
 

Beste catechisant, 

Waar leef ik voor? Waar kom ik vandaan en waar reis ik naar toe? Hoe krijg ik vrede met 

God in mijn hart? Ongetwijfeld herken jij deze vragen. Geef eens eerlijk antwoord op de 

grote levensvraag:  

Wat is de zin van mijn leven? 

Het is van tweeën één. Of je leeft voor jezelf (ten diepste voor satan) of je leeft voor God! 

Maar, hoe weet je dat nu zeker? 

Vele stemmen komen op je af. Hoor je ook Gods roepstem? Hij heeft recht op jou. Hij liet je al 

als klein kind dopen in Zijn Naam. Toen al beloofde Hij: Ik wil jou persoonlijk tot een God 

zijn. Ik wil je zonden vergeven. Ik wil jou het geloof schenken zodat je met Mij verbonden 

bent en al Mijn liefde en genade er ook voor jou is. Mijn Geest heb ik beloofd Die het are 

geloof werken wil ik je hart. 

Over deze dingen en wat en hoe je daaraan komt, beleeft enz. hopen we op de catechisatie 

opnieuw te horen/leren. Catechisatie komt van het woord: Van Bovenaf laten klinken. God 

spreekt! Coram Deo. Voor Gods aangezicht! Ik zie er naar uit om jou te ontmoeten. Om 

samen onderwijs te krijgen van Jezus Christus Zelf!  

 

Je bent hartelijk welkom op de catechisatie. Denk eens na over deze vragen:  

                                                                                                                                                                                  
# Waarom is catechese nu nodig?  

# Krijg ik antwoorden op levensvragen op de catechese? 

# Gaat mijn hart naar God en Christus uit?                                                           

      # Bid ik wel?  

      # Zie ik het belang in om mijn vragen te kennen/leren? 

      # Bid ik voor de catecheet en andere catechisanten?  

      # Bemerken anderen dat ik christen ben? 

 

Augustinus bad voor zijn bekering: Heere bekeer mij, maar nu nog niet. Liefst een uur 

voor mijn sterven. Maar wanneer is dat jonge vriend(in)? Bekeer je nu!  

God wacht om ook jou genadig te zijn. Heden. Nu. Hij heeft het eeuwig geluk van jou op 

het oog. Catechese is daar ook een bewijs van! 

Hartelijke groeten met een biddend hart voor jullie en tot D.V. maandagavond 13 

september. De eerste avond zal gaan over “catechese in 4G ”.  
De planningen voor beiden groepen staan op de website van de kerk.  

 

Pastoraal werker C.E. Noordegraaf.    scribahhkwaarder@solcon.nl 

Tel. 06-20691290 
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Catechese HHG Nijkerk. Groep 1. 12-16. Methode: Leer mij deel 2 en deel 3.  
 

Ook dit seizoen ben je heel hartelijk welkom op de catechisatie. God zoekt jou. Hij roept jou. Dat 

doet de Heere welmenend. Hij zoekt toch het verlorene op en Hij heeft toch Zijn lieve Zoon gezonden 

om zondaren zalig te maken? God werkt middelijkerwijs. Dat betekent dat Hij door Zijn Woord en 

Geest harten bekeert en tot Jezus brengt. Ook door de catechese. Misschien denk je weleens: 

waarom moet ik nu daarnaartoe? Nu dat is het antwoord: God heeft recht op jou! Hij wil de zaligheid 

van zondaren. Hij klopt op jouw hart en Hij smeekt je zelfs: Laat je toch met Mij verzoenen! Je bent 

gedoopt. In Zijn Naam! Daarin heeft de HEERE beloofd dat Hij je wil zalig maken! Nu, houd de HEERE 

Zijn eigen Woord maar voor.  

Je vragen leer je voor de Heere en ook voor je eigen zaligheid! Doe je best onder Gods zegen. Bid 

vurig voor je eigen behoud. Bid ook voor mij als catecheet. Ik hoop op een gezegend seizoen, goede 

en fijne ontmoetingen en gesprekken. Heb je vragen? Mail of spreek mij aan na de catechese. 

(scribahhkwaarder@solcon.nl) 

Met een biddend hart voor jullie: C.E. Noordegraaf 

 

13-09-2020 les 1. Catechese in 4 G. En: Wat is de zin van mijn leven?  

20-09-2020 les 2. Jij en het Heilig Avondmaal. Lezen/maken: 64-68. Leren: Eerste 2 coupletten van: 

Eens was ik een vreemdeling van R.M. Mc Cheyne  

27-09-2020 les 3. Voor wie is het Heilig Avondmaal? Lezen/maken: Formulier H.A.  Leren: Luk. 22:19-

20 

04-10-2021 les 4. Jij en de sleutels van het hemelrijk.  Lezen/maken: 69-73. Leren: Vr/antw. 81 HC 

11-10-2021 les 5. Jij en de bekering tot God. Lezen/maken: 74-78. Leren: 3e en 4e couplet van: Eens 

was ik een vreemdeling van R.M. Mc Cheyne 

25-10-2021 les 6. Jij en de wet van God. Lezen/Leren: 79-84. Leren: Vr/antw. 79 en 90 HC 

08-11-2021 les 7. Jij en het eerste gebod. Lezen/maken: 91-100. Leren: Vr/antw. 115 HC 

15-11-2021 les 8. Jij en het tweede gebod. Lezen/maken: 91-94. Leren: 5e  t/m 7e couplet van: Eens 

was ik een vreemdeling van R.M. Mc Cheyne 

22-11-2021 les 9.  Jij en het 3e gebod van God. Lezen/maken les 33.  Leren: Matth. 22:37-40 

29-11-2021 les 10.  Jij en het 4e gebod van God.  Lezen/maken: les 34.  Leren: 3e gebod 

06-12-2021 les 11.   Jij en het 5e gebod van God.  Lezen/maken: les 35.  Leren: 4e gebod 

13-12-2021 les 12.  Jij en het 6e gebod van God.  Lezen/maken: les 36. Leren: 5e gebod 

10-01-2022 les 13.   Jij en het 7e gebod van God. Lezen/maken: les 37. Leren: 6e gebod 

17-01-2022 les 14.   Jij en het 7e gebod van God. Leren: 1 Korinthe 6:19 

24-01 2022 les 15.   Jij en het 7e gebod van God.  Leren: Vr/antw. 109 van de HC 

31-01-2022 les 16. Jij en het 8e gebod. Lezen/maken: les 38. Lezen: Vr/antw. 108 HC 

07-02-2022 les 17. Jij en het 9e gebod van God.  Lezen/maken: les 39.  Leren: Vr/antw. 111 HC 
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14-02-2022 les 18. Jij en het 10e gebod van God. Lezen/maken: Les 40. Leren: Luk. 6:37 

21-02-2022 les 19. Jij en het gebed tot God. Lezen/maken: Les 41. Leren: 10e gebod 

14-03-2022 les 20. Jij en het heiligen van Gods Naam.  Lezen/maken: Les 42. Leren: Vr/Antw. 116 HC 

21-03-2022 les 21. Jij en de komst van Gods Koninkrijk. Lezen/maken: Les 43.  Leren: Jak. 1:17  

 

Het wachtwoord van de Hervormers! 

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart. 
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart. 
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?” 
 
Al sprak daar een stem uit de heilige blaân 
van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân, 
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, 
‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk. 
 
Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, 
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer, 
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 
 
Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed. 
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. 
 
Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered! 
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet! 
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij. 
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij! 
 
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. 
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. 
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af. 
 
Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis 
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis. 
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn. 
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn. 
 
 
R.M. Mc Cheyne 

 

 

 

 

 



 

Catechese HHG Nijkerk. Groep 2. Plus 16. Methode: Leer mij deel 3 en deel 1.  

 
Ook dit seizoen ben je heel hartelijk welkom op de catechisatie. God zoekt jou. Hij roept jou. Dat 

doet de Heere welmenend. Hij zoekt toch het verlorene op en Hij heeft toch Zijn lieve Zoon gezonden 

om zondaren zalig te maken? God werkt middelijkerwijs. Dat betekent dat Hij door Zijn Woord en 

Geest harten bekeert en tot Jezus brengt. Ook door de catechese. Misschien denk je weleens: 

waarom moet ik nu daarnaartoe? Nu dat is het antwoord: God heeft recht op jou! Hij wil de zaligheid 

van zondaren. Hij klopt op jouw hart en Hij smeekt je zelfs: Laat je toch met Mij verzoenen! Je bent 

gedoopt. In Zijn Naam! Daarin heeft de HEERE beloofd dat Hij je wil zalig maken! Nu, houd de HEERE 

Zijn Woord maar voor.  

Je vragen leer je voor de Heere en ook voor je eigen zaligheid! Doe je best onder Gods zegen. Bid 

vurig voor je eigen behoud. Bid ook voor mij als catecheet. Ik hoop op een gezegend seizoen, goede 

en fijne ontmoetingen en gesprekken. Heb je vragen? Mail of spreek mij aan na de catechese. 

(scribahhkwaarder@solcon.nl) 

Met een biddend hart voor jullie: C.E. Noordegraaf 

 
13-09-2020 les 1. Catechese in 4 G. En: Wat is de zin van mijn leven?  

20-09-2020 les 2. Jij en de noodzaak van het gebed. Lezen/maken: Les 41. Leren: Eerste 2 coupletten 

eens was ik een vreemdeling van R.M. Mc Cheyne  

27-09-2020 les 3. Jij en het gebed tot God. Lezen/maken: Les 42. Leren: Vr/Antw. 120 HC 

04-10-2021 les 4. Jij en de aanbidding van God. Lezen/maken: Les 43. Leren: Vr/Antw. 116 HC 

11-10-2021 les 5. Jij en de komst van Gods Koninkrijk. Lezen/maken: Les 44. Leren: 3e en 4e couplet 

van: Eens was ik een vreemdeling van R.M. Mc Cheyne 

25-10-2021 les 6. Jij en Gods wil en genade.  Lezen/maken: Les 45. Leren: Vr/Antw. 123 HC 

08-11-2021 les 7. Jij en Gods hulp in verzoeking. Lezen/maken: Les 46. Leren: Ps. 55:23  

15-11-2021 les 8. Jij en de verhoring van het gebed. Lezen/maken: les 47. Leren: 5e  t/m 7e couplet 

van: Eens was ik een vreemdeling van R.M. Mc Cheyne 

22-11-2021 les 9.  Jij en het leven van een christen: geloof, gebod, gebed.  Lezen/maken: Les 48. 

Leren: Vr/Antw. 129 HC 

29-11-2021 les 10.  Jij en de Enige Troost in leven en sterven. Lezen/maken: les 1 deel 1. Leren: Het 

Onze Vader. 

06-12-2021 les 11.   Jij en de kennis van je ellende t.a.v. God. Lezen/maken: Les 2. Leren: Vr/Antw. 1 

HC. 

13-12-2021 les 12.  Jij en de eeuwige verkiezing van God. Lezen/maken les 3. Leren: Vr/Antw. 7 HC. 

10-01-2022 les 13.   Jij en de welmenende roeping van God. Lezen/maken: Les 4. Leren: Jer. 31:3b. 

17-01-2022 les 14.   Jij en de onmisbaarheid van de wedergeboorte. Lezen/maken: Les 5. Leren: 

Matth. 11:28. 
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24-01 2022 les 15.   Jij en de rechtvaardiging door het geloof alleen. Lezen/maken: Les 6. Leren: Joh. 

3:3. 

31-01-2022 les 16.  Jij de heiligmaking. Lezen/maken les 7. Leren: Vr/Antw. 60 HC. 

07-02-2022 les 17.  Jij en de heerlijkmaking. Lezen/maken: les 8. Lezen: Rom. 8:30 

14-02-2022 les 18.  Jij en de Drie-eenheid van onze God. Lezen/maken: Les 9. Leren: Joh. 17:3 

21-02-2022 les 19.  Jij en God de Vader jouw Schepper.  Lezen/maken: Les 10. Leren: 1 Joh. 5:7 

14-03-2022 les 20.  Jij en Christus de Zoon van God. Lezen/maken: Les 11. Leren: Vr/Antw. 26 HC. 

21-03-2022 les 21.  Jij het het kindschap van God door Christus. Lezen/maken: Les 12. Leren: 

Vr/Antw. 29 HC.  

 
Het wachtwoord van de Hervormers! 
 

 

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart. 
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart. 
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?” 
 
Al sprak daar een stem uit de heilige blaân 
van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân, 
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, 
‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk. 
 
Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, 
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer, 
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 
 
Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed. 
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. 
 
Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered! 
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet! 
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij. 
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij! 
 
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. 
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. 
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af. 
 
Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis 
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis. 
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn. 
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn. 
 
 
R.M. Mc Cheyne 


