Jezus’ lijden
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar)
Catechismus Zondag 15 Vraag&Antwoord 37

Het leven van de Heere Jezus
is in één woord samen te vatten:
lijden.
Waarom moest Hij lijden?
Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus legt het uit.

Binnenkomer
Gezin&School:
Vertel het verhaal van het dorp en de bosbrand (zie kader)

Ergens middenin het oerwoud lag op een kleine vlakte een klein dorpje. Op een
dag ontstond er een erge bosbrand. Het vuur ging van boom tot boom… in de
richting van het dorp. De mensen in het dorp hoorden ervan. Wat moesten ze
doen? De bewoners bedachten een geweldig plan. Snel groeven ze een grote
gleuf om het dorp. Het zand dat daaruit kwam, legden ze als een bergje om het
dorp. Zo was het dorp beschermd door een berg zand en een gleuf waar
grondwater in kwam. Maar kijk: wat doen ze nu? De grond achter de gleuf aan de
kant van de bosbrand steken ze in brand. Het vuur kan door de gleuf en het zand
niet richting het dorp. En dus gaat het vuur richting het bos naar het andere vuur.
Waarom doen de mensen dat? Ze weten: waar het vuur geweest is, kan het niet
meer komen. En inderdaad: de bosbrand komt dichterbij… Maar het vuur gaat
niet naar het dorpje maar het gaat een andere kant op. De mensen zijn gered!
Wat een wonder!

Bespreken
- Wat doet vuur? (Het verbrandt en vernietigt alles wat het tegenkomt)
- In de Bijbel staat: ‘Onze God is een verterend vuur’ (Deuteronomium 4:24,
Hebreeën 12:29 bijvoorbeeld). Wat betekent dat? (Kanttekening: God wordt
vergeleken bij een vuur vanwege Zijn haat en verschrikkelijke toorn tegen de zonde
en de zondaar, die Hij met tijdelijke en eeuwige straffen (als hij ongelovig en
onboetvaardig blijft) vervolgt en verteert, zoals een brandend vuur zeer sterk
doordringt en alles wat brandbaar is, verteert)
- Waardoor werd het dorpje gered van de bosbrand? (Waar het vuur geweest is, kan
het niet meer komen)
- Hoe kun je gered worden van het vuur van Gods toorn?
Daarover gaat het in Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus.
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Bijbel erbij
Lees Vraag en Antwoord 37 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek dit
gedeelte met behulp van de volgende vragen:
1. Op Wie is het vuur van de toorn van God gekomen? (Op de Heere Jezus)
2. Hoe kun je dat merken aan Zijn leven? (Daarom moest Hij lijden. Door Zijn lijden
draagt Hij de toorn van God over de zonde. Hij staat als het ware in brand)
3. Hoe kan Hij daardoor zondaren redden? (Waar het vuur geweest is, kan het niet
meer komen. Het vuur is op de Heere Jezus geweest. Hij heeft in brand gestaan. De
grond bij het kruis is zwart geblakerd. Daar ben je veilig.)

Bezig
Jongere kinderen:
Geef ze de kleurplaat die bij Zondag 15 Vraag en Antwoord 37 hoort (zie onder
‘materialen voor kinderen’ op www.bijbelsopvoeden.nl ). Laat ze deze inkleuren of
met stukjes papier beplakken. Praat over de betekenis van de plaat. Vraag ze welke
kleur de grond moet zijn waarop de persoon staat en waarom. Zo kun je nagaan of
ze de les van het verhaal en van deze Zondag hebben begrepen.

Oudere kinderen:
Laat ze een tekening of knutselplaat bij het verhaal en/of de betekenis van Zondag
15 maken.

Besluiten
Besluit met Johannes 3 vers 16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft [=die bij
Hem schuilt], niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’. Vraag de kinderen
waarom je met deze tekst eindigt. Besluit met gebed om de toepassing van het lijden
van de Heere Jezus.
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