Introductieles – wie ben je?
Doelstelling: kennismaking
nagaan hoe de catechisanten tegen zichzelf c.q. de mens aankijken
catechisanten moeten positief kunnen verwoorden wat het doel van hun
leven is
Kennismaking
In deze les gaat het over wie jij bent. Vertel iets over jezelf, wat je doet, wat je
hobby’s zijn, etc
Verwachting en doelen
Vertel wat je van dit jaar, deze catechese verwacht en wat je eigen doel is
Catecheet: iets vertellen over opzet en doel van deze cursus
- samen groeien, openheid naar elkaar toe, ruimte voor vragen
- gesprekken met wijkouderling
- niet eerder belijdenis doen dan dat je het ook echt zelf van harte wil
- belijdenisdienst staat gepland voor zondagmiddag 14 juni 2015
Terug naar het onderwerp van deze les: Wie ben jij!?
Denk na over de vragen ´Waarvoor leef jij´ en ´Wat is de zin van jouw leven´.
Antwoorden inventariseren, niet beoordelen.
Wie ben jij voor God?
Zoek de genoemde bijbelgedeelten op en probeer er een conclusie uit te trekken.
Aspecten: beeld van God, beheer van de schepping, tot eer van God, voor God
bestemd
Mens als relationeel wezen
4 zijden van de gereformeerde antropologie kort bespreken
Hoe kijk je naar jezelf?
Schrijf je gaven op (de dingen waar je goed in bent) en wat je graag bij jezelf zou
willen veranderen.
Laat buurman/vrouw een positieve eigenschap van je noemen.
Aspecten: positief zelfbeeld? Hoe de maatschappij tegenwoordig gefocust is op
uiterlijk/beeldvorming. Wie je mag zijn in Jezus Christus.

Introductieles – wie ben je?
1. Kennismaking
Vertel iets over jezelf, wat je doet, wat je hobby’s zijn

2. Verwachting en doelen
Vertel wat je van dit jaar, deze catechese verwacht en wat je eigen doel is

3. Belangrijk voor dit seizoen:
 samen groeien, openheid naar elkaar toe, ruimte voor vragen
 gesprekken met ouderlingen (paper volgt)
 doe niet eerder belijdenis dan dat je het ook echt zelf van harte wil
 belijdenisdienst staat gepland voor zondagmiddag 14 juni 2015
4. Als het gaat om geloof
Wat vind je dan mooi? Wat vind je moeilijk? Waar verlang je naar?

5. Waarom ben je hier?
Waarvoor leef jij? Wat is de zin van jouw leven?

6. Wie ben jij voor God?
Gebruik o.a. deze bijbelgedeelten voor een antwoord
Genesis 1:27,28
Psalm 8
Jesaja 43:1-4
1 Korintiërs 8:6
7. Mens is relationeel wezen

Ik
8. Kijk naar jezelf!
Vertel waar je goed in bent en wat je graag bij jezelf zou willen veranderen

