Jezus = Zaligmaker
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar)
Catechismus Zondag 11

Bij Zijn geboorte krijgt de Zoon van God de Naam Jezus.
Waarom?
Zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus legt het uit.

Binnenkomer
Speel het Bijbelse alfabetnamenspel. Geef elke speler pen en papier. De spelleider
noemt op volgorde een letter van het alfabet (A – B – C enzovoorts. X, Q en Y
overslaan). De spelers schrijven deze letter op en krijgen 30 seconden de tijd om
daarachter een Naam van de Heere Jezus die met deze letter begint op te schrijven.
Als de Z geweest is, tellen de spelers bij hoeveel letters ze een Naam hebben.
Degene met het hoogste aantal heeft gewonnen. Om het leereffect te vergroten, kun
je de Namen bij elke letter langs gaan en laten opnoemen.

Bespreken
- Er staan veel Namen van de Heere Jezus in de Bijbel. Waarom? (Zijn Namen
vertellen Wie Hij is. Hij is hoe Hij heet. Door Zijn Namen wil Hij ons meer over
Zichzelf leren. Door Zijn Namen kunnen we Hem leren kennen)
- Als er bij ons een baby geboren wordt, mogen de vader en moeder zelf weten
welke naam deze baby krijgt. Mogen Jozef en Maria zelf weten welke Naam ze aan
de Zoon van God geven als Hij geboren wordt? (Nee, de engel Gabriël had gezegd
welke Naam Hij moest krijgen)
- Welke Naam moeten Jozef en Maria Hem geven als Hij geboren wordt? (Jezus)
- Waarom krijgt Hij deze Naam? (Omdat deze Naam vertelt Wie Hij is en wat Zijn
werk op aarde zal zijn. Luister maar naar de Heidelbergse Catechismus)

Bijbel erbij
- Lees Vraag en Antwoord 29 uit de Heidelbergse Catechismus en bespreek dit
gedeelte met behulp van de volgende vragen:
1. Wat betekent de Naam Jezus? (Zaligmaker)
2. Wat is zalig maken? (Verlossen van de zonde en de duivel en terugbrengen
bij God)
- Lees Vraag en Antwoord 30 uit de Heidelbergse Catechismus en bespreek dit
gedeelte met behulp van de volgende vragen:
3. Bij Wie moet je de zaligheid zoeken? (Bij de Heere Jezus. Hij is de enige
Zaligmaker)
4. Hoe/Waar kun je deze Zaligmaker zoeken? (In Zijn Woord)
5. Van wie is de Heere Jezus de Zaligmaker? (Van iedereen die Hem met een
waar geloof aanneemt)

Bezig
Jonge kinderen: laat ze een kleurplaat van Kerstfeest kleuren, terwijl je over de
geboorte van de Heere Jezus en Zijn Naam Jezus uit een zogenoemde ‘kinderbijbel’
voorleest.
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Oudere kinderen: laat ze de kleurplaat bij Zondag 11 kleuren en de tweede vakjes
van de plaat invullen:

Besluiten
Laat een aantal kinderen in eigen woorden zeggen wat zalig maken is. Let op of je
ongeveer het volgende hoort:
- Losmaken van de zonde en de duivel en vastmaken aan God
- Leegmaken van de zonde en de duivel en volmaken met God
- Mensen die door de zonde en de duivel niet gelukkig zijn weer echt gelukkig
maken
- Mensen die door de zonde de dood verdiend hebben een nieuw leven geven
Eindig met het zingen van de lofzang van Maria vers 1 en 3 of met het met elkaar
opzeggen (of uit het hoofd leren) van Mattheüs 1 vers 21: ‘En gij zult Zijn Naam
heten JEZUS, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden’.
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