus do?  
Noem om beurten een situatie in je leven waarin je bewust 
handelde zoals Jezus dat zou hebben gedaan. Wat maakte dit tot 
typisch iets van Jezus? 

Plenair  

15 Maak samen op een flap twee rijen: 
Kenmerken van fake news.  
Kenmerken van echt nieuws.  
Wat maakt het nieuws van onze redding tot echt nieuws? 

Plenair  

45 Ik kies voor het Licht.  
Interview elkaar om beurten en leg uit wat ‘kiezen voor het Licht’ 
precies betekent voor jou. 

o Wat is het Licht? 
o Geef eens een voorbeeld waarin jij koos/kiest voor het 

Licht. 
o Wat maakt het moeilijk om voor het Licht te kiezen? 
o Wat is duisternis? 
o Hoe ziet dat eruit in jouw leven? 
o Hoe merk je dat het Licht overwint? 

Groepjes van 
vier  
Plenair  
 

15 Hoe blijf je elke dag verbonden met Jezus? Noem om beurten op 
hoe jij dat doet. 

Plenair  
 

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
Wat ging goed en wat kan beter? 
Afsluiting met een lied (Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen, 
Opwekking 334) en een (kring)gebed.   

Plenair  
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Thema 12 Jezus Christus, het leven (v/a 59-64) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 59 

Wat maakt de opstanding van Jezus zo bijzonder? 

Hoe leef je nu met de levende Jezus?  

Lees 101D 59 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

2 Lees GC v/a 60 

Beschrijf hoe Jezus’ koningschap eruitziet. 

Lees 101D 60 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 61 

Hoe laten zending en navolging de macht van koning Jezus zien? 

Lees 101D 61 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

4 Lees GC v/a 62 

Omschrijf jezelf eens als christen die hoort bij het rijk van Christus. 

Lees 101D 62 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

5 Lees GC v/a 63 

Vertel in je eigen woorden hoe jij Jezus navolgt. 

Lees 101D 63 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

6 Lees GC v/a 64 

Wat maakt het volgen van Jezus lastig? 

Lees 101D 64 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 12 Jezus Christus, het leven 
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

20 Er zijn twee manieren van leven. Het leven is eindig, of het leven 
heeft de toekomst.  
Maak op een flap twee rijen. Zet in de ene rij steekwoorden die het 
leven omschrijven van iemand die zegt dat alles met de dood 
eindigt. Zet in de andere rij steekwoorden die passen bij een 
hoopvol leven dat eindeloos is. Wat is jullie conclusie? 

Plenair  

15 Wat zien jullie van de macht van koning Jezus in jullie stad, dorp of 
wijk? Noem om beurten iets op. Wat zegt dit jullie over Jezus’ 
macht? 

Plenair  

30 Noem om beurten op wat je bij elkaar ziet van de macht van 
koning Jezus: een kwaliteit, een activiteit of een houding. Bedenk 
eerst goed voor jezelf wat en hoe je iets over de ander gaat zeggen 
Ga vervolgens na: 

o Wat doet het met je als mensen dit bij je opmerken? 
o Hoe kan het dat dit in je leven is?  
o Hoe kun je (nog meer) leven in het besef dat Jezus Heer is 

over je leven? 

Groepjes van 
vier  

45 Je hoort bij het rijk van Christus. Vertel om beurten: 
o Wat zie je bij jezelf terug van het leven in Gods Rijk?  
o Vind je jezelf een goede christen? 
o Wat ontbreekt er nog aan? 
o Wat leidt jou vooral af van een leven in Gods Rijk? 
o Hoe zou je dat willen veranderen? 
o Hoe kun je elkaar daarbij helpen? 

Groepjes van 
vier  
 
 

30 Jezus volgen kan ook erg lastig zijn. 
Noem om beurten iets op wat in jouw leven of omgeving het 
volgen van Jezus belemmert of zelfs onmogelijk maakt. Hoe ga je 
daarmee om? Hoe houd je de moed erin? 

Groepjes van 
vier  
 

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
Wat ging goed en wat kan beter? 
Afsluiting met een lied (Jezus, Hij is koning) en een (kring)gebed. 

Plenair  
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Thema 13 Hoe het volgen van Jezus Christus je gelukkig maakt (v/a 65-70) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 65 

Vul aan: Gods geboden maken mij gelukkig, omdat… 

Lees 101D 65 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

2 Lees GC v/a 66 

Hoe bevrijdt het eerste gebod je leven? 

Lees 101D 66 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 67 

Hoe ziet een leven dat is toegewijd aan God eruit? 

Lees 101D 67 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

4 Lees GC v/a 68 

Hoe kun je een goed beeld maken van God? 

Lees 101D 68 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

5 Lees GC v/a 69 

Hoe kun je Gods naam heiligen? 

Lees 101D 69 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

6 Lees GC v/a 70 

Waarom is het belangrijk om tijd voor rust te nemen op de zondag? 

Lees 101D 70 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 13 Hoe het volgen van Jezus Christus je gelukkig maakt 
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

20 Het leven is kiezen. Hoe helpen Gods woorden jou om de juiste 
keuzen te maken? Maak een rondje langs de tien geboden en 
noem om beurten steeds bij één gebod een voorbeeld. 

Plenair  

30 Voer een gesprek over verlangen naar de Heer.  
o Herken je dat verlangen bij jezelf?  
o Waar verlang je precies naar?  
o Hoe bepaalt dat verlangen je leven van alledag?  
o Wordt dat verlangen wel eens bevredigd? Heb je een 

voorbeeld? Wat doet het met je? 

Groepjes van 
vier  

30 Toewijding aan God heeft een aantal aspecten in zich. Maak één 
(of meer) rondje(s). Kies steeds één aspect uit de onderstaande 
lijst, en geef aan hoe dat eruitziet in jouw leven: 
o aandacht  
o bezieling 
o enthousiasme 
o ijver 
o inzet  
o liefde 
o loyaliteit 
o overgave 
o trouw 
o vroomheid 
o zelfopoffering 

Groepjes van 
vier  

25 God is altijd verrassend anders dan wij verwachten. Vertel over 
een voorval waarin of waarmee God jou heeft verrast. 

Plenair  
 

15 ‘Je mag best je en jij zeggen tegen God.’ Ben je het eens met deze 
uitspraak? Waarom wel of niet? 

Plenair  
 

15 Geef elk een suggestie voor hoe jij elke dag (of elke week) kunt 
zorgen voor qualitytime met God. Wat leer je van elkaars 
suggesties?  

Plenair  

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
Wat ging goed en wat kan beter? 
Afsluiting met een lied (What a beautiful name, Hillsong Worship) 
en een (kring)gebed. 

Plenair  
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Thema 14 Hoe het volgen van Jezus Christus je gelukkig maakt 2 (v/a 71-77) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 71 

Wat dragen ouders, en andere gezagsdragers, bij aan je geloof? 

Lees 101D 71 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

2 Lees GC v/a 72 

Leg uit hoe al het leven kostbaar is. Wat zijn de consequenties daarvan? 

Lees 101D 72 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 73 

Noem een paar negatieve en een paar positieve aspecten van seks. 

Typeer het huwelijk als een veilige verbinding.  

Lees 101D 73 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

4 Lees GC v/a 74 

Noem een aantal vormen van stelen.   

Hoe kun je goed omgaan met je bezit? 

Lees 101D 74 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

5 Lees GC v/a 75 

Met liegen doe je een ander tekort. Leg uit. 

Lees 101D 75 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

6 Lees GC v/a 76 

Hoe kun je leven vanuit ‘het genoeg’? Wat past daar niet bij? 

Lees 101D 76 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

7 Lees GC v/a 77 

Hoe houd jij het vol om Christus te blijven volgen? 

Lees 101D 77 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 14 Hoe het volgen van Jezus Christus je gelukkig maakt 2  
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

30 Bespreek welke rol je opvoeding heeft gespeeld in je geloofsleven: 
o Welke rol speelde geloof bij jullie thuis? 
o Wat hebben je ouders bijgedragen aan je geloof?  
o Waar ben je tevreden over? En waarover niet of minder? 
o Hoe ga je ze dat zeggen?  
o Hoe ben of word je zelf een goede ouder? 

Groepjes van 
vier  

30 ‘Elk leven is even kostbaar.’ 
Bedenk voor jezelf een paar argumenten voor of tegen deze 
stelling. Ga met elkaar in discussie en word het eens. Kom, zo 
nodig, tot een nieuwe stelling waarmee iedereen het eens is. 

Plenair  

30 Wat zijn de kenmerken van een relatie waarin jouw lust en liefde 
een veilige plek hebben? 
Wat kun je er zelf aan doen om jouw relatie in die richting te 
ontwikkelen?  

Groepjes van 
vier  

20 Ons bezit is een gave van God en daarom… 
Maak deze zin af. Lees ‘m aan elkaar voor en leg uit waarom je ‘m 
zo hebt afgemaakt.  

Groepjes van 
vier  
 

20 Vergelijk agapè met liegen.  
o Leg aan elkaar uit wat agapè inhoudt.  
o Hoe ziet gedrag eruit dat past bij agapè?  
o Welk gedrag hoort bij liegen? 
o Vertel elkaar hoe Gods waarheid je vrij kan maken. 

Groepjes van 
vier  
 

20 ‘Ik leef van genade. Daarom is alles wat ik heb van en voor God en 
mijn naaste.’ 
Ben je het eens of oneens met deze stelling? 
Met welk deel ervan? 
Hoe zou je de stelling willen veranderen, zodat je het er helemaal 
mee eens bent? 

Groepjes van 
vier 

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
Wat ging goed en wat kan beter? 
Afsluiting met een lied (Neem mijn leven laat het Heer).  
Bid voor en met elkaar dat je mag volhouden om Jezus te blijven 
volgen. 

Plenair  
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Thema 15 Door de kracht van de heilige Geest (v/a 78-83) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 78 

Wat is inwoning van de Geest? 

Lees 101D 78 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

2 Lees GC v/a 79 

Hoe werkt de Geest in het groot? En hoe werkt de Geest in het klein? 

Lees 101D 79 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 80 

Hoe is de Geest een trekkracht, een voorschot en een verbinder? 

Lees 101D 80 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

4 Lees GC v/a 81 

Hoe helpt de Geest de kerk vitaal te houden en starre patronen te doorbreken? 

Lees 101D 81 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

5 Lees GC v/a 82 

Leg eens uit: ‘De heilige Geest richt de hele schepping, en alle schepselen, op de glorie 
van God.’ 

Lees 101D 82 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

6 Lees GC v/a 83 

Beschrijf hoe de Geest werkt als een windvlaag in je leven. 

Lees 101D 83 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 15 Door de kracht van de heilige Geest  
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

15 Maak een rondje met de volgende vragen: 
o Wat doet de heilige Geest voor jou?  
o Wat merk jij daarvan?  

Plenair  

30 Typeer samen het leven door de Geest. Kies om beurten één van 
de volgende woorden (of bedenk zelf een woord), en geef aan hoe 
dat past bij een leven door de Geest: 
vrede, vreugde, vriendschap, gaven, trekkracht, voorschot, 
verbinden, groei en bloei. 

Plenair  

30 In Galaten 5 lezen we wat de Geest tot bloei brengt in je leven:  
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing.’ 
Wat herken je daarvan bij de ander? Benoem om beurten zo’n 
gave bij een ander uit je groepje, en geef een voorbeeld van hoe je 
dat opmerkte. Wat doet het met je als iemand dat tegen je zegt? 

Groepjes van 
vier  

30 De heilige Geest woont en werkt in je hart. Bevraag elkaar om 
beurten in je groepje: 
o Geloof je dat?  
o Hoe merk je dat? 
o Geef eens een voorbeeld hoe de Geest je naar het Licht heeft 

geleid.  
o Merk je dat Hij werkt als een windvlaag? 

Groepjes van 
vier  
 

20 De Geest maakt je gelukkig. Noem om beurten iets waarvan jij 
gelukkig wordt in je leven met Christus. 

Plenair  
 

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
Wat ging goed en wat kan beter? 
Afsluiting met een lied (Zo vriendelijk en veilig als het licht).  
Bid voor en met elkaar om vervuld te blijven met de heilige Geest. 

Plenair  
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Thema 16 De kerk, gemeenschap van gelovigen (v/a 84-90) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 84 

Beschrijf wat de kerk is. Gebruik daarvoor de volgende woorden: lichaam van 
Christus, bonte verzameling, verscheidenheid, schepping van het Woord en 
verwachting.   

Lees 101D 84 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

2 Lees GC v/a 85 

Leg uit hoe je door de doop bij de (wereldwijde) kerk hoort.  

Lees 101D 85 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 86 

Waarom is de verwachting van Gods rijk onmisbaar in de kerk? Hoe krijgt die 
verwachting gestalte? 

Lees 101D 86 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

4 Lees GC v/a 87 

Is het wenselijk en mogelijk dat er één kerk is? 

Lees 101D 87 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

5 Lees GC v/a 88 

Wat maakt het erg dat er zoveel verschillende kerken zijn? Is één kerk mogelijk? 

Lees 101D 88 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

6 Lees GC v/a 89 

Hoe horen aanvaarden, vergeven en recht doen bij het christelijk omgaan met 
conflicten?  

Lees 101D 89 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

7 Lees GC v/a 90 

Wat zijn heiligen? 

Lees 101D 90 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 16 De kerk, gemeenschap van gelovigen 
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

30  We bouwen samen een ideale kerk. Noteer op een geel plakbriefje 
een voor jou onmisbaar ingrediënt voor die kerk. 
Teken op een flap een kerkgebouw. Om beurten plak je je gele 
briefje in de kerk, en leg je uit waarom dit zeker een plaats in de 
kerk moet krijgen. Wat vinden jullie van jullie ideale kerk? 

Plenair  

60 Wat vind je van de kerk waar je nu bij hoort? Maak op een flap 
twee kolommen: één van dingen waar je blij van wordt en één met 
zaken waar je verdrietig of boos van wordt. Noem om beurten iets 
op voor elke kolom en noteer ze op de flap. 
Bespreek vervolgens in een groepje van vier:  
o Hoe je de kolom ‘boos/verdrietig’ kunt veranderen in ‘blij’.  
o Wat je zelf daaraan kunt doen. 
o Wat jullie conclusie is over de kerk. 
Tot slot wissel je plenair jullie ‘oplossingen’ uit. Wie gaat wat 
doen?   

Plenair  
Groepjes van 
vier  
 

30 Welkom in de kerk. Bespreek de volgende zaken: 
o Voel jij je welkom in de kerk? Waardoor wel/niet? 
o Heet de kerk ook niet-leden hartelijk welkom? Hoe dan? Kan 

het beter? 
o Wie zijn volgens jou niet welkom in de kerk? 

Groepjes van 
vier 

30 Bespreek met elkaar hoe je bij kunt dragen aan het verwachten in 
de kerk:  
o Hoe draag jij in de kerk bij aan de activiteiten zingen, vieren, 

verkondigen en zorgen?  
o Ben je er tevreden over?  
o Wat zou je meer willen doen? 

Groepjes van 
vier  

30 Eenheid en verscheidenheid.  
Bespreek samen:  
o Wat verenigt alle kerken?  
o En wat verdeelt ze?  
o Is het erg dat er veel verschillende kerken zijn? 
o Zijn er conflicten die voor verdeeldheid hebben gezorgd? Hoe 

ga je daarmee om? 
o Hoe zou de ideale situatie er in jullie dorp of stad uitzien? 

Groepjes van 
vier  
 

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
Wat ging goed en wat kan beter? 
Afsluiting met een lied (Laat ons samen één zijn, Sela)   
Bid voor elkaar en voor de kerk. 

Plenair  
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Thema 17 Het eeuwige leven (v/a 91-93) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 91 

Noem een paar kenmerken van het leven na de dood.  

Lees 101D 91 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

2 Lees GC v/a 92 

Wat maakt het eeuwige leven mooi? 

Lees 101D 92 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 93 

Waarom komt niet iedereen Gods rijk binnen? 

Zou het niet beter zijn als iedereen behouden wordt? 

Lees 101D 93 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 17 Het eeuwige leven  
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

15 Hoe ziet het eeuwige leven er volgens jou uit? Maak een rondje en 
deel je fantasie. 

Plenair  

45 Zoek in een groepje van vier een paar Bijbelteksten op die iets 
zeggen over het leven na dit leven. Noteer vanuit die teksten een 
paar uitspraken over het eeuwige leven. Welke spreekt jullie het 
meest aan? 
Deel vervolgens plenair jullie meest aansprekende uitspraak over 
het eeuwige leven. Leg uit wat je bedoelt en hoe je eraan bent 
gekomen.  
Vergelijk jullie uitspraken met jullie fantasieën. Wat valt je op? 

Groepjes van 
vier  
Plenair  

30 Niet iedereen komt Gods rijk binnen. 
o Wie niet? Waarom niet? 
o Over wie in je omgeving twijfel je? Waarom? 
o Wat doet het met je dat niet iedereen binnenkomt? Twijfel je 

wel eens aan je eigen toegang? 
o Accepteer je dat God daar uiteindelijk over oordeelt en niet jij 

of een ander mens? 
o Ben je het eens met God dat niet iedereen binnenkomt? 

Groepjes van 
vier  

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
Wat ging goed en wat kan beter? 
Afsluiting met een lied (Zouden wij ook eenmaal komen).  
Bid met elkaar of steeds meer mensen Gods rijk mogen herkennen 
en binnengaan. 

Plenair  

 

  



Gesprekshandleiding bij de Gewone Catechismus – © KokBoekencentrum Uitgevers 
38 

Thema 18 Het avondmaal (v/a 93-100) 
Voorbereiding 
Maak deze vragen vooraf thuis, alleen of met een ander. Lees en maak niet alles tegelijk. Verdeel de 

te lezen gedeelten en vragen over meerdere dagen. Leg de antwoorden, indien mogelijk, voor jezelf 

vast en neem ze mee naar de bijeenkomst.  

 

Dag  Opdracht  

1 Lees GC v/a 94 

Wat is de essentie van het avondmaal? 

Lees 101D 94 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

2 Lees GC v/a 95 

Hoe proef je de hoogte, de diepte en de lengte van Gods liefde in het avondmaal? 

Lees 101D 95 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

3 Lees GC v/a 96 

Hoe communiceer je met Christus in het avondmaal? 

Wat vertellen brood en wijn over Hem? 

Lees 101D 96 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

4 Lees GC v/a 97 

Wat wil het zeggen dat je bij Christus hoort? 

Lees 101D 97 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

5 Lees GC v/a 98 

Twee effecten van het avondmaal zijn verzoening en verwachting. Leg eens uit.  

Lees 101D 98 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

6 Lees GC v/a 99 

Hoe is het avondmaal een maaltijd van dankbaarheid, eenheid en verwachting? 

Lees 101D 99 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  

7 Lees GC v/a 100 

Waarom moet je het avondmaal zo vaak mogelijk vieren? 

Lees 101D 100 

Beantwoord de vragen bij ‘Om te beginnen’ en ‘En verder’.  
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Bijeenkomst 18 Het avondmaal  
Tijd  Activiteit   Groepering  

5 Opening door de voorzitter. Plenair  

30 Elke deelnemer kiest om beurten een van de vragen uit de 
voorbereiding en geeft aan hoe hij/zij die beantwoordt. Anderen 
kunnen eventueel reageren. 

Groepjes van 
vier 

30 De liefde van Jezus is de essentie van het avondmaal. Vertel elkaar: 
o Hoe ervaar jij die als je het avondmaal viert? Denk aan diepte, 

breedte en lengte. 
o Hoe spreken de symbolen van brood en wijn je aan? 
o Vind je de manier waarop jullie in de kerk het avondmaal 

vieren passen bij die essentie? Moet het anders? Hoe dan? 

Groepjes van 
vier  

45 Vertel om beurten aan elkaar: 
o Zijn er momenten of situaties waarin je je echt verlaten, van 

God los, voelt? Wanneer is/was dat? 
o Wat doet dat met je?  
o Hoe kijk je daardoor tegen God aan? 
o Helpt het avondmaal om de verbinding weer tot stand te 

brengen? 
o Wat helpt ook? 

Groepjes van 
vier  

20 God noemde Abraham en Mozes zijn vrienden. Jezus noemde zijn 
leerlingen zijn vrienden. Bespreek met elkaar: 
o Wat doet Jezus als je vriend? 
o Hoe ziet een vriend van Jezus eruit? 
o Zou jij jezelf een vriend van Jezus noemen? Waarom wel of 

niet? 

Groepjes van 
vier  

25 Lees samen Psalm 23. Bedenk met elkaar wat het voor je leven 
betekent dat je als feestganger  
o met Jezus samen aan tafel zit, eet en drinkt; 
o samen met anderen zit, eet en drinkt;   
o samen mag proeven en genieten van het goede dat God geeft. 

Plenair  

5 Zijn er nog vragen of opmerkingen?  
Wat ging goed en wat kan beter? 
Afsluiting met een lied (Eens als de bazuinen klinken, Liedboek 
769).  
Dank met elkaar voor het avondmaal. 

Plenair  

 

 


