
Definitie catechese: 
 
Catechese is een onder verantwoordelijkheid van de kerk georganiseerde 
onderwijsleersituatie waarin de inhoud van de bijbel centraal staat 
en die opgezet is ter ondersteuning van de godsdienstige opvoeding van de ouders 
met de bedoeling dat de jongere onder de zegen van de Heilige Geest 
komt tot het gelovig verstaan van Gods beloften, tot het getuigenis dat hij/zij de Here Jezus 
wil navolgen en tot geestelijke weerbaarheid om in deze tijd te geloven. 
 

1. Onderwijs 
Wat wil je aanleren? Welke kennis, vaardigheid, attitude? 

 Kennis: bijbelkennis, inhoud belijdenisgeschriften 

 Vaardigheid: zelfstandig bijbel kunnen lezen, bidden, bijbelkennis kunnen toepassen 
in het alledaagse leven 

 Attitude: God de Here liefhebben en je naaste liefhebben als jezelf. De Here Jezus 
willen navolgen. 

 
2. Door de kerk georganiseerd 

Catechese is een kerkelijke activiteit. Dat betekent dat de eindverantwoordelijkheid ligt bij 
de kerkenraad. Catechese dient een onderdeel te zijn van een totaal jeugdbeleid. 
De gemeente als geheel is een huisgezin, oprechte belangstelling voor de jongeren is 
noodzakelijk. De gemeente staat biddend om de jongeren heen. 
 

3. De inhoud van de bijbel staat centraal 
Er is geen andere lesinhoud waarvan je weet dat de Geest zelf het in de harten van mensen 
kan schrijven! 
 

4. Ter ondersteuning van de godsdienstige opvoeding van de ouders 
De kerk heeft naast de ouders een taak in de geloofsopvoeding. Ouders moeten  betrokken 
zijn bij de catechese. 
 

5. Onder de zegen van de Heilige Geest 
We zijn afhankelijk van de zegen van de Heilige Geest, we kunnen het geloof niet doorgeven. 
Het is een kado van God, we mogen wel bidden om dat geschenk. 
 

6. Het gelovig verstaan van Gods beloften 
God belooft Zijn kinderen oneindig veel, Hij is de eerste in de relatie die de jongeren met 
Hem hebben (zichtbaar in de kinderdoop). Jongeren mogen onder de indruk komen van de 
liefde en genade van God. 
 

7. Komen tot het getuigenis dat zij de Here Jezus willen navolgen 
Bij een getuigenis gaat het om het geloof van de jongeren zelf, het is het geloof dat zij zich 
eigen hebben gemaakt. Het doel van de catechese is dat jongeren graag de Here Jezus willen 
navolgen in hun leven 


