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Gekomen om te bedekken 
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

Catechismus Zondag 14 Vraag&Antwoord 36 
 

 
De Heere Jezus woonde als Zoon van God  

bij Zijn Vader in de hemel. 
Hij verliet de hemel en kwam als Mens naar de aarde. 

Waarom? 
Zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus legt het uit. 

 
 

Binnenkomer 
Gezin&School: 

Neem een wit kartonnetje. Verf of kleur er allemaal zwarte vlekken op. Vraag de 
kinderen hoe je die zwarte vlekken bedekken kunt?  
Uitgummen heeft geen zin… Laat dit zien! 
Met water eraf halen lukt niet… Laat dit zien! 
De vlekken kunnen alleen bedekt worden door er een wit karton overheen te 
leggen... Laat dit zien. 
 
 

Bespreken 
- Wat is het verschil tussen de Heere Jezus die als Mens geboren werd en alle 
andere mensen die geboren worden? (Alle mensen worden als zondaar geboren. De 
Heere Jezus was zonder zonde) 
- De Heidelbergse Catechismus legt uit waarom dat nodig was.  
 
 

Bijbel erbij 
Lees Vraag en Antwoord 36 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek dit 
gedeelte met behulp van de volgende vragen: 
1. Met welk woordje laat Vraag 36 zien dat de Heere Jezus zonder zonde was? (Met 
het woordje ‘heilig’) 
2. Waarom moest de Heere Jezus Mens zonder zonde zijn? (Zo kan Hij met Zijn 
onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde bedekken) 
3. Hoe bedekt Hij de zonden? (De Heere Jezus gaat tussen de heilige God en de 
gevallen zondaar staan. Dan ziet God niet de zondaar, maar Zijn Zoon Die zonder 
zonde is. Met Zichzelf bedekt de Heere Jezus de zonden) 
3. Waarom wordt Hij Middelaar genoemd? (Roep het gezinsmoment of de objectles 
bij Zondag 6 in herinnering. Een Middelaar is iemand die tussen twee partijen in gaat 
staan [in het midden] en deze bij elkaar brengt. Omdat de Heere Jezus God en Mens 
is, kan Hij tussen de heilige God en de gevallen zondaar gaan staan) 
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Bezig 
Jongere kinderen: 

Neem een magnetisch tekenbord. Laat de kinderen om de beurten het bord vol 
tekenen met zwarte vlekken en deze vervolgens uitwissen. Benadruk dat ons hart en 
leven vol is met zwarte zonden. Alleen de Heere Jezus kan ze allemaal wegdoen. 
We hebben de Heere Jezus nodig! Daarom is Hij naar de aarde gekomen en Mens 
geworden! 
 

Oudere kinderen: 
- Kleur een wit vel helemaal vol met wasco in donkere kleuren (zwart, grijs, 
donkerblauw). Denk bij het kleuren aan de verkeerde dingen die je gedaan hebt. Je 
kunt deze dingen ook proberen te tekenen. 
- Schilder er daarna dekwit (Talens: speciale verf voor het afdekken van wasco-
tekeningen) overheen en laat dit goed drogen.  
- Schrijf daarna op de witte verf met potlood het eerste gedeelte van Psalm 32:1 op: 

 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven 
 Die van de straf voor eeuwig is ontheven 
 Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt 
 Voor ’t heilig oog des HEEREN is bedekt. 
Of schrijf vers 1b van de onberijmde Psalm er op: 

 ‘Welgelukzalig is hij,  
 wiens overtreding vergeven, 
 wiens zonde bedekt is’ 

- door de Heere Jezus 
- Kras met een voorwerp (een prikpen bijvoorbeeld) het wit van de letters weg, zodat 
er donkere letters overblijven op een witte achtergrond. 
 
 

Besluiten 
Zing ter afsluiting Psalm 32:1 met elkaar. Of leer Psalm 32:1b (onberijmd) uit het 
hoofd. Besluit met gebed om de toepassing van de betekenis van Kerstfeest! 
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