
© www.bijbelsopvoeden.nl , 2019 
 

Verlost van de vloek 
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

Catechismus Zondag 15 Vraag&Antwoord 39 
 

 
‘Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, 
een vloek geworden zijnde voor ons’ (Galaten 3:13) 

Deze tekst vat Vraag en Antwoord 39  
uit de Heidelbergse Catechismus samen. 

Maar hoe leg je de betekenis daarvan uit aan kinderen? 
 

Binnenkomer 
Gezin&School: 

Vertel of lees met elkaar uit de Bijbel  
de geschiedenis van de koperen slang (Numeri 21:4-9) 

 

Bespreken 
Bespreek dit Bijbelgedeelte aan de hand van de volgende vragen: 
- Welke zonde doet het volk? (Ze doen boos tegen God, ze komen in opstand tegen 
God) 
- Welke straf geeft God? (Er komen vurige slangen die het volk bijten zodat ze 
sterven) 
- Welk geneesmiddel geeft God? (Een koperen slang op een stang. Wie gebeten is 
en daarnaar kijkt, blijft leven) 
 
Dit is een geschiedenis met een betekenis. De Heere Jezus zegt later: ‘En gelijk 
Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het 
eeuwige leven hebbe’ (Johannes 3:14-15). 
 
- Welke zonde hebben alle mensen in het paradijs gedaan? (We kwamen in opstand 
tegen God, we luisterden naar de duivel) 
- Welke straf geeft God? (We moeten sterven) 
- Welk ‘genees’middel geeft God? (Zijn Zoon. Hij sterft aan het kruis om zondaren het 
leven te kunnen geven) 
 
Daarover gaat het in Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus.  
 
 

Bijbel erbij 
Lees Vraag en Antwoord 39 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek dit 
gedeelte met behulp van de volgende vragen: 
1. Welke vervloeking ligt er op alle mensen? (De dood, eeuwig zonder God) 
2. Op Wie heeft God die vervloeking willen leggen? (Op Zijn Zoon de Heere Jezus) 
3. Wat gebeurde er daarom met Hem? (Hij werd aan het kruis gehangen en stierf) 
4. Waarom stierf Hij aan het kruis en niet op een andere manier? (Zo weet ik zeker 
dat de vloek die op mij ligt op de Heere Jezus gekomen is. Want er staat in de Bijbel: 
‘Vervloekt is een iegelijk [iedereen] die aan het hout hangt’.)‘ 
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Bezig 
Jongere kinderen: 

Laat ze de kleurplaat die bij Zondag 15 Vraag en Antwoord 39 hoort (zie onder 
Materialen voor kinderen op www.bijbelsopvoeden.nl), inkleuren. Praat over de 
betekenis van de plaat.  

 
 

Oudere kinderen: 
Laat ze overeenkomsten en verschillen opschrijven tussen de geschiedenis van de 
Heere Jezus aan het kruis en de koperen slang op een stang.  
 
 
 

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 op 
Hem ziet], niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’.  
Vraag de kinderen waarom je met deze tekst eindigt. Besluit met gebed om de 
toepassing van het kruislijden van de Heere Jezus. 
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