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Eén geboren Zoon – veel aangenomen kinderen 
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

Catechismus Zondag 13 Vraag en Antwoord 33 
 

God heeft één Kind: de Heere Jezus.  
In de Bijbel wordt Hij genoemd: 

Gods eniggeboren Zoon. 
Maar God heeft toch veel meer kinderen? 

Bekeerde mensen zijn toch ook Gods kinderen? 
Hoe zit dat? 

Zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus legt het uit. 
 
 

Binnenkomer 
Lees een boek of verhaal over ouders met aangenomen kinderen (over adoptie). 
Bijvoorbeeld het boek ‘Boaz is bruin’. Leg de nadruk op de termen ‘eigen / natuurlijke 
kinderen’ en ‘aangenomen kinderen’.  
 
 

Bespreken 
- Kennen jullie een gezin met één kind? Hoe noem je het als er één kind in een gezin 
is? (Enig kind) 
- Jullie kennen veel gezinnen met meer kinderen. Een vader en een moeder krijgen 
vaak meer kinderen. Zij worden natuurlijke kinderen genoemd. Wat betekent dat? 
(Natuurlijke kinderen zijn kinderen die uit de ouders zelf geboren zijn) 
- Jullie kennen ook gezinnen met aangenomen kinderen. Waarom worden zij zo 
genoemd? (Zij zijn uit andere ouders geboren. Die konden niet voor hen zorgen en 
daarom zorgen deze ouders voor hen. Zij hebben deze kinderen aangenomen als 
hun eigen kinderen) 
- Hoe is dit bij het gezin van God? We gaan erover lezen uit de Heidelbergse 
Catechismus. 
 
 

Bijbel erbij 
- Lees Vraag en Antwoord 33 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek 
dit gedeelte met behulp van de volgende vragen: 
 1. Wie is Gods eniggeboren Zoon? (Christus, de Heere Jezus) 

2. Wat betekent het dat Hij de natuurlijke Zoon van God is? (Hij is uit God de 
Vader geboren (bij Zijn moeder Maria)) 
3. Heeft God meer kinderen? (Ja, bekeerde mensen / mensen die in de Heere 
Jezus geloven worden zo genoemd) 
4. Waarom worden zij aangenomen kinderen genoemd? (Zij waren eerst geen 
kinderen van God, maar kinderen van de zonde en de duivel. De Heere Jezus 
heeft ze daar weggehaald en bij God gebracht. God heeft ze tot Zijn kinderen 
aangenomen) 
5. Wat is dus het verschil tussen de Heere Jezus als Zoon en de andere 
kinderen van God? (De Heere Jezus is de natuurlijke Zoon van God. Gods 
kinderen zijn aangenomen kinderen) 
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Bezig 
Laat de kinderen een tekening maken van een gezin met één eigen kind en 
meerdere aangenomen kinderen.  
Je kunt er ook voor kiezen de kleurplaat bij Zondag 13 Vraag en Antwoord 33 (zie 
www.bijbelsopvoeden.nl onder Catechismus) te laten inkleuren en afmaken 
(gezichten toevoegen)  
 

 
 
 

Besluiten 
Eindig met het gebed om tot een kind van God te worden aangenomen. Dat kan om 
Jezus’ wil.   
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