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Rechtvaardig voor God 

-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 
Catechismus Zondag 23 

 

 
 

Rechtvaardig voor God... 
Wat betekent dat? 

Zondag 23 legt het uit. 
 

 
Binnenkomer 

Lees uit een kerkgeschiedenisboek het verhaal van Maarten Luther: hoe hij zoekt 
hoe hij rechtvaardig is voor God. Zijn vraag is: hoe ben ik rechtvaardig voor God? 
Hoe is het weer goed tussen God en mij? 
 
 

Bespreken 
Bespreek wat Maarten Luther allemaal doet om zichzelf rechtvaardig voor God te 
maken: hij vast, hij doet goede werken in een klooster, hij maakt een reis naar Rome 
en kruipt op zijn knieën de trap van een kerk op. 

1. Helpt hem dat? 
2. Hoe komt het dat dit niet helpt? 
3. Wat is recht-vaardig voor God? (Dan is het recht [=goed] met God. Dan staan 

de zonden er niet meer tussen. Dan is er geen kloof meer tussen God en de 
zondaar) 

4. Lees Romeinen 1 vers 17: ‘De rechtvaardige zal uit het geloof leven’. Vertel 
wat er door het lezen van deze tekst gebeurt: God opent Luthers ogen zodat 
hij ziet: ik kan alleen rechtvaardig voor God verschijnen door het geloof. 
Daarover gaat het in Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus.  

 
 

Bijbel erbij 
Lees Zondag 23 Vraag&Antwoord 60 uit de Heidelbergse Catechismus en/of 
bespreek dit met behulp van de volgende vragen: 

1. Hoe ben je rechtvaardig voor God? (Door het geloof in de Heere Jezus) 
2. Wat staat er tussen God en de zondaar? (Zonden tegen al Gods geboden en 

steeds verkeerde dingen willen doen) 
3. Wat geeft God aan de zondaar die gelooft in de Heere Jezus? (Alles wat de 

Heere Jezus heeft gedaan om het goed te maken met God: Zijn betaling, Zijn 
ge-recht-igheid, Zijn heiligheid (zonder zonde) 

4. Hoe ziet God de zondaar die dit gekregen heeft? (Zonder zonde en vol 
gehoorzaamheid) 

5. Waarom krijgt een zondaar dit? (Alleen uit genade. Genade is dat je krijgt wat 
je niet verdient) 

6. Maarten Luther noemde dit: een wonderlijke ruil. Zeg eens in eigen woorden 
wat hij daarmee bedoelde! 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl , 2020 
 

Bezig 
Maak met de kinderen het Werkblad Zondag 23 Heidelbergse Catechismus dat je 
kunt vinden op www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/heidelbergse-catechismus/ 

 
 

 
Besluiten 

Breng de noodzaak van het ‘rechtvaardig zijn voor God’ onder de aandacht van de 
kinderen: het moet goed komen tussen de heilige God en mij als zondaar. Het kan 
ook goed komen: daar heeft de Heere Jezus voor gezorgd. Besluit met gebed en bid 
of het goed mag zijn met God. 
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