
 

CURRICULUM FOLLOW ME  

 

 jaarreeks   1 
 

jaarreeks   2 
20/21 

jaarreeks  3 
21/22 

jaarreeks  4 
22/23 

 
 

1. Wie ben ik? 
 

Gods eigendom 
 

Door Jezus gezocht Door God geliefd Ver weggeraakt 
 

2. Wat is geloven? 
 

Weten, ervaren, 
gehoorzamen 

 

Van Christus zijn 
 

God dienen zoals Hij is 
(over het 2e gebod) 

 

God aanbidden 
 

3. Wie is God? 
 

Hij is Liefde Hij is almachtig Hij is de Schepper 
 

Hij is heilig 
 

4. Welke God? 
 

De drie-enige God 
 

Niet de boze geesten 
(over occultisme) 

De enige ware God (over 
afgoden) 

 

Allah of God? 
 

5. Hoe zorgt God 
voor ons? 

 

Als onze Vader 
 
 

Door het lijden heen 
(over God en het lijden) 

Hij kent je 
 
 

Hij schakelt engelen 
in 
 

6. Hoe ga ik met 
God om? 

 

Door te bidden Bidden voor Zijn 
Koninkrijk (het Onze 

Vader) 

Door de Bijbel te lezen 
(1) 

 

Door de Bijbel te 
lezen (2) 

 
7. Hoe kan ik God 

dienen? 
 

Door je ouders te eren Door om te zien naar 
de ander 

Door de zondag te 
vieren 

 

Door Zijn schepping 
te waarderen 

8. Hoe kan ik God 
dienen? (2) 

 

Door eerbiedig over 
Hem te praten 

Door niet te begeren 
 

Door hoe je met je geld 
omgaat 

 

Door eerlijk te zijn 
 

9. Hoe kan ik God 
dienen in mijn 

relaties? 
 

Seksualiteit beleven 
als Gods gave 

 

Door goede 
vriendschappen 

Door Hem te betrekken 
bij je verkering 

Door jezelf te zien 
door Zijn ogen 

10. Wie is Jezus? 100% God en 100% 
mens 

Hij vergeeft mijn schuld Hij is mijn Meester Hij is mens, zoals ik 

11. Wat is het 
Koninkrijk van 

God? 
 

Waar Jezus Koning is Leven als zout en licht 
 

Het groeit door jou 
heen (over Wat doen 

je daden ertoe?) 

Het groeit wereldwijd 
(over zending) 

 



 

12. Wat doet Jezus’ 
lijden met mij? 

 
 

Het is mijn redding! 
 
 

Ik ben dankbaar voor 
wat Hij deed 

 

Ik word nooit door God 
verlaten 

 

Meeleven met de 
vervolgde kerk 

 

13. Wat heb ik aan 
Jezus’ 

opstanding? 
 

Het is wereldnieuws! 
 
 

Opstanding en eeuwig 
leven voor mij 

Troost bij een 
begrafenis 

 

Het geeft mij nieuw 
leven (over geloven in 

de praktijk)) 
 

14. Wat weten we 
over de hemel? 

 
 

Veraf en dichtbij 
 

Wanneer Jezus 
terugkomt 

 

Niet veel, wel genoeg 
 
 

Voor wie bij God wil 
zijn (over: komt 

iedereen in de hemel?) 

15. Wat doet de 
Heilige Geest? 

 

Hij wil in je wonen Hij geeft ons Zijn 
vrucht 

Hij geeft ons Zijn 
gaven 

Hij wijst op Jezus 
 

16. Hoe ga je 
geloven? 

 

Het begint bij je doop Geloven mag je leren Door je te bekeren Door heilig te leven 
 

17. Wat heb ik aan 
de kerk? 

 

De plek om God te 
ontmoeten 

 

Je mag je ervoor 
inzetten 

Leiding en zorg van de 
kerkenraad (ambten) 

 
 

Ze helpt mij om te 
geloven. 

18. Hoe groeit mijn 
geloof? 

 

Je geloof belijden 
 

Door het Heilig 
Avondmaal te vieren 

 

Door vol te houden 
 
 
 

Door te werken aan 
twijfel 

 

 


