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De kerk 
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

Catechismus Zondag 21 Vraag&Antwoord54 
 

 
 
 

De Kerk is de verzameling van de Heere Jezus, 
zegt Zondag 21.  

Wat betekent dat? 
 

 
Binnenkomer 

Praat over verzamelen: postzegels, munten, pennen, stickers, sleutelhangers. Ken je 
iemand die iets verzamelt of verzamel je misschien zelf iets? Wat verzamel 
je/verzamelt hij? Waarom? Hoe doe je/doet hij dat? 
Laat plaatjes van een verzameling zien. Benadruk: enerzijds allemaal 
postzegels/munten/sleutelhangers en dergelijke. Anderzijds toch allemaal anders.  

 
 

Bespreken 
Met eerbied gesproken: de Heere Jezus verzamelt [vergadert] ook iets. Hij verzamelt 
mensen. Zijn verzameling heet: de gemeente. 
 
We gaan erover lezen in de Heidelbergse Catechismus. 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Vraag&Antwoord 54 van Zondag 21 en/of bespreek dit gedeelte met behulp 
van de volgende vragen: 
1. Waaruit vergadert/verzamelt de Heere Jezus? Waar haalt Hij mensen vandaan? 
(Uit het hele menselijke geslacht – uit alle mensen van de wereld) 
2. Wat vergadert/verzamelt Hij? (Een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. 
Omdat er een uitverkiezing is, kun je bij Jezus’ verzameling/gemeente/Kerk horen) 
3. Waardoor verzamelt/vergadert de Heere Jezus Zijn Kerk? (Door Zijn Geest en 
Woord) 
4. Waarin vergadert/verzamelt de Heere Jezus Zijn Kerk? (In eenheid van het ware 
geloof. Ze krijgen allemaal dezelfde Geest en hebben daardoor hetzelfde geloof. Ze 
zijn allemaal verschillend en toch is er ook overeenkomst. Net als bij een verzameling 
postzegels/munten/pennen/sleutelhangers: verschillend en toch hetzelfde.) 
5. Wanneer vergadert/verzamelt de Heere Jezus Zijn Kerk? (Van het begin van de 
wereld tot aan het einde) 
6. Horen de leerling en onderwijzer bij deze Kerk? (Ja, zij weten: ik ben daarvan een 
levend lidmaat en zal dat altijd blijven. Ik hoor voor altijd bij deze verzameling) 
 
 
 

Bezig 
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- Je kunt de bouwplaat maken van de kerk die je vindt op 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/wp-content/uploads/BouwplaatKerk.pdf 
- Je kunt een Bijbelse kijktafel maken bij Vraag&Antwoord 54 van Zondag 21 
waarmee je laat uitkomen dat de Kerk de verzameling van de Heere Jezus is. 
- Je kunt de kinderen een Psalmkaart laten kleuren, bijvoorbeeld die van Psalm 
122:1. Zie: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-122-vers-1-kleurplaat/ 
- Je kunt de kinderen zelf een tekening laten maken bij dit gedeelte van Zondag 21. 
- Je kunt jonge kinderen van duplo, lego of blokken zelf een kerk laten bouwen 
 

1.    2.   3.  
 

 
 

Besluiten 
De Zoon van God verzamelt/vergadert niet alleen de Kerk, maar Hij beschermt en 
onderhoudt die ook. Benadruk aan het einde van dit gezinsmoment/deze objectles 
dat deze verzameling altijd blijft bestaan en nooit weggaat. De Heere Jezus zorgt er 
Zelf voor. Maak kinderen jaloers. Benadruk het belang van bij deze verzameling te 
horen / een levend lid van deze kerk te zijn. Dat ben je door het geloof in de Heere 
Jezus. 
 
Je kunt tot besluit met elkaar dit lied zingen (en misschien wel leren): 
De kerk van alle tijden 
 
De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond. 
’t Is Christus Die door lijden Zijn volk aan Zich verbond. 
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 
’t Was Hij Die door Zijn sterven, aan haar het leven gaf. 
 
Uit ieder volk verkoren, toch in Haar Heiland één, 
Is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen. 
Eén Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heil’ge dis, 
Eén Heer’, op Wie te bouwen, haar troost en rijkdom is. 
 
God houdt Zijn Kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt, 
Door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. 
Al roepen van de tinnen, de wachters nog: ‘Hoe lang?’ 
Straks gaat de dag beginnen, en ’t klagen wordt gezang. 
 
Tekst: S.J. Stone 
Melodie: S.S. Wesley 
Bron: Liederen voor de gemeentezang, nr. 449 – Liedbundel JBGG, nr. 21 
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