Beste catechisant,
God zoekt zondaren. God roept zondaren. Tot bekering en geloof. Die God heeft ook recht op
jou. 100%! Niemand heeft het recht om onbekeerd te zijn! De Heere werkt op een middellijke
manier d.w.z. door Zijn Woord en Geest. De catechese is ook een middel door God ingesteld
om met name jongeren te onderwijzen en te leren wat betreft het Ené Nodige.
Toen jij gedoopt werd heeft God zelf beloofd en het laten verzegelen op je voorhoofd dat Hij je
genadig wilt zijn. Je zonde wil vergeven. Je helemaal nieuw wil maken. Het geloof geven
door Zijn Geest. Wat een belovende HEERE! Wat moet je doen met Gods beloften? Laten
liggen? God tot een leugenaar maken? Of, of eerbiedig bij de Heere er op pleiten? Doen!
Het gebed is heel belangrijk, ook in jouw leven. Dat is dé sleutel tot de kasten van God die
vol met heil en zegen zijn. Om Jezus wil. Hanteer deze sleutel!
Over allerlei zaken zal het gaan op de catechese: 4 X G: God, gebod, gebed en geloof en alles
wat daarmee te maken heeft. Heb je vragen? Stel ze gerust!
Ik zie er naar uit om jou te ontmoeten. Om samen onderwijs te krijgen van Jezus Christus
Zelf!
Je bent dus hartelijk welkom op de catechisatie. Denk eens na over deze vragen:







Is catechese wel nodig?
Krijg ik antwoorden op levensvragen op de catechese?
Gaat mijn hart naar God en Christus uit?
Bid ik wel? Ook voor hen die catechese geven?
Zie ik het belang in om mijn vragen te kennen/leren?
Bemerken anderen dat ik een christen ben in de praktijk?

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 12
september 2022.
C.E. Noordegraaf.
06-20691290

scribahhkwaarder@solcon.nl

Planning catechese HHG Nijkerk D.V. 2022-2023 Groep 1. 12-16. 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 middelijker wijs. 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, houdt 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. Bidt
vurig voor je eigen behoud. Bidt 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
12-09-2022 les 1. Opening catecheseseizoen. Hoe word ik een kind van God?
19-09-2022 les 2. Jij en het gebed tot God. Lezen/maken: Les 41. Leren: Joh. 3:3
26-09-2022 les 3. Jij en het heiligen van Gods Naam. Lezen/maken: Les 42. Leren: Vr/Antw. 116 HC
03-10-2022 les 4. Jij en de komst van Gods Koninkrijk. Lezen/maken: Les 43. Leren: Jak. 1:17
10-10-2022 les 5. Jij en de wil van God. Lezen/maken les 44. Leren: Vr./Antw. 123 HC
17-10-2022 les 6. Jij en het dagelijkse brood. Lezen/maken les 45. Leren: Matth. 6:33
7-11-2022 les 7. Jij en de vergeving van schulden. Lezen/maken les 46. Leren: Vr./Antw. 126 HC
14-11-2022 les 8. Jij en de verlossing van de satan. Lezen/maken les 47. Leren: 1 Petr. 5:8
21-11-2022 les 9. Jij en de lofprijzing aan God. Lezen/maken les 48. Leren: Vr./Antw. 128 HC
28-11-2022 les 10. Jij en de Bijbel het Woord van God. Lezen/maken les 1. Leren Bijbelboeken OT
5-12-2022 les 11. Nogmaals jij en de Bijbel. Leren: Bijbelboeken NT
12-12-2022 les 12. Jij en de belijdenisgeschriften. Lezen/maken les 2. Leren: 2 Tim. 3:15
19-12-2022 Gezamenlijke catechese met groep 2 over de geboorte van onze Zaligmaker
09-01-2023 les 13. Jij en de Enige Troost! Lezen/maken les 3. Leren: 12 artikelen van het geloof
16-01-2023 les 14. Jij en onze ellende. Lezen/maken les 4. Leren: Vr./Antw. 1 HC
23-01-2023 les 15. Jij en de zondeval in Adam. Lezen/maken les 5. Leren: Luk. 10:27
30-01-2023 les 16. Jij en de Middelaar! Lezen/maken les 6. Leren: Vr./Antw. 9 HC
06-02-2023 les 17. Jij en het ware geloof. Lezen/maken les 7. Leren: Vr./Antw. 15HC
13-02-2023 les 18. Jij en de Drie-eenheid van onze God. Lezen/maken les 8. Leren: Vr./Antw. 21 HC
20-02-2023 les 19. Jij en God onze Vader. Lezen/maken les 9. Leren: 1 Kor. 13:13

27-02-2023 les 20. Jij en God de Zoon. Lezen/maken les 10. Leren: Vr./Antw. 28 HC
06-03 2023 les 21. Jij en de geboorte van Gods Zoon. Lezen/maken les 11. Leren: Vr./Antw. 29 HC
13-03-2023 les 22. Jij en het sterven van Gods Zoon. Lezen/maken les 12. Leren: Vr./Antw. 36 HC
20-03-2023 les 23. Jij en de opstanding van Gods Zoon. Lezen/maken les 13. Leren: 2 Kor. 5:21
27-03-2023 Gezamenlijke afsluiting catecheseseizoen 2022-2023 over de dienst van de engelen.

Neem mijn leven, laat het, Heer`,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn zonden en mijn schuld
in 't beleid van Uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind,
steeds de weg tot U hervind.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot Uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.

Neem, o Trooster, mijn verdriet,
U veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij Uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer`, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.

Neem en weeg mijn staat en stand
in de weegschaal van Uw hand.
Maak dat ik in ootmoed leer
knecht te zijn, voor U, o Heer`.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.

Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in Uw Naam.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat Uw Heil'ge Geest er woon'.

Neem ook mijne liefde, Heer`,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Planning catechese HHG Nijkerk D.V. 2022-2023 Groep 2. Plus 16. Methode: Leer mij deel 1 en 2

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 middelijker wijs. 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. Bidt
vurig voor je eigen behoud. Bidt 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) 06-20691290
Met een biddend hart voor jullie: C.E. Noordegraaf
12-09-2022 les 1. Opening catecheseseizoen. Hoe word ik een kind van God?
19-09-2022 les 2. Jij en God de Vader jouw Schepper. Lezen/maken: Les 10. Leren: Joh. 3:3
26-09-2022 les 3. Jij en Christus en de christen. Lezen/maken: Les 11. Leren: Vr/Antw. 26 HC.
03-10-2022 les 4. Jij het het kindschap van God door Christus. Lezen/maken: Les 12. Leren: Vr/Antw.
29 HC.
10-10-2022 les 5. Jij en het lijden van Christus. Lezen/maken les 13. Leren: 1 Kor. 6:20
17-10-2022 les 6. Jij en de dood en opstanding van Christus. Lezen/maken les 14. Leren: Jes. 53:5
7-11-2022 les 7. Jij en het Hoofd van de Kerk. Lezen/maken les 15. Leren: Vr./Antw. 42 HC
14-11-2022 les 8. Jij en het definitieve oordeel! Lezen/maken les 16. Leren: Hebr. 4:16
21-11-2022 les 9. Jij en de Heilige Geest. Lezen/maken les 17. Leren: Fil. 3:20-21
28-11-2022 les 10. Jij en het werk van de Heilige Geest. Lezen/maken les 18. Leren: Vr./Antw. 53 HC
5-12-2022 les 11. Jij en de heilige en algemene kerk. Lezen/maken les 19. Leren: Ef. 4:30 en 32
12-12-2022 les 12. Jij en de vergeving van zonden. Lezen/maken les. 20. Leren: Vr./Antw. 54 HC
19-12-2022 Gezamenlijke catechese met groep 2 over de geboorte van onze Zaligmaker
09-01-2023 les 13. Jij en de opstanding van het lichaam. Lezen/maken les 21. Leren: Vr./Antw. 56 HC
16-01-2023 les 14. Jij en het eeuwige leven! Lezen/maken les 22. Leren: Joh. 17:3
23-01-2023 les 15. Jij en de Gods geboden. Lezen/maken les 23. Leren: Vr./Antw. 58 HC
30-01-2023 les 16. Jij en het eerste gebod van God. Lezen/maken les 24. Leren: Joh. 1:29
06-02-2023 les 17. Jij en het tweede gebod van God. Lezen/maken les 25. Leren: Matth. 4:10
13-02-2023 les 18. Jij en het derde gebod van God. Lezen/maken les 26. Leren: Vr./Antw. 96 HC

20-02-2023 les 19. Jij en het vierde gebod van God. Lezen/maken les 27. Leren: Jes. 45:22
27-02-2023 les 20. Jij en het vijfde gebod van God. Lezen/maken les 28. Leren: Jes. 56:7
06-03 2023 les 21. Jij en het zesde gebod van God. Lezen/maken les 29. Leren: Vr./Antw. 104 HC
13-03-2023 les 22. Jij en zevende gebod van God. Lezen/maken les 30. Leren: 1 Joh. 3:14
20-03-2023 les 23. Jij en het zevende gebod van God. Lezen: zondag 41 van de HC. Leren: Vr./Antw.
108 HC
27-03-2023 Gezamenlijke afsluiting catecheseseizoen 2022-2023 over de dienst van de engelen.

Neem mijn leven, laat het, Heer`,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn zonden en mijn schuld
in 't beleid van Uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind,
steeds de weg tot U hervind.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot Uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.

Neem, o Trooster, mijn verdriet,
U veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij Uw kracht
steeds in zwakheid wordt volbracht

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer`, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.
Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat Uw Heil'ge Geest er woon'.

Neem en weeg mijn staat en stand
in de weegschaal van Uw hand.
Maak dat ik in ootmoed leer
knecht te zijn, voor U, o Heer`.
Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in Uw Naam.
Neem ook mijne liefde, Heer`,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

