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Kerkenraad en catechese 
 

M.H. Sliggers 

 

Nog een paar weken en dan zijn in de meeste kerken de catechisaties voor dit seizoen 

afgelopen. Hebben de ouderlingen al enig idee hoe het gegaan is? Zijn ze al op de 

catechisaties geweest om te zien hoe de jongeren onder leiding van de dominee of van 

een andere catecheet met elkaar aan het werk zijn? Komt er nog een rapportage met 

bespreking op de (smalle) kerkenraad? Vragen waarmee ik zomaar met de deur in huis 

kom vallen. 

Terechte vragen? Of vraag ik nu te veel van de ouderlingen? Want heeft de kerkenraad 

wel een taak met betrekking tot de catechese? Catechetisch onderwijs hoort toch bij het 

takenpakket van de predikant? 

 

’t Is waar: nergens is met zoveel woorden vastgelegd dat de (smalle) kerkenraad richting 

catechisaties een duidelijk omschreven opdracht heeft en welke die opdracht dan wel zou zijn. 

Of het moest zijn dat uit het toezien van de ouderlingen op leer en leven van de dienaren des 

Woords, zoals in het bevestigingsformulier voor ouderlingen omschreven staat, ook het 

toezien op zijn catechisaties af te leiden is. En dat is zeker het geval. Toezien op het 

catechisatiewerk behoort tot de taak van de kerkenraad. Doet de dominee het goed? Legt hij 

de leer van de Schrift, – en dus de leer van de kerk –, onverkort en op een goede manier aan 

de jongeren uit en weet hij het op hen over te brengen? 

 

Pastorale verantwoordelijkheid 

 

Toch denk ik dat de kerkenraad meer kan doen. De ouderlingen hebben namelijk elk voor 

zich, maar ook gezamenlijk als kerkenraad, een pastorale verantwoordelijkheid voor alle 

gemeenteleden. En dat betreft niet alleen de belijdende leden, ook de doopleden.
1
 Naast dat 

toezien op de kwaliteit van het kerkelijk onderwijs zullen de ouderlingen toch ook 

belangstelling hebben voor de vraag wat elke jongere, nog dooplid, met dat onderwijs doet. 

Wat werkt het in hen uit? Groeien de jongeren in geloof? 

Onze catechisanten zijn kinderen met wie God zijn verbond gesloten heeft zoals Hij dat deed 

met hun ouders en alle voorgaande generaties. Catechisanten zijn op weg geestelijk 

volwassen te worden en in dat proces vallen zij ook onder de herderlijke zorg van de 

ouderlingen. 

 

Als ouderling heb je alle doopleden van je wijk in je bestand staan. Je komt ze tegen bij je 

huisbezoeken en bij andere gelegenheden. En vooral wanneer een catechisant 16 jaar of ouder 

is geworden en op een leeftijd komt dat hij of zij keuzes gaat maken, ook wat zijn geloof en 

zijn relatie tot God betreft, dan moet je er als ouderling bij zijn, om zo te zeggen. 

Dat geldt natuurlijk allereerst de ouders en opvoeders, maar daarnaast kun je dat ook zeggen 

van de onderherders in de gemeente van Christus. Het is voor elke jongere van groot belang 

dat hij of zij in enige vorm contact krijgt, contact opbouwt met zijn of haar wijkouderling. 

Maar dat moet wel uitgaan van de wijkouderling. Wanneer een catechisant de man pas 

persoonlijk zou ontmoeten bij een eerste gesprek over zijn of haar motieven om belijdenis te 

gaan doen, dan is dat rijkelijk laat. Om niet te zeggen te laat. 

 

Catechisaties 
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Aan de catechese wordt veel aandacht besteed. Om te beginnen al in de opleiding van de 

predikanten aan onze universiteit in Kampen. Daar mogen we heel dankbaar voor zijn. In het 

verleden is het wel anders geweest. Je kreeg in Kampen een heleboel theoretische kennis 

bijgebracht over catechese zonder de zo onmisbare praktische voorbereiding en vorming. 

Ging je de pastorie in, dan moest je je maar zien te redden. Nu zou dat beslist niet meer 

kunnen. Toen kon dat eigenlijk ook al niet, maar zeker nu zou je als dominee binnen de kortst 

mogelijke tijd totaal vastlopen en mislukken in je catechetisch werk. 

 

Maar ook in de kerken wordt werk gemaakt van de catechese. Je ziet steeds minder 

predikanten er alleen voor staan. Gemeenteleden worden erbij ingeschakeld. Mannen en 

vrouwen die er gaven voor hebben, vormen samen met de predikant een team van catecheten. 

Voor de predikant betekent dit teamwork een flinke verlichting van zijn toch al niet geringe 

werkdruk. Bovendien wordt het catechisatiewerk alleen maar meer doordat de groepen niet te 

groot moeten zijn en dus in aantal toenemen. Op deze manier red je het als dominee meestal 

niet meer alleen. Inschakeling van anderen is dan een welkome oplossing. Waarbij het dan 

wel de voorkeur verdient dat de predikant zelf in elk geval aan de jeugd van 16 jaar en ouder 

catechisatie geeft, om dezelfde reden van het pastorale contact dat ik noemde met betrekking 

tot de ouderlingen. 

 

Verbreding 

 

Soms wordt het catechetisch onderwijs in een bredere setting geplaatst. Er zijn kerken waar 

de catechisatie met de jeugdvereniging wordt gecombineerd. De catecheet geeft zijn 

catechisatieles en na afloop gaan de jongeren in verenigingsverband met de behandelde 

onderwerpen verder. En dan natuurlijk in werkvormen die ze op vereniging gewend zijn. 

Catecheten en jeugdleiders vormen daarbij samen een werkgroep of stuurgroep die zich voor 

het jeugdwerk in de gemeente inzet. Meestal gebeurt dat aan de hand van een goed doordacht 

jeugdbeleidsplan met geweldig mooie doelen. Terecht wordt het kerkelijk onderwijs aan en de 

geestelijke opvoeding van de jongeren van de gemeente alle moeite en inzet meer dan waard 

geacht. Daar investeer je niet gauw te veel in. 

Ook aan de leermethoden wordt veel aandacht gegeven. Dat is ook wel nodig. De 

ontwikkelingen op het veld van het onderwijs gaan zo snel, dat een eigentijdse methode haast 

alweer achterhaald en verouderd is voor je deze helemaal doorgewerkt hebt. 

 

Belang van de catechese 

 

Waarom het kerkelijk onderwijs aan de opgroeiende generaties in de gemeente zo uitermate 

belangrijk is, daar zijn, verwacht ik, niet veel woorden voor nodig. Toch leg ik er nog even de 

vinger bij. Toen je als ouders je zoon of dochter liet dopen, heb je beloofd dat je hem of haar 

ook naar catechisatie zou laten gaan. Dat zit in die doopbelofte inbegrepen. De leer van 

Christus, de leer van de Schrift, samengevat in de leer van de kerk leren kennen is voor hen 

net zo onmisbaar als voor onszelf en voor elke generatie. Onmisbaar voor onze vorming tot 

gelovig kind van God, tot meelevend kerklid en tot christen in de wereld. Catechetisch 

onderwijs is wezenlijk voor onze geloofsopvoeding om uiteindelijk met overtuiging onze 

keuze te maken voor God en zijn gemeente.
2
 In gezamenlijkheid werk maken van de 

catechese zijn we als kerk verplicht aan onze Heer en daarom ook aan onze opgroeiende 

generaties. 
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Nu hebben onze jongeren het druk met school, met studie, met van alles. Zij hebben ook 

ontspanning nodig, sporten is goed voor ze. Maar laten we ervoor waken dat catechisatie een 

verplichting wordt die je het eerst kunt laten vallen, wanneer een jongere tijd tekortkomt. 

Moet je echt voor elke verjaardag het uurtje catechisatie afzeggen? Als catecheet kun je wel 

eens teleurgesteld zijn door een telefoontje waarin vader of moeder wel keurig netjes komt 

melden waarom zoon of dochter vanavond niet komt, terwijl jij denkt: moet daarvoor de 

catechisatie wijken? Als catecheet moet je dat dan ook maar eerlijk en duidelijk zeggen. 

 

Toezicht door de kerkenraad 

 

Als de kerkenraad dan een taak heeft in de richting van de kwaliteit van de catechese, en 

daarnaast ook pastorale belangstelling heeft voor de catechisanten, hoe kan hij zo goed 

mogelijk toezicht houden op de gang van zaken? Er liggen m.i. een paar dingen voor de hand. 

 

Om te beginnen acht ik het belangrijk dat de smalle kerkenraad het leerplan voor de catechese 

voor elk seizoen kent en er interesse voor toont. Mogelijk zelfs erover mee beslist. Vraag als 

kerkenraad in elk geval naar dat leerplan en laat de predikant, laten de catecheten, laat de 

stuurgroep uitleggen wat er behandeld gaat worden. Welke leermethode er gebruikt wordt. En 

laat de kerkenraad nagaan of in het leerplan, in de methode de leer van de kerk voldoende aan 

de orde komt. Een leerplan aan de hand van actuele thema’s kan een goede methode zijn. 

Maar komt dan wel alles aan de orde wat bijvoorbeeld in de Heidelbergse Catechismus aan de 

orde gesteld wordt? Dit boekje in vraag en antwoordvorm met alle terugkoppelingen naar de 

Schrift is altijd nog het leerboekje bij uitstek voor kennis- en geloofsoverdracht. De basis voor 

elke eigentijdse methode. Mijn ervaring is dat de Catechismus eigenlijk vrijwel alles aanreikt 

wat je nodig hebt om op de actualiteit van het heden in te gaan. Ik vind dat de blijvende 

waarde van het leerboek. Overigens zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse 

Leerregels allerminst verouderd en allerminst onbruikbaar voor de catechese! Laten de 

ouderlingen dus hun oordeel geven over waarmee op de catechisaties aan het werk gegaan 

wordt. 

 

Bezoeken 

 

Voor ouderlingen lijkt het me heel zinvol om de catechisaties één of meer keren per seizoen te 

bezoeken. Je kunt wel zeggen dat het onder leiding van de dominee en van andere deskundige 

mensen wel goed zal gaan, dat je alles gerust aan hen kunt overlaten, maar stel je als 

kerkenraad door middel van bezoek op de hoogte hóé het gaat. Evalueer met de dominee, met 

de andere catecheten en spreek mee over problemen die zich voordoen. Denk eventueel mee 

in het zoeken naar oplossingen. 

Beknibbel niet op geld om de zo onmisbare faciliteiten te verschaffen die voor verantwoord 

onderwijs nodig zijn en waar dan ook om gevraagd wordt. 

Laat de kerkenraad om een eindrapportage vragen en die samen met catecheten of stuurgroep 

bespreken. En laten de ouderlingen daarbij dan niet alleen aandacht geven aan de 

onderwijstechnische kant, maar zeker ook aan de pastorale kant van het onderwijs. Zij zullen 

daar veel aan hebben voor hun eigen pastoraat aan de jongeren in hun wijk. ’t Is prima om, als 

dat voorkomt, een jeugdouderling te hebben, maar dat ontslaat je niet van het toezicht dat je 

zelf hebt op de jongeren, ook de catechisanten in je eigen wijk. 

Het lijkt me een goede zaak, wanneer net als de preekbespreking ook de bespreking van de 

catechese met enige regelmaat op de agenda van de kerkenraad voorkomt. 

 

Vreugdevol 
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Misschien zuchten ouderlingen wanneer zij zich ook nog eens met de catechese moeten 

inlaten. Ook hun werkdruk neemt eerder toe dan af. Dat kan waar zijn. Maar wie als ouderling 

meeleeft met het catechetisch onderwijs en vooral meeleeft met de jongeren voor wie het 

allemaal gebeurt, ervaart hoeveel vreugde dat geeft. Het stimuleert je om je nog meer in te 

zetten voor de gemeente, die de kudde is van de grote Herder van de schapen. Een kudde met 

schapen van elke leeftijd, dus ook met jonge lammeren die alles nog moeten leren. Die kudde 

is een wonder van God. 

 
Noten: 
1
 Wanneer het bevestigingsformulier voor ouderlingen omschrijft: ‘In de eerste plaats zien zij erop toe, dat 

elk lid van de gemeente zich in belijdenis en wandel gedraagt naar het evangelie’, dan kun je m.i. hiervan de 

doopleden niet uitsluiten. 
2
 De Schrift spreekt daarover in allerlei toonaarden. Bekende schriftplaatsen voor kennisoverdracht zijn o.a.: 

Deut. 6:4-9 en Ps. 78:4-6. Voor de vorming om als christen te leven, zie: 2 Tim.3:14-16. Over blijven bij de 

leer van Christus, zie o.a.: 2 Joh.:7-11. Groeien in de genade en kennis van Christus maakt ons weerbaar en 

standvastig, zie: 2 Petr. 3:17-18. 


