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Deel 1 Een Wereld Geertje de Vries
In deze reeks leren de jongeren de mogelijkheden en grenzen van ver-
schillende leefwerelden waarvan zij deel uitmaken onderscheiden en leren 
zij ontdekken dat de bijbelse verhalen over God als Schepper en Bevrijder 
wegwijzers kunnen zijn.

Inleiding
Een wereld om vrij te zijn
Een wereld om te bewerken
Een wereld om te leren
Een wereld om te beschermen
Een wereld om te delen

Deel 2 Kerk Geertje de Vries
De catechisanten ontdekken wat zij zelf met de kerk hebben en verwoor-
den wat voor hen de kerk belangrijk maakt.

Inleiding
Mijn kerk/jouw kerk
Kerk, kerken, een stukje geschiedenis
Wat zoeken mensen in de kerk?
Wat doen mensen in de kerk?
De kerk in de wereld om je heen

Deel 3 Er valt wat te vieren Geertje de Vries
De catechisanten staan stil bij belangrijke momenten in het leven en ver-
binden deze met kernmomenten in het kerkelijk vieren.

Inleiding
Helige dagen
Leve het leven
Afscheid nemen
Ik hou van jou en blijf je trouw
Herdenken en herinneren

Deel 4 God Friso Mout
De catechisanten verkennen enkele centrale vragen rond geloven in God 
en ontdekken wat dit voor henzelf en voor anderen betekent.

Inleiding
Beelden van God
God ontmoeten
Praten met God
God en Allah
Antwoorden op God



Deel 5 Beelden en symbolen Geertje de Vries
De catechisanten maken kennis met een aantal beelden en symbolen die 
een belangrijke rol spelen binnen de christelijke traditie. De catechisan-
ten ontwikkelen hun gevoeligheid voor de zeggingskracht van beelden en 
beeldende taal. De catechisanten verdiepen zich in de betekenis van beel-
den bij de belangrijke christelijke feesten Kerst, Pasen en Pinksteren.

Inleiding
Hand
Licht
Boom
Water
Duif

Deel 6 Jezus Geertje de Vries
In deze bijeenkomst maken de jongeren kennis met elkaar. Ook maken 
zij kennis met bijbelse verhalen en beelden over Jezus. Ze ontdekken dar 
er vier versies zijn van de evangeliën en dat iedere evangelist een eigen 
verhaal vertelt. Zo ontdekken de jongeren dat Jezus leven niet helemaal 
historisch te beschrijven is, maar dat het ook in de bijbel gaat om de 
betekenis die Jezus heeft voor anderen. De jongeren verkennen welke 
verhalen hun eigen beeld van Jezus het meest vormen.

Inleiding
Wie is Jezus
Luisteren naar Jezus
Kijken naar Jezus
In de kring van Jezus
In het spoor van Jezus


