
 

 

 

  

Houvast voor jongeren en hun gemeenten 

CURRICULUM FOLLOW ME  

Het komende seizoen is jaarreeks 3 aan de beurt. 

 jaarreeks   1 
 

jaarreeks   2 
20/21 

jaarreeks  3 
21/22 

jaarreeks   4 

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) 
 
NIEUWE LES 

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) 

Afgoden (oude en nieuwe) 
 

Allah of God? 
  
 

5. Hoe zorgt God 
voor ons? 
 

Als onze Vader 
 
 

Door het lijden heen 
(over God en het lijden) 

Hij kent je 
 
Was voorheen les 3: ‘Hij 
is alwetend’ 

Hij schakelt engelen in 
 
 

6. Hoe ga ik met 
God om? 

Door te bidden Bidden voor Zijn 
Koninkrijk (het Onze 
Vader) 

Les over bijbellezen (1) 
 

Les over bijbellezen (2) 
 

7. Hoe kan ik God 
dienen? 
 

Door je ouders te 
eren  

Door om te zien naar 
de ander 
 

Rustdag  
 
NIEUWE LES 

 Jij en Zijn schepping 

8. Hoe kan ik God 
dienen? (2) 

Door eerbiedig over 
Hem te praten 

Door niet te begeren 
 

Met je geld 
 

Door eerlijk te zijn 
 

9. Hoe kan ik God 
dienen in mijn 
relaties? 

Seksualiteit beleven 
als Gods gave 
 

Door goede 
vriendschappen 

Ik wil verkering Hoe kijk je naar jezelf? 
 

10. Wie is Jezus? 
 

100% God en 100% 
mens 

Hij vergeeft mijn schuld Hij is mijn Meester, Hij heeft 
het voor het zeggen (over 
discipelschap) 

Getuige zijn 

11. Wat is het 
Koninkrijk van 
God?       
 

Waar Jezus Koning 
is 

Leven als zout en licht   
 

Wat doen je daden ertoe? 
Bouwen voor Gods 
Koninkrijk 
 

Zending – wereldwijde 
kerk  
 

12. Wat doet Jezus’ 
lijden met mij? 
 

Het is mijn redding! 
 
 
 

Ik ben dankbaar voor 
wat Hij deed 
 
 

Door God verlaten + 
pastorale spits (als je 
jezelf verlaten voelt) 
 

Lijden om Christus’ wil 
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13. Wat heb ik aan 
Jezus’ opstanding? 
 

Het is wereldnieuws! 
 
 

Opstanding en eeuwig 
leven voor mij 

Jouw dood overwonnen 
 

De kracht van Zijn 
opstanding 

14. Wat weten we 
over de hemel? 
 

Veraf en dichtbij 
 

Wanneer Jezus 
terugkomt  
 

De nieuwe hemel en 
aarde 
 
 

Gaat iedereen naar de 
hemel? & Ben jij bereid? 

 

15. Wat doet de 
Heilige Geest? 
 

Hij wil in je wonen Hij geeft ons Zijn 
vrucht  

Gaven van de Heilige 
Geest 
 

Schijnwerper op Jezus 
 

16. Hoe ga je 
geloven? 
 

Het begint bij je doop Geloven mag je leren Ben je bekeerd? Apart gezet 
 

17. Wat heb ik aan 
de kerk? 
 

De plek om God te 
ontmoeten 
 

Je mag je ervoor 
inzetten 

Ambten 
 
NIEUWE LES 

Jouw gemeente &  
Geloven zonder de kerk? 

18. Hoe groeit mijn 
geloof? 
 

Je geloof belijden 
 

Door het Heilig 
Avondmaal te vieren 
 

Volharding 
 
 
NIEUWE LES 

Soms twijfel ik  
 

 

 


