
 
 
 
 

  



Algemene inleiding 
 
Motieven is een nieuwe catechetische methode, die in afleveringen zal verschijnen. Deze delen 
hebben verschillende onderwerpen, motieven. 
Elk deel bestaat uit materiaal voor een catechetisch blok van 5 á 10 bijeenkomsten. Dit materiaal sis 
geordend in 5 thema’s, waaraan elk één of twee bijeenkomsten kunnen worden gewijd. 
De aanwijzingen bij ieder subthema zijn uitvoerig. Eerst wordt een algemene inleiding gegeven op 
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 thema’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 bijeenkomsten 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 flexibele 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 zelf 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 staat op werkbladen. 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. 
We hopen u en uw catechisanten veel plezier zullen beleven aan dit catechesemateriaal. 
 
Over het hoe en waarom van deze manier van catechese geven, is bij de werkmap een diskette 
opgenomen met daarop het boek ‘Ander licht op tienercatechese’ van Jan Willem Drost. Hierin wordt 
beschreven welke ontwikkelingen er zijn in het contact tussen jongeren 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. 
Het boek is een pdf bestand, dat u kunt lezen met het programma Acrobat Reader (gratis te 
downloaden van www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html) 
  



Inleiding op het thema 
 

Dit laatste deel van de catechesemethode Motieven zoomt in op de betekenis van Jezus als centrum 
van het christelijk geloof. In tien bijeenkomsten worden verschillende aspecten uitgewerkt die de 
catechisanten helpen een eigen beeld van en verhouding tot Jezus te ontwikkelen. Nu is het uiteraard 
bijkans ondoenlijk om de betekenis van Jezus te vangen in vijf thema’s. Deze aflevering van Motieven 
heeft dan ook niet de intentie om volledig te zijn. De keuze van de vijf thema’s is ingegeven door de 
wens om vanuit verschillende perspectieven de vraag naar de betekenis van Jezus voor mensen 
vandaag te stellen. De vijf thema’s zijn vijf ingangen, vijf benaderingen die de catechisanten helpen 
om hun eigen verhouding tot en mening over Jezus te ontwikkelen. 
Overlap met andere delen uit de serie willen we vermijden. Zo zult u in deze serie bijvoorbeeld geen 
bijeenkomst vinden over de instelling van het Avondmaal omdat die al in deel 3 Valt er nog wat te 
vieren, aan de orde is geweest. hetzelfde geldt voor de doop van Jezus inde Jordaan, dit is behandeld 
in Motieven 5 Beelden en symbolen, bij het thema duif. 
Uiteraard kunt u ervoor kiezen om deze lesopzetten te combineren met de lesopzetten in dit deel. 
Motieven is bedoeld als een catechesemethode die u zelf de grootst mogelijke keuzevrijheid biedt. die 
het mogelijk maakt om het materiaal af te stemmen op uw eigen situatie en doelgroepen. 
 
De algemene doelstelling voor deze aflevering is drieledig en luidt als volgt: 
 
- de deelnemers weten hoe in de evangeliën over Jezus wordt gesproken 
- de deelnemers hebben inzicht in de centrale betekenis van Jezus in de traditie van het christendom  
   en het leven van de gemeente 
- de deelnemers kunnen onder woorden brengen welke betekenis Jezus voor hun eigen geloof heeft 
 
In deze algemene doelstelling komen elementen terug die gericht zijn op de bijbel, op de traditie van 
het geloof en op de toe-eigening daarvan in het leven van de jongeren van nu. 
Dit laatste is van wezenlijk belang. Het leren over de bronnen van het geloof en de betekenis van 
Jezus in de traditie van het christendom en de cultuur wordt alleen maar relevant, wanneer het wordt 
aangewakkerd en gemotiveerd door een eigen positiekeuze en interesse bij de jongeren. 
Daarom vormen teksten en personen van vroeger en nu, uit bijbelse traditie en de hedendaagse 
belevingswereld, een rode draad in de methode. Telkens wordt via gezichtsbepalende personen, 
beelden en teksten de vraag gesteld en de link gelegd baar de persoon en de woorden van Jezus. 
Soms aansluitend, soms als confrontatie, als tegenbeeld of als impuls tot een hernieuwde 
kennismaking. 
De methode is opgebouwd langs vijf thema’s die ieder een eigen invalshoek bieden om toegang te 
vinden tot de vraag naar de betekenis van Jezus voor het christelijk geloof in het algemeen en het 
geloof van de deelnemers in het bijzonder. Elk thema wordt uitgewerkt in twee bijeenkomsten. Deze 
twee bijeenkomsten kunnen opeenvolgend aangeboden worden, maar zijn ook los van elkaar uit te 
voeren. U kunt er als catecheet voor kiezen om een keuze te maken, of, desgewenst, de volgorde om 
te draaien. 


