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Algemene inleiding
Motieven is een nieuwe catechetische methode, die in afleveringen zal verschijnen. Deze 
afleveringen hebben verschillende onderwerpen, motieven, uit de wereld van kerk en 
geloof tot thema. 
Elke aflevering bestaat uit materiaal voor een catechetisch blok van 5 á 10 bijeenkomsten. 
Dit materiaal is geordend in 5 subthema’s, waaraan elk één of twee bijeenkomsten kunnen 
worden gewijd.
De aanwijzingen bij ieder subthema zijn uitvoerig. Eerst wordt een algemene inleiding 
gegeven op de inhoudelijke uitwerking van het subthema. Vervolgens worden in de 
methodische opmerkingen de verschillende werkvormen die gebruikt worden uitgelegd en 
toegelicht. Tenslotte vindt u puntsgewijs een mogelijke opzet van de avond.
Dit alles betekent niet dat deze methode een hapklaar geheel is. Voor de meeste subthe-
ma’s geldt dat het geboden materiaal teveel zal zijn om in één keer te behandelen. Dan 
zult u dus een keuze moeten maken. U kunt er ook voor kiezen om een thema in twee bij-
eenkomsten te behandelen: een eerste keer verkennend, de tweede keer meer verdiepend 
en verwerkend. Vooral als de groep gewend is aan korte bijeenkomsten van bv. 3 kwartier 
kan dit een manier zijn om de onderwerpen goed tot hun recht te laten komen. 
Deze aanpak is bewust gekozen. Niet iedere groep is hetzelfde, niet iedere catecheet is 
hetzelfde. En dus is ook niet iedere werkvorm voor iedereen geschikt.
Door uw groep goed te observeren en bij uzelf te rade te gaan, kunt u het best beoordelen 
welke onderdelen het beste passen bij u en uw groep.
Dit betekent dat dit materiaal vraagt om een goede voorbereiding en afweging; wat doe ik 
wel en wat niet, wat voeg ik toe en wat laat ik achterwege? 
Zo maakt u het materiaal als het ware op maat. 
Het materiaal voor de catechisanten bestaat uit losse werkbladen en kopieerbladen. Als 
catecheet kunt u zelf beoordelen welke bladen u wel en niet wilt gebruiken. Ook biedt dit 
losbladige systeem u de mogelijkheid om desgewenst eigen materiaal toe te voegen, zoals 
foto’s, eigen teksten, gedichten en dergelijke. U kunt de bladen zo vaak kopiëren als u 
wilt.
We hopen dat u en uw catechisanten veel plezier zullen beleven aan dit catechesemateriaal. 

Over het hoe en waarom van deze manier van catechese geven, is bij deze werkmap een 
diskette opgenomen met daarop het boek ‘Ander licht op catechese’ van Jan Willem 
Drost. Hierin wordt beschreven welke ontwikkelingen er zijn in het contact tussen jonge-
ren en de kerk, de leefwereld van jongeren en de wijze waarop het aanbod vanuit de kerk 
hierop kan inspelen. Dit - inmiddels uitverkochte boek - is een handig naslagwerk. 
Het biedt, naast achtergrondinformatie voor u als catecheet, ook bouwstenen voor het 
gesprek met de ouders.
Dit boek is een PDF bestand, dat u kunt lezen met het programma Acrobat Reader (gratis 
te downloaden op http://adobe.nl/acrobat/headstep.html).
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1.1

Werelden

...om vrij te zijn

...om te bewerken

...om in te leren

...om te beschermen

...om te delen



Opzet van de subthema’s
Iedere subthema begint met het verkennen van een zogenaamde Leefwereldkaart. Deze 
kaarten zijn geïnspireerd op de Atlas van de Belevingswereld, L. van Swaaij/J. Klare, 
Dijkgraaf en vandeVeere 2001. Zie voor meer informatie hierover de site www.belevings-
wereld.nl. 
Voor elk thema uit deze methode is een kaart gemaakt die verschillende aspecten laat zien 
van de leefwereld die in het betreffende subthema aan de orde komt. Deze kaarten willen 
op een speelse manier de catechisant uitdagen om in die wereld een eigen plek te vinden 
of een eigen weg uit te stippelen. Dit onderdeel functioneert als een verkenning van het 
thema: waar hebben we het over?
Vervolgens wordt het thema onderzocht vanuit de eigen belevingswereld. Op welke 
manier kom je het thema van deze bijeenkomsten tegen? Hoe raakt het aan het hier en nu 
van onze dagen en van jouw tijd?
Daartegenaan of daartegenover leggen we vervolgens een bijbelgedeelte.
Deze volgorde is belangrijk. Je zou catechese geven kunnen vergelijken met het gesprek 
dat Jezus voerde met de twee Emmaüsgangers uit het evangelie van Lucas (Lc. 24: 13 – 
35). Wat in dat bijbelgedeelte opvalt is dat Jezus aan hen vraagt: Wat zijn dit voor 
gesprekken, die gij al wandelend met elkaar voert? (vs. 17)
Waarover hebben jullie het? vraagt Jezus, wat zijn jullie vragen?
Catechetiseren kun je vanuit dit verhaal benoemen als mensen tegemoet komen, ze verge-
zellen en begeleiden op hún levensweg. We helpen elkaar om de stap naar geloven te 
maken, door eerst stil te staan bij wat en wie we tegenkomen op onze weg door de leef-
wereld van vandaag. En de bijbel kan ons helpen om ons leven te zien in het licht van 
Gods koninkrijk. Zo komt er een gesprek op gang, tussen mensen onderling, tussen men-
senwoorden en Gods Woord.
Het thema wordt tenslotte verwerkt in een afsluitende opdracht. In deze opdrachten komt 
het tot een verwerking van het thema, door er iets mee te doen, in de vorm van een dis-
cussie (meningsvorming), of een meer belevings-gerichte activiteit.

Overzicht
Het eerste subthema thematiseert de centrale gedachte dat de mens geschapen is om in 
vrijheid te leven. Via een verkenning van het begrip en het tegenbeeld onvrijheid, én door 
eens te kijken naar de grote aandacht voor de vrijheid van de mens in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens wordt het belang van dit thema onderstreept.
Het tweede subthema verkent de wereld waarin mensen bouwen en werken. Hoe werken 
mens en God samen als het gaat om het bewerken van de aarde, en waar stuit je als mens 
op de grenzen van wat technisch kan of wat moreel verantwoord is?
In het derde subthema richten we het vizier op het leren. Ieder mens, jong of oud leert 
dingen aan en van anderen. Leren houdt niet op als je van school gaat, maar mensen leren 
levenslang en levensbreed (op allerlei levensterreinen). In dit subthema gaan we in op het 
belang van het stellen van vragen. Van vragen wordt je wijs! 
Het vierde subthema diept de gedachte uit, die in subthema 1 is aangestipt: nl. dat de vrij-
heid van een mens begrensd wordt door de vrijheid van de ander. Hoe kun je zo leven dat 
ieder mens beschermd kan worden tegen onrecht, geweld, uitstoting uit de groep e.d.?
In het laatste subthema komt de vraag naar het delen van de leefruimte aan de orde. 
Leven in vrijheid is samen delen in vrijheid. In dit subthema komt ook het diakonale werk 
van de kerk aan de orde.
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Motieven 1: Werelden
Jongeren van nu maken deel uit van verschillende leefwerelden. De wereld van school is 
een andere dan de wereld van thuis. De wereld van sport is een andere dan die van de 
kerk. De wereld kortom, waarin je leeft is niet eenduidig. De ene grote wereld waarop 
mensen leven valt uiteen in verschillende leefwerelden, die elkaar soms maar nauwelijks 
lijken te raken.
Jongeren worden geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden en keuzes en ken-
nen in feite veel min of meer op zichzelf staande ‘werelden’. Je kunt dan ook niet meer 
zeggen: ‘de wereld waarin zij leven’. Welke wereld is dat precies? Jongeren zien zichzelf 
vaak als individu voor een verwarrende veelheid geplaatst. Juist in deze maatschappelijke 
situatie is het belangrijk dat jongeren vaardigheden ontwikkelen die hen helpen om keu-
zes te maken, en voor hun keuzes te staan. De vraag naar de verbinding van het geloof 
met je dagelijks leven is een belangrijk motief in het leven van mensen.
Dit gegeven is het uitgangspunt van deze serie catechetische bijeenkomsten. 

De wereld waarin we leven heeft vele gezichten. Soms wordt het woord ‘fragmentarisch’-
gebruikt: wij beleven onze wereld niet meer als een geheel, maar als een verzameling 
fragmenten. Dit roept de vraag op of er dan niet toch ergens een verbindend element te 
ontdekken valt, dat die verschillende fragmenten bij elkaar houdt. Is er geen rode draad, 
die dwars door alle werelden heenloopt?
In deze aflevering van Motieven wordt als verbindend motief het thema van de vrijheid 
aangewezen. Vrijheid is een belangrijk bijbels kernwoord en een belangrijk begrip in de 
joods-christelijke traditie: mensen zijn niet bedoeld om in slavernij te leven, noch van een 
ander, noch van werk, noch van de tijd, noch van het grote genieten, maar mensen zijn 
bedoeld om als vrije, bevrijde mensen te leven met anderen. Vrijheid is ook een kernbe-
grip in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Wereldwijd wordt het 
leven in vrijheid gezien als een grondwaarde in het menselijk bestaan. 
Het is belangrijk om te zien dat vrijheid ook grenzen heeft. De vrijheid van de één eindigt 
waar de vrijheid van de ander geweld wordt aangedaan.

Catecheet
Wat hierboven over de leefwereld van jongeren is gezegd, geldt natuurlijk ook voor vol-
wassenen. Ook voor catecheten zal gelden dat zij zich in vele werelden begeven. De 
wereld van de dagelijkse werkzaamheden, binnen- of buitenshuis, de wereld van sport, 
muziek, of andere vrijetijdsbestedingen, de wereld van vrienden, de wereld van de kerk… 
Met de levenservaring die je door de tijd heen hebt opgedaan heb je je weg leren zoeken 
in die vaak zo verwarrende en fragmentarische wereld. 
De catechese kan voor jongeren een plek zijn om vaardigheden te leren die hen de weg-
wijzers bieden om hun eigen weg te kunnen vinden. Bijvoorbeeld doordat ze in de cate-
chese hun mening kunnen vormen in de discussie en het gesprek met leeftijdgenoten, 
omdat ze er in aanraking komen met het vaak kritische perspectief van de bijbelse verha-
len op de wereld van vandaag, omdat ze aan de catecheet en andere volwassenen hun 
meningen kunnen uitproberen en toetsen.
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Werken met internet

Een betrekkelijk nieuwe wereld in het leven van vandaag is de 
zogenaamde ‘virtuele wereld’. Het domein van internet. Een wereld 
zonder grenzen lijkt het soms te zijn, een wereld vol gevaren ook, 
want waar kun je niet allemaal op stuiten en wat komt er niet alle-
maal ongevraagd via je computerscherm jouw wereld binnen! Aan 
de andere kant biedt deze wereld een schat aan informatie en moge-
lijkheden tot contact. Jongeren hebben daarin vaak al beter de weg 
leren kennen en kunnen de catecheet tot gids zijn. 
In deze methode zijn, ter aanvulling op het materiaal, bij bijna ieder 
subthema verwijzingen te vinden naar relevante internetsites. Op 
deze sites is informatie te vinden die aansluit bij het thema van het 
betreffende subthema. Voor een goed verloop van de bijeenkomsten 
is het gebruik van internet niet noodzakelijk. Niet iedereen kan en 
wil immers van internet gebruiken maken in de catechese. 
Voor wie wel over deze mogelijkheden beschikt kunnen de sites een 
interessante aanvulling op de lesinhoud vormen. Hiermee is op ver-
schillende manieren te werken.
Ten eerste is op de sites achtergrondinformatie vinden waar je als 
catecheet wat aan hebt. Zo zijn ze ook voor de jongeren te gebrui-
ken: ‘wie meer wil weten over het onderwerp kan op de volgende 
sites informatie vinden’.
Als catecheet kunt u ook er voor kiezen om de jongeren de opdracht 
te geven zelf dingen op te zoeken, misschien van te voren als voor-
bereiding op de bijeenkomst, misschien als verwerking achteraf. 
Waak er wel voor de jongeren niet teveel ‘huiswerk’ mee te geven. 
Catechese is geen school!
Als het in uw situatie mogelijk is om de sites samen met de jonge-
ren te bekijken, kan dat een leuke manier zijn om tijdens de cateche-
se met het onderwerp bezig te zijn. Zorg er dan voor u de sites hebt 
opgeslagen onder uw Favorieten, zodat ze tijdens de catechese mak-
kelijk te openen zijn. 
In alle gevallen is het nodig de site van te voren zelf goed te bekij-
ken en te bedenken wat u er mee wilt en op welke manier het iets 
toe kan voegen voor uw eigen groep. 
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Doelstellingen
De doelstellingen van dit project op een rijtje:

In deze reeks leren de jongeren de mogelijkheden en grenzen van verschillende leefwerel-
den waarvan zij deel uitmaken onderscheiden en leren zij ontdekken dat de bijbelse ver-
halen over God als Schepper en Bevrijder wegwijzers kunnen zijn. 

Doel eerste subthema ‘Een wereld om vrij te zijn’
De catechisanten leren inzien dat vrijheid in bijbelse zin bij het leven van mensen hoort 
en ze vormen een mening over de betekenissen van het begrip vrijheid, 
en ze betrekken ‘vrij zijn’ op hun eigen leven.

Doel tweede subthema ‘Een wereld om te bewerken’
De catechisanten denken na over het samenspel tussen God en mens als het gaat om het 
bewerken van de aarde,
en ze vormen een mening over de grenzen van technisch kunnen.

Doel derde subthema ‘Een wereld om te leren’
De catechisanten leren dat het stellen van vragen een vorm van leren is, ze worden zich 
bewust van hun eigen wederkerige leerervaringen met de mensen om hen heen, en ze 
oefenen in het praten over vragen waarop niet direct een eenduidig antwoord valt te 
geven.

Doel vijfde subthema ‘Een wereld om te beschermen’
De catechisanten leren dat de van God gegeven vrijheid vraagt om een verantwoordelijk 
gedrag ten opzichte van de medemens,
en ze ervaren hoe in het evangeliegedeelte Jezus beschermend optreedt,
en ze kiezen positie in het bijbelverhaal.

Doel vierde subthema ‘Een wereld om te delen’
De catechisanten ervaren iets van de ongelijke verdeling van goederen en hulpbronnen in 
de wereld 
en zien in dat in de bijbel leven in vrijheid het delen van vrijheid is
en ze denken na over hun eigen mogelijkheden om eerlijk delen te bevorderen.
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Wereld 1: Een wereld om vrij te zijn



Dit eerste thema van de serie draagt een sterk verkennend en meningsvormend karakter. 
Omdat het begrip ‘vrijheid’ en kernbegrip in de serie is, is het belangrijk hier uitgebreid 
bij stil te staan. In het aangeboden programma is gestreefd naar een goede afwisseling 
tussen informatie en verwerking en is er veel ruimte voor gesprek en discussie. 

De tekstfragmenten, het verhaal uit Marcus 5 en de teksten van Amnesty, lenen zich voor 
allerlei gesprekken. Het is van belang de kern in de gaten te houden. Vandaar ook de 
richtvraag: wat zeggen deze teksten over wat vrijheid is. Wat betekent vrijheid in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens? Wat valt je op over de religieuze 
achtergronden daarvan? Wat betekent vrijheid voor de schrijfster van het gedicht? Als het 
in uw gemeente mogelijk is om iemand uit te nodigen die actief is bij het schrijven aan en 
voor gewetensgevangenen, eventueel in een tweede bijeenkomst, is dat zeker aan te beve-
len. Een persoonlijk verhaal van een vrijwilliger van Amnesty geeft het gesprek over vrij-
heid meer diepte. 
Wat betekent vrijheid voor de hoofdpersoon van het bijbelverhaal? Om deze vraag niet 
alleen theoretisch te behandelen, is het aardig om het verhaal voor te lezen, terwijl u de 
catechisanten vraagt zich voor te stellen dat ze vanuit het schip toekijken. Iedere catechi-
sant is een discipel van Jezus. U vraagt hen al luisterend te bedenken wat ze zien, wat ze 
voelen, wat ze denken bij de verschillende gebeurtenissen in het verhaal. Daarom is het 
belangrijk om het verhaal langzaam en beeldend voor te lezen. Als het verhaal afgelopen 
is vraagt u wat ze vanuit de boot hebben zien en horen gebeuren. Wat leert dit optreden 
van Jezus ons over vrij zijn?
Met name bij de stellingen is het belangrijk kort en bondig te discussiëren en goed de tijd 
te bewaken. 
Als afsluiting van dit programma maakt elke catechisant een elfje. Een elfje is een 
gedichtje van 5 regels met in totaal elf woorden. Het hoeft niet te rijmen. Het eerste 
woord is gegeven: vrijheid. De tweede en derde regel geven weer wat je erbij denkt in 
twee, resp. drie woorden. De vierde regel is een kort zinnetje van vier woorden. De slotre-
gel sluit af of vat samen in één woord. Het ziet er dan zo uit:
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Doelstelling: 
de catechisanten leren inzien dat vrijheid in bijbelse zin bij het leven van mensen hoort 
en ze vormen een mening over de betekenissen van het begrip vrijheid, 
en ze betrekken ‘vrij zijn’ op hun eigen leven. 



EEN WERELD OM VRIJ TE ZIJN

Voordat we kennis gaan maken met de verschillende werelden waarvan wij deel uitma-
ken, starten we in het eerste subthema met een verkenning van het begrip vrijheid. 
Vrijheid blijkt namelijk de voorwaarde voor deelname aan de verschillende werelden. Het 
begrip vrijheid is een leitmotiv voor het hele project. Het is als ademen, het maakt het 
menselijk bestaan mogelijk. Het is een voorwaarde die mogelijk maakt dat een mens zich 
kan ontplooien en ten volle zorg kan dragen voor zichzelf, de ander en de wereld om 
hem/haar heen. 

We zetten het begrip vrijheid tegenover het begrip onvrijheid. Dat wil zeggen dat we het 
begrip ‘vrije tijd’ buiten beschouwing laten, dat meer als de tegenstelling van ‘plicht’ kan 
worden gezien. Omdat het woord ‘onvrijheid’ voor veel catechisanten – gelukkig - onbe-
kend is, gaan we eens kijken wat daarover gezegd wordt in de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens. Het blijkt dat het begrip vrijheid erg belangrijk is. In verschil-
lende artikelen komt het aan de orde. De Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens vormt ook een neerslag van waarden en normen die in de verschillende wereldgods-
diensten hooggehouden worden. Vrijheid, als kernbegrip in die verklaring, heeft dus alles 
te maken met God. Het gedicht, geschreven door een jongere op de site van Amnesty 
International, verwoordt iets van de spanning tussen de vrijheid hebben om te denken en 
zeggen wat je wil, én de behoefte om dingen voor jezelf te houden: een behoefte die 
pubers ongetwijfeld zullen herkennen. 

Het bijbelverhaal, Marcus 5: 1 – 20 vertelt hoe Jezus een man geneest die bezeten is. 
Deze mens is letterlijk bezet gebied. Hij is niet vrij, maar wordt in bezit genomen door 
kwade machten. Het voert in dit bestek te ver om precies in te gaan op de vraag wat de 
man precies mankeerde, of wat kwade machten zijn. Voor onze catechese is het voldoende 
dat de catechisanten duidelijk wordt dat de man zich niet vrij voelt om te leven. Legio, 
dat wil zeggen, ontelbare machten trekken aan hem. Hij is niet vrij om zichzelf te zijn, al 
leeft hij in een verlaten gebied en heeft hij alle ruimte van de wereld om zich heen en 
kunnen mensen hem niet in de boeien slaan. Jezus geeft hem zijn vrijheid om te leven 
terug en alles wat hem in beslag nam wordt als het ware in een kudde varkens (onreine 
dieren!!) het ravijn in gegooid. Opgeruimd staat netjes. De man is na zijn genezing dan 
ook goed gekleed en rustig. De dorpelingen echter eisen het vertrek van Jezus. Ze worden 
bang. 
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