
 4. Interview met kinderen 

Weet wat 
      je gelooft

‘In één woord 
prachtig! Kernach-
tige en duidelijke 
voorbeelden, waar 
ik iets aan heb’
Bernd, 22 jaar

‘Het zijn mooi 
vertelde, leerzame 
filmpjes. Ik leer er 
meer van over de 
Bijbel’
Joël, 8 jaar

INVESTEER IN 
BIJBELKENNIS VAN 
ONZE JONGEREN! 
#BROODNODIG
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GELOOF EN 
OMGEVING

EENVOUDIGE UITLEG 
EN ANTWOORDEN 
OP ÉCHTE VRAGEN.KOM



Binnen links
Blokje met doel en waarom van project (1/4) + ¾ 
interview jongeren (ABC van het geloof)

Het project ABC van het geloof heeft 
als doelstelling om in begrijpelijke en 
eigentijdse taal de diepe inhoud van 
het christelijk geloof en gereformeerd 
belijden aan jongeren door te geven. 
Het project omvat een website voor 
jongeren (ABCvanhetgeloof.nl) en 
voor kinderen (ABCvoorkinderen.nl) 

Het unieke van ABC van het geloof is te 
vangen in de woorden ‘toegankelijk’ en 
‘verdiepend’. De kernwoorden worden in 
toegankelijke video’s uitgelegd en daarnaast 

worden ze op allerlei andere manieren verder 
uitgediept. Zo is er bij elk kernwoord een 
kernachtige tekstuitleg en een thematisch 
Bijbelrooster. Daarnaast wordt er verwezen 

naar bijpassende teksten uit de Bijbel en de 
belijdenisgeschriften en zijn er verschillende 
verwerkingsopdrachten. Jongeren kunnen 
nog meer zien, horen en lezen over de 
kernwoorden via de aanbevolen video’s, 
preken en boeken.

EIGENTIJDS
Begrijpelijk en

‘De woorden klinken je bekend 
in de oren, maar ABC helpt je 
om ze ook echt te begrijpen’

Guido Leenstra, 16 jaar

 “Wedergeboorte, verzoening,  
rechtvaardigheid… natuurlijk 
ken ik deze woorden. Ik hoor 
ze regelmatig in de kerk. 
Maar als ik uit moet leggen 
wat ze betekenen… dat vind 
ik lastig!”

Samenwerken
We krijgen van jongeren 
vaak te horen dat ze het 
lastig vinden om Bijbelse 
kernbegrippen uit te leggen. 

Maar als je de inhoud van 
Bijbelse kernwoorden niet 
kent, hoe kun je ze dan 
geloven of beleven? 

Om hier iets aan te doen 
hebben verschillende 
(jongeren)organisaties en 
Erdee Media Groep (EMG) - 
de handen ineengeslagen 
voor het project ABC van 
het geloof.

Doel van project

HELP JONGEREN 
BEGRIJPEN 

#INVESTEER!



Bekering, roeping, geloof… Voor kinderen 
zijn dat moeilijke woorden. Hoe breng je 
als ouder, leerkracht of jeugdwerker deze 
kernbegrippen uit de Bijbel echt dichtbij 
het hart van kinderen?

ABC voor kinderen is gemaakt voor kinderen 
van ongeveer 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8 van 
de basisschool). Daarbij wordt ervan uitgegaan 
dat kinderen de website samen met hun 
ouder(s), leerkracht of jeugdwerker gebruiken. 
De website kan ingezet worden binnen het 
gezin, het kerkelijk jeugdwerk of op school.

Kernwoord
Elk kernwoord wordt op een vaste manier 
behandeld. Eerst wordt een korte omschrijving 
van het kernwoord gegeven. 

Daarna volgt een video over het kernwoord; 
met aansprekende  tekeningen wordt een 
geschiedenis uit de Bijbel verteld en wordt 
het kernwoord uitgelegd. Ook staan bij elk 
kernwoord bijpassende Bijbelteksten en 
teksten uit de Heidelberger Catechismus. 

Binnen midden

Onderwijs

ABC IS WAARDEVOLLE VERRIJKING 
VAN DE GODSDIENSTLES

Kerk (catechese)

ABC HELPT IN GESPREK 
MET JONGEREN

ABC VOOR KINDEREN

Dichtbij het kinderhart

‘ABC voor kinderen 
is een prachtig 

hulpmiddel’

“Als Driestar educatief vinden wij het van 
belang dat onze studenten op kindniveau 
Bijbelse kernwoorden weten uit te leggen. 
ABC voor kinderen is hierbij een prachtig 
hulpmiddel. Investering in dit project is 

waardevol, zodat kinderen leren de Bijbel 
op hun eigen niveau te begrijpen en toe te 
passen.”

Eefje van de Werfhorst, docent godsdienst pabo

“Binnen mijn catecheseavonden gebruik ik 
regelmatig ABC  van het geloof om in kort 
bestek het onderwerp van de avond samen 
te vatten in beeld én tekst. De kracht van 
dit project is dat het kort en helder Bijbelse 
kernwoorden uitlegt. 

Het geeft gelegenheid om het gesprek 
met jongeren op gang te brengen. Voor de 
catecheet is ABC van het geloof daarom 
een betrouwbaar hulpmiddel, wat goed 
ingezet kan worden als onderdeel van de 
catecheseles.” 

Ds. C.J. Droger, CGK Vlaardingen

‘Ik begrijp nu beter 
moeilijke woorden in de 
Bijbel en wat geloof in de 

Heere Jezus betekent’
Lieke, 9 jaar



Binnen rechts

Tenslotte
Ten slotte zijn bij elk kernwoord een 
Bijbelrooster voor zeven dagen (met voor 
iedere dag een vraag), suggesties om 
te zingen, aanvullend kijkmateriaal en 
verwerkingsopdrachten te vinden. 

Jeugdwerk

FRISSE EN DUIDELIJKE UITLEG 
VAN KERNWOORDEN

“Gebruik je als tienerwerker nog niet het ABC 
van het geloof? Overweeg dan eens om het 
in het komend seizoen te doen, ik kan het je 
zeker aanraden. 

De Bijbelse kernwoorden worden 
op een frisse en voor tieners 
duidelijke manier uitgelegd, 
zonder af te doen aan betekenis 
of eerbied. 

De korte filmpjes zijn heel geschikt om te 
gebruiken ter afwisseling en ondersteuning 
van je inleiding. 

En het geeft je als leidinggevende handvatten 
om je inleiding verder op te bouwen. Komend 
seizoen gaan we het ABC van het geloof 

zeker weer gebruiken. 
Ik ben benieuwd welke 
kernwoorden er komende 
tijd gaan bijkomen!”

Alina van der Hoog, 
HHK Ridderkerk

ABCvanhetgeloof.nl/kominactie

VERRIJK JE 
GELOOFSOPVOEDING 

#INVESTEER

HET MEEST 
KOSTBARE 

GESCHENK VOOR 
UW (KLEIN)KIND  
#INVESTEER 



Doen we weer 
ABC van het geloof?
Die vraag wordt nogal eens gesteld aan 
tafel in huize Overbeeke. “Met onze 
kinderen van 14, 12, 9 en 5 jaar hebben we 
op de zondagen alle kernwoorden van de 
website ABCvoorkinderen.nl behandeld. 

De combinatie van een aansprekend 
animatiefilmpje, Bijbellezen, zingen en 
een verwerking spreekt bijzonder aan. 
De kernwoorden zorgen er ook voor dat je 
thema’s aan de orde stelt, die je anders niet 
zomaar bespreekt in je gezin. 

Samen met de oudere kinderen hebben 
we dezelfde kernwoorden behandeld, maar 
dan van ABCvanhetgeloof.nl. De betreffende 
predikanten slagen erin om op begrijpelijke 
wijze Bijbelse kernwoorden uit te leggen. 
Door jongeren de vragen te laten stellen, 
kunnen onze kinderen zich in hun perspectief 
verplaatsen. 
Wat ons betreft voorzien beide websites 
in een behoefte voor ons gezinsleven. We 
zien uit naar de toevoeging van meerdere 
kernwoorden.”

Niek, Mellanie, Lukas, Rachel, Eva Marie en 
Arthur Overbeeke. Protestantse Kerk in 
Nederland, Veenendaal

“Het is zo belangrijk 
dat we kernbegrippen 
en sleutelwoorden in 
begrijpelijke taal aan onze 
kinderen overdragen. 

Dat is dan ook de reden voor 
onze Bond van Hervormde 
Zondagsscholen geweest 
om in onze nieuwe methode 
verwijzingen aan te brengen 
naar ABC voor kinderen. 

Onze bond heeft actief 
meegedacht en meegewerkt 
bij de uitwerking van een 

aantal kernwoorden op 
ABCvoorkinderen.nl. 

De vormgeving is actueel, 
aansprekend en de website is 
ook goed op een tablet in de 
les te gebruiken.”

Kees Codée, bestuurslid Bond van 
Hervormde Zondagsscholen (BHZ)

ZONDAGSSCHOOL

‘Kernwoorden overdragen 
in begrijpelijke taal’

‘ABC is verrijking 
voor ons gezin’

BIJBELKENNIS 
= TOEKOMST 

#INVESTEER!

LAAT 
GELOOF 
LEVEN 

#INVESTEER!



JEUGDWERK

“WANT DE HEERE GEEFT WIJSHEID; UIT 
ZIJN MOND KOMT KENNIS EN VERSTAND.” 
(SPREUKEN 2:6)

nusantior audit idenis et alitatus, sinimuscient 
as arundis quati venis alignitas sunti ipidend 
ipsanditata eatquia inimos explaceribusOllenis 
discipicid eliqui arum reiusa quatur, saerro 
consece ptintur, inim nulpa que volut quas
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KOM
Wilt u helpen het Woord 
nog dichter naar het hart 
van uw kind te brengen? 
Kom dan in actie en 
investeer! 

Het bedrag dat u geeft is vol-
ledig vrij. Zo kunt u een klein 
bedrag investeren ter onder-

steuning, of kiezen voor een 
grotere bijdrage waarmee de 
volledige uitwerking van een 
woord kan worden ontwik-
keld. Klein of groot, elk 
bedrag is waardevol! 

Voor vragen of informatie: 
Marieke Griffioen 
06-52583877 / 
info@abcvanhetgeloof.nl

ACTIE←

ABCvanhetgeloof.nl/kominactie

TOEKOMST 
VOOR DE 

KERK
#INVESTEER!in


