CURRICULUM ‘LEER & LEEF’
90 thema’s
VOOROPMERKINGEN
 Het curriculum bestaat in totaal uit 90 thema’s, die
aangeboden worden in blokjes van 3 tot 5 lessen.
 De methode bestaat uit zes jaargangen à 15 lessen:
o drie jaargangen voor de leeftijdsgroep 12-14 (in willekeurige volgorde te gebruiken)
o drie jaargangen voor de leeftijdsgroep 15-17 (idem)

LEEFTIJDSGROEP 12 – 14 JAAR
Totale curriculum onderbouw
 Als er een (1) of een (2) staat, betekent dit dat dit het eerste of tweede blokje is over hetzelfde
onderwerp. Soms wordt het tweede blokje óók in de onderbouw behandeld, in andere gevallen
gebeurt dat in de bovenbouw.
Curriculum jaargang geel
God de Vader
God is er!
God heeft alles geschapen
De duivel is er ook nog
God, die jou gemaakt heeft
God als Vader
Geloven (1)
Ik doop u…
Ik geloof!
Geloven mag je leren!
De eredienst
Een heilige dag! (over het 4e gebod)
Neem jezelf mee naar de kerk!
Leren, bekeren en erop teren
Jij en de ander
Extra vader- en moederdag (over het 5e gebod)
Goed af met de overheid (over het 5e gebod)
Niet stelen, maar delen (over het 8e gebod)
Goed spreken (over het 9e gebod)
Curriculum jaargang rood
God dienen (1)
Gods geboden geven een goed leven
God heb ik lief! (over het 1e gebod)
Youssef en Fadilah (idem)
Engelen en jij
Is occultisme nep?

God de Zoon (1)
Jezus = God met ons
Was Jezus een supermens?
Jezus is het helemaal!
Wie ben ik?
Je lichaam doet ertoe
Als je depri bent
Leven en dood (1)
Het leven is een geschenk
De dood is een vijand
Gevoelens bij terrorisme
Bidden (1)
Praten met God
Hoe het (niet) moet
Bidden voor… Gods Koninkrijk
Curriculum jaargang limoen
Bijbel(lezen) (1)
Meer dan bijbelkennis
Genoeg om te geloven (over de bijbelboeken)
Niet zo makkelijk als een stripboek (bijbellezen in de praktijk)
God dienen (2)
Zelfgemaakte (denk)beelden (over het 2e gebod)
Een goede Naam (over het 3e gebod)
De schepping zucht
(Geen) zin om te zondigen (over het 10e gebod)
God de Zoon (2)
Er is al voor je betaald (Zijn plaatsvervangend lijden)
Nieuw leven! (Zijn opstanding)
Ver weg of dichtbij? (Zijn hemelvaart)
Als Jezus terugkomt
Relaties (1)
Kijk eens om je heen (vriendschap)
Verkering is geen speelgoed
Seksualiteit is bijzonder! (over het 7e gebod)
‘Ik ben homo! Wat nu?’

LEEFTIJDSGROEP 15 – 17 JAAR
Totale curriculum bovenbouw
 Als er een (2) of een (3) staat, betekent dit dat dit het tweede of derde blokje is over hetzelfde
onderwerp. Het eerste blokje is dan in de onderbouw behandeld
Curriculum jaargang zeegroen
Geloven (2)
Hij gaat voorop
Vergeving van jouw zonden
‘Het spijt me…’
Van twijfel naar vertrouwen
Volhouden!
God de Heilige Geest
God is in zichzelf liefde (over de drie-eenheid)
‘Hij is altijd bij mij’
Je wordt niet met geloof geboren (wedergeboorte)
Jouw leven als tuin (vrucht van de Geest)
Geen talentenshow (gaven van de Geest)
De Bijbel (2)
De stem van de Herder (betrouwbaarheid Bijbel)
Goed luisteren (gezag Bijbel)
De laatste dingen
Welke kant gaat het op? (eindtijd)
Gods oordeel brengt recht
De hemel: genieten van God!
Curriculum jaargang paars
Bidden (2)
Bidden in geloof
Bidden met de Bijbel
Geloven (3)
‘Je bent een zondaar!’
‘Wat een mooi cv!’ (de rechtvaardiging)
De goede kant op leven (bekering)
‘Je bent van Mij!’ (heiliging)
Jouw geloof is geen toeval (verkiezing)
Koninkrijk van God
Een grote revolutie
Het goede voorbeeld (diaconaat)
Iedereen heeft Jezus nodig (zending)
Je hebt goed nieuws! (getuigen\0
Sacramenten
Een dubbele streep eronder
Een ‘adellijke titel’ (doop)
Hetzelfde zeggen als de gemeente (belijdenis)

‘Dodenherdenking’ en ‘Bevrijdingsdag’ (Avondmaal)
Belijdenis doen

Curriculum jaargang blauw (verschijnt DV augustus 2019)
werktitels
Leven met God
Je enige houvast
God zorgt
God leidt
En het lijden dan?
Wonderen
Leven & dood
Als iemand niet meer wil leven (euthanasie)
Als iemand sterft
De opstanding van het lichaam
Relaties (2)
Relatie met je ouders
Het huwelijk
Plaats van man en vrouw
De plaats van seksualiteit
Kerk, gemeente en Israël
De kerk
De gemeente
De ambten
Israël

