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Vergeving van zonden 

-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 
Catechismus Zondag 21 Vraag&Antwoord 56 

 

 
 

Ik geloof in de vergeving der zonden. 
Wat betekent dat? 

Zondag 21 Vraag&Antwoord 56 legt het uit. 
 

 
Binnenkomer 

Variant 1: 
Neem een voorbeeld uit het dagelijkse leven: het gezinsleven of het schoolleven. 
Bijvoorbeeld een leerling of broertje/zusje die iets heel lelijks tegen een ander heeft 
gezegd. Dan is het niet goed tussen die twee kinderen. Dat moet goed gemaakt 
worden. Het ene kind vertelt wat het verkeerd heeft gedaan en het andere kind zegt 
dat het dit kind vergeeft. Vergeven is: wegdoen wat ertussen lag, het weer goed 
maken. 
Variant 2: 
Je kunt de betekenis van verzoenen aan kinderen uitleggen met behulp van drie 
kleuren (zwart – rood – wit) en drie emoji’s (boos – verdrietig – blij).  
- Neem het zwarte karton. Laat de kinderen zonden uit hun leven noemen. Schrijf die 
op het zwarte karton. Laat het boze gezichtje zien: door de zonden is het niet goed 
met God. God is heilig boos. Die zonden moeten weg. Hoe kan dat?  
- Neem het rode karton. ‘Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van 
alle zonden’ (1 Johannes 1:7). Laat het verdrietige gezichtje zien. De Heere Jezus 
moest lijden en sterven om voor de zonden te betalen. Zijn bloed bedekt de zonden. 
Leg het rode karton op het zwarte karton.  
- Neem het witte karton. Het is goed met God / er is vrede met God door het geloof in 
de Heere Jezus. Daarop wijst de kleur wit: helemaal schoon, afgewassen van de 
zonden.   
 
 

Bespreken 
Variant 1: 
Nu naar God en de mens. Tussen God en de zondaar ligt niet maar een lelijk woord 
of een ruzie, daar ligt een berg van zonden tussen die onvoorstelbaar groot is. Hoe 
kan die berg weg? Hoe kunnen al die zonden vergeven worden? 
Daarover gaat het in Zondag 21 Vraag&Antwoord 56. 
Variant 2: 
Je kunt ‘bespreken’ overslaan en gelijk naar ‘Bijbel erbij’ gaan. 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Zondag 21 Vraag&Antwoord 56 uit de Heidelbergse Catechismus en/of 
bespreek dit met behulp van de volgende vragen: 
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Variant 1: 
1. Waardoor kunnen de zonden weg die tussen God en de zondaar staan? (Om de 
genoegdoening van Christus. Genoegdoening = voldoening, verzoening, betaling. De 
Heere Jezus heeft geleden en gestorven is. Hij heeft betaald. Daardoor kunnen de 
zonden weg en wil God er nooit meer aan denken. De zwarte zonden zijn bedekt 
door het rode bloed van Christus en daardoor is er vrede met God (wit)) 
2. Luther sprak over een genadige ruil. Wat gaat er bij de zondaar weg en wat krijgt 
hij van de Heere Jezus? (De zonden gaan weg en hij krijgt de gerechtigheid van 
Christus. In het ‘ge-recht-igheid’ zit het woord recht: het is recht of goed met God 
door wat de Heere Jezus gedaan heeft) 
3. Waarom is dat genade? Wat is genade? (Genade is dat je krijgt wat je niet 
verdient. De zondaar heeft straf verdiend in het gericht [=voor de rechtbank] van 
God. Maar hij krijgt vrijspraak om Jezus’ wil. Dat is genade) 
 

Variant 2: 
1. Welke woorden gebruikt het antwoord voor het zwarte karton?  
2. Welke woorden gebruikt het antwoord voor het rode karton? 
3. Welke woorden gebruikt het antwoord voor het witte karton? 
 
 

Bezig 
- Je kunt kinderen een zwart hart, een rood hart en een wit hart geven en ze 
daarmee een verwerking bij Vraag&Antwoord 56 laten maken. 
- Je kunt kinderen een verwerking bij Vraag&Antwoord 56 laten 
kleuren/tekenen/verven met alleen de kleuren zwart, rood en wit. 
- Je kunt jongere kinderen een ketting laten maken van zwarte, rode en witte kralen. 
- Je kunt oudere kinderen 1 Johannes 1 vers 7 laten handletteren. 
- Je kunt jongere kinderen de kleurkaart van Psalm 51 vers 4 laten kleuren. Zie: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-51-vers-4-kleurplaat/ 
 

     
 

 
Besluiten 

Het is niet genoeg om te weten dat er verzoening met God mogelijk is door de Heere 
Jezus. Je moet verzoend zijn. Hoe kan dat? Lees het tot besluit in Romeinen 3 vers 
25 en bid of de Heere dit aan alle gezinsleden/leerlingen geven wil. 
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