
© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

 
 

Catechismusverklaringen voor kinderen 
 
 

 

Wat is het waardevol om in het gezin 
op zaterdagavond of zondagmiddag 

de catechismuspreek voor te bereiden. 
De volgende catechismusverklaringen voor kinderen 

 kunnen daarbij gebruikt worden. 
 

Voor kinderen van 4-8 jaar: 

   
 
Jan de Kok, … dit onderwijs ontvang’ – woorden uit de Heidelbergse Catechismus eenvoudig 
toegelicht (uitg. Van Velzen - ISBN 9789070697334). Uit elke Zondag wordt een woord 

gekozen en op kleuterniveau uitgelegd. Er zijn inmiddels twee delen. Elke Zondag omvat 
twee pagina’s. Op de linkerpagina staat tekst met uitleg om voor te lezen. Op de 

rechterpagina een afbeelding en een Psalmvers om te zingen in de berijming van 1773 en 
van Datheen. 
 

 
Ada Schouten-Verrips, De catechismus voor jou (uitg. Om Sions Wil – ISBN 9789463350358). 
Elke Zondag staat op een dubbele pagina. Links staat uitleg bij de tekst van de Heidelbergse 
Catechismus om (voor) te lezen en rechts een afbeelding en vraag bij het (voor)leesstukje. 
 

 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hertog.nl/productimages/9789070697334.jpg&imgrefurl=https://www.hertog.nl/artikel/9789070697334/...-dit-onderwijs-ontvang-27/&docid=xUHWV-Z1XXSpFM&tbnid=61a0xpFezOMDLM:&vet=10ahUKEwi37LvstqffAhVKYlAKHV93Dk8QMwg9KAAwAA..i&w=216&h=220&safe=strict&bih=746&biw=1524&q=dit%20onderwijs%20ontvang&ved=0ahUKEwi37LvstqffAhVKYlAKHV93Dk8QMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Voor kinderen in de basisschoolleeftijd: 

 

 
H. van Dam, Leid mij in Uw waarheid (uitg. Den Hertog – ISBN 9033113953).  
In dit boek wordt elke Zondag uit de Heidelbergse Catechismus per Vraag&Antwoord 

uitgelegd. 
 

 
 
A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree, Lerenderwijs (uitgave in eigen beheer), bestaande uit 

twee (voor)leesboeken, twee werkboeken en een tekstboek (met een uitleg van moeilijke 
woorden tussen haakjes). Je vindt in deze uitgebreide methode: eerst uitleg bij de hele 
Zondag van de Catechismus voor jonge kinderen, dan uitleg per Vraag&Antwoord voor 

oudere kinderen. Ook vind je bij elke Zondag 10 vragen om te leren of door te nemen om na 
te gaan of kinderen de inhoud begrepen hebben. In het werkboek staan vragen en 

opdrachten om de Zondag met de Bijbel erbij te verwerken. En in het tekstboek staat een 
uitleg van moeilijke woorden en de Zondag in eigen woorden samengevat. Op 
www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/catechismus kun je ook kleurplaten en 
uitlegkaarten bij elke Zondag vinden.  

 

Voor jongeren: 
 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/catechismus
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H. van Dam, In het rechte spoor (uitg. Den Hertog – ISBN 9789033118722).  
De bespreking van elke Zondag wordt afgesloten met tien vragen. De antwoorden zijn in de 
uitleg terug te vinden. 
 

In samenwerking met Helpende Handen: 
  

 
 
Peter Dirksen, Troost voor jou (uitg. Den Hertog – ISBN 9789033131363). 

Voor kinderen die moeilijk leren of volwassenen met een beperking wordt in dit boek de 
Heidelbergse Catechismus eenvoudig uitgelegd. Er worden korte zinnen en eenvoudige 

woorden gebruikt. Elke Zondag heeft een vaste opbouw: eerst een uitleg van de 
catechismus, dan een te lezen Bijbelgedeelte en te zingen Psalmvers en daarna drie vragen 
om over na te denken of over te praten. 


