Les 3 – geloven
Doelstelling: in deze les komen God (les 1) en mens (les 2) samen. De mens zal tot
erkenning moeten komen dat God er is. Daarvoor is geloven nodig. Tegelijk is het God
die het geloven geeft. De catechisant kan op dat proces reflecteren, iets vertellen over
hoe dat bij hem/haar zelf werkt, gegaan is en/of gaat. En is vooral dankbaar verwonderd
over het eigen geloven en heeft het verlangen te groeien in dat geloven.
1. Wat is geloven.
Hierbij ook betrekken dat geloven een subjectieve kant heeft, maar ook een objectieve.
Het is niet alleen belangrijk dat je gelooft, maar net zo goed ook wat je gelooft.
Confronteren met dat tegenwoordig het gevoelsaspect de boventoon voert.
2. Hoe kan je geloven?
Hier uiteraard aandacht voor het werk van de heilige Geest.
De uitverkiezing komt later terug. Nu mischien kort aanstippen.
Gaat ook om eigen verantwoordelijkheid.
Niet geloven: er is geen mens die niet (ergens in) gelooft (levensovertuiging).

Les 3 – geloven
1. Wat is geloven?
Verwoord het eerst zelf, confronteer daarna wat je hebt opgeschreven met
Hebreeen 11:1 en Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus
Zondag 7. Vraag: Wat is waar geloof?
Antwoord: Waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles voor
betrouwbaar houd wat God in zijn Woord geopenbaard heeft. Tegelijk
is het een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in
mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij
vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door
God geschonken zijn, enkel uit genade, alleen op grond van de
verdienste van Christus.

2. Hoe kan je geloven? (Kun je niet geloven?)
Waar komt het geloven in God vandaan? Vertel wat je daarover zelf hebt gemerkt
c.q. nog steeds merkt.

3. Wat is de kern van je geloven?
Vertel wat de inhoud van jouw geloven is.

4. Wat heb je aan dat geloven?
Leg aan iemand die niet gelooft uit waarom jij gelooft en wat de meerwaarde daarvan is
voor je leven.

5. Geloven is voor domme mensen.
Geef je mening over die stelling. Hoe komen mensen ertoe dat te denken? En
wat zou je er tegenin willen brengen?

6. Waarom is geloven noodzakelijk?
Lees hierbij o.a. Matteus 10:32,33 en Johannes 14:6

