Aan het Woord. Catechese in de GoedeHerderkerk Emmen

Vertellen wat je gelooft
Les 2.17

Doelstellingen les:
De catechisanten zijn in staat hun eigen geloof te verwoorden, zowel schriftelijk als
mondeling, en kunnen daarover in gesprek met (kritische) tegenstanders; ze weten wat
het doel en de betekenis van belijden is, en dat belijden een bijbelse notie is die kenmerk
is van de christelijke kerk.
Lesopzet:
1. Welkom. Even bijpraten. Gebed.
2. Thema aangeven: twee lessen over belijdenissen. Nu eerst over je persoonlijk belijden,
volgende week over de belijdenisgeschriften.
3. Intro: stel je krijgt iemand uit het buitenland op bezoek. Die vraagt je hoe het is om
Nederlander te zijn, wat bijzonder is aan Nederland, hoe het is om hier te leven, etc. Wat
zou je dan zeggen? Volgende stap: idem en dan als Emmenaar. Laatste stap: idem en nu
als christen. Over doorpraten wat je nu hebt gedaan.
4. Geloof heeft een ´dat´ en een ´wat´ kant. Het is belangrijk dát je gelooft. Maar niet
minder belangrijk is dat je kunt aangeven wát je gelooft. Dat laatste noemen we ook wel
een getuigenis, of een belijdenis. Hebben jullie wel eens meegemaakt dat iemand een
getuigenis gaf van zijn/haar geloof? Wat vond je daarvan? Heb je zelf wel eens een
getuigenis gegeven van je geloof? Hoe vond je dat? Wat vond die ander er van?
5. Belijdenissen in de bijbel. In de bijbel kom je regelmatig tegen dat mensen hun geloof
belijden, of dat er een soort belijdenis/getuigenis is opgenomen. Lees en bespreek de
voorbeelden.
6. Is een belijdenis persoonlijk? Of kun je ook een gemeenschappelijke belijdenis
hebben? Bespreek de punten die op het werkblad staan.
7. Wat geloof jij? Laat ze allemaal een persoonlijke geloofsbelijdenis schrijven. Neem daar
de tijd voor. Als ze willen mogen ze die aan het eind van de les voorlezen. Probeer er in
ieder geval als catecheet een indruk van te krijgen.

