Gemeenschap der heiligen
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar)
Catechismus Zondag 21 Vraag&Antwoord 55

Ik geloof in de gemeenschap der heiligen.
Wat betekent dat?
Zondag 21 Vraag&Antwoord 55 legt het uit.

Binnenkomer

Laat de kinderen/leerlingen bovenstaand figuurtje zien en leg aan de hand daarvan
uit wat een gemeenschap is. Neem het voorbeeld van het gezin of de klas als
uitgangspunt. Een gezin is een gemeenschap: de gemeenschap van het gezin.
Vader en moeder in het midden, met elk van de kinderen in contact, maar ook
contact tussen de kinderen onderling. Een klas is een gemeenschap: de
gemeenschap van de klas. De meester of juf in het midden, met elk van de kinderen
in contact, maar ook contact tussen de kinderen onderling.

Bespreken
In de kerk hoor je soms over ‘gemeenschap der / van de heiligen’.
1. Wat gemeenschap is weet je nu, maar wat zijn heiligen? (Heiligen zijn de
gelovigen, Gods kinderen, bekeerde mensen. Heilig betekent: weggehaald bij de
zonde, de duivel en de wereld en apart gezet voor God)
2. Wanneer kun je in de kerk die gemeenschap van de heiligen goed zien? (Als het
Heilig Avondmaal is)
3. Laat het figuurtje van de binnenkomer nog een keer zien. Wie staat er in het
midden als het gaat over de gemeenschap van de heiligen? (De Heere Jezus)
We gaan erover lezen uit de Heidelbergse Catechismus.

Bijbel erbij
Lees Zondag 21 Vraag & Antwoord 55 en/of bespreek dit gedeelte met behulp van
onderstaande vragen:
1. Met wie zijn de gelovigen allereerst verbonden? (Met de Heere Jezus en alles wat
Hij verdiend heeft [=Zijn schatten en gaven])
2. Met wie zijn ze ook verbonden? (Met elkaar)
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3. Hoe kun je dat merken? (Ze zorgen voor elkaar, hebben oog voor elkaar, denken
aan elkaar. De Kerk vraagt: wat kan ik voor een ander uit liefde tot de Heere Jezus
doen?)
4. Waar in de Bijbel kun je dat heel goed zien? (Vlak na Pinksteren. Handelingen
2:42-47)

Bezig
- Je kunt de kinderen met magnetische staafjes en balletjes laten spelen en het
figuur van de gemeenschap na laten maken.
- Je kunt kinderen die kunnen lezen en schrijven het werkblad bij Zondag 21
Vraag&Antwoord 55 laten maken.
- Je kunt kinderen die niet kunnen lezen en schrijven de kleurplaat bij Zondag 21
Vraag&Antwoord 55 laten kleuren.

Besluiten
Kijk nog eens goed naar het figuurtje. Je hebt het met elkaar over de rondjes gehad.
Maar wat zijn de streepjes?
- Wat is de band die de gelovigen aan Christus verbindt? (Geloof en liefde)
- Wat is de band die de gelovigen aan elkaar verbindt? (Liefde)
Zing ter afsluiting een aantal verzen uit Psalm 133.
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