Christus = Gezalfde
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar)
Catechismus Zondag 12

Bij Zijn geboorte krijgt de Zoon van God
de Naam Jezus (Zondag 11).
Hij wordt ook Christus genoemd.
Waarom?
Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus legt het uit.

Binnenkomer
Speel met elkaar een namenspel en wel op de volgende manier. De spelleider
(ouder, leerkracht) noemt een ambt (dominee, ouderling, diaken in deze tijd of
profeet, priester, koning in de tijd van de Bijbel) en de kinderen bedenken een naam
(of meerdere namen) van iemand met dat ambt. Wie het weet, steekt zijn vinger op
en mag het zeggen.

Bespreken
- We hebben net een spel gedaan met ambtsnamen. Wat is een ambt? (Een ambt is
bijzonder werk dat de Heere vroeger in de Bijbel of nu in de kerk geeft)
- Welke ambten zijn er nu in de kerk? (Dominee, ouderling, diaken)
- Wat doet een dominee? (Preken)
- Wat doet een ouderling? (Leren: catechisatie geven, huisbezoek)
- Wat doet een diaken? (Voor arme mensen zorgen: collecteren, bezoeken)
- Welke ambten waren er in de tijd van de Bijbel? (Profeet, priester en koning)
- Wat deed een profeet? (Woorden van God vertellen)
- Wat deed een priester? (Offeren en bidden)
- Wat deed een koning? (Regeren, beschermen)
- Hoe wist iemand in de tijd van de Bijbel of hij profeet, priester of koning moest
worden? (Dan werd hij gezalfd met olie, er werd olie op zijn hoofd gegoten)
Met het spel hebben we namen bedacht bij de verschillende ambten. Bij de Naam
Jezus horen ook ambten. We gaan erover lezen uit de Heidelbergse Catechismus.

Bijbel erbij
- Lees Vraag en Antwoord 31 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek
dit gedeelte met behulp van de volgende vragen:
1. Wat betekent de Naam Christus? (Gezalfde)
2. Welke drie ambten heeft de Heere Jezus? (Profeet, Priester en Koning)
3. Wat doet Hij als Profeet? (Vertellen over God. Zondaren de Weg wijzen
naar God)
4. Wat doet Hij als Priester? (Offeren en bidden. Hij heeft Zichzelf geofferd en
bidt nu in de hemel voor de Kerk)
5. Wat doet Hij als Koning? (Regeren en beschermen)
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- Zoals Christus Profeet, Priester en Koning is, zo moeten christenen ook profeet,
priester en koning zijn. Lees Vraag en Antwoord 32 uit de Heidelbergse
Catechismus en/of bespreek dit gedeelte met behulp van de volgende vragen:
6. Wat betekent het dat een christen profeet moet zijn? (Dat hij over de Heere
vertelt aan andere mensen)
7. Wat betekent het dat een christen priester moet zijn? (Dat hij zichzelf aan
de dienst van de Heere geeft, dat hij helemaal voor de Heere leeft: Heere, wat
wilt U dat ik doen zal?)
8. Wat betekent het dat een christen koning moet zijn? (Dat hij tegen de zonde
en de duivel vecht)
9. Wie kan en wil jou leren om profeet, priester en koning te zijn? (De Heere
Jezus. Als je door het geloof bij Hem hoort, leef je als profeet, priester en
koning)

Bezig
Jonge kinderen: kies een Bijbelverhaal over een profeet, priester of koning. Zoek er
een kleurplaat bij op en laat ze die kleuren. Leg een lijn van deze persoon naar de
Heere Jezus. Trek ook een lijn naar het leven van het kind.
Oudere kinderen: laat ze de kleurplaat bij Zondag 12 kleuren (zie
www.bijbelsopvoeden.nl onder Catechismus) en praat ondertussen over het profeet,
priester en koning zijn van Christus of van de christen. Leg de nadruk op: wat
betekent dat concreet voor het leven van elke dag.

Besluiten
Eindig met het gebed om een ware christen te zijn in het leven: om als profeet,
priester en koning voor de Heere te leven. Dat kan omdat de Heere Jezus Profeet,
Priester en Koning is.
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