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Werkplaats & Gereedschap 
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

Catechismus Zondag 25 Vraag&Antwoord 65 en 68 
 

 

Zondag 25 tekent de kerk 
 als werkplaats van de Heilige Geest 

 en geeft ook aan wat Zijn gereedschap is:  
de verkondiging van het Heilig Evangelie 

 en het gebruik van de sacramenten. 
Dit gezinsmoment (thuis) of deze objectles (school) 

werkt dit beeld voor kinderen uit.  
 

 

Binnenkomer 
Thuis: 
Ga met je kinderen in een werkplaats kijken. De werkplaats van een timmerman, of de 
werkplaats van een automonteur bijvoorbeeld. Laat ze goed kijken. De timmerman is iets 
aan het maken. De monteur repareert een auto. 
School: 
Praat over een werkplaats. Kijk plaatjes over een werkplaats. Of misschien zijn de kinderen 
weleens in een werkplaats geweest en kun je het bezoek daaraan in herinnering roepen.  
 
Neem bijvoorbeeld de werkplaats van een garagebedrijf. Je ziet daar automonteurs aan het 
werk. En er staan auto’s. Als een auto alleen in een werkplaats staat, gebeurt er niets. De 
auto moet op ‘de brug’ gezet. Er moet door automonteurs aan zo’n auto gewerkt worden. 
Kijk welk gereedschap ze daarbij gebruiken. 

 

Bespreken 
Trek de lijn door naar de kerk. 
1. Waarom is het bijzonder dat je naar de kerk mag? (De kerk is de werkplaats van de Heilige 
Geest) 
2. Is het genoeg om in de kerk te zijn? (Nee, er moet aan je gewerkt worden) 
3. Hoe doet de Heilige Geest dat? (Door de Bijbel. Maar ook: door de Heilige Doop en het 
Heilig Avondmaal) 
4. Wat is dus het gereedschap van de Heilige Geest? (De verkondiging van het Evangelie en 
het gebruik van de sacramenten, zegt de Catechismus heel deftig) 
We gaan erover lezen in Zondag 25. 
 

Bijbel erbij 
Lees Zondag 25 Vraag&Antwoord 65 en 68 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek 
dit met behulp van de volgende vragen: 
1. Hoe kom je aan geloof? (Dat werkt de Heilige Geest in je hart) 
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2. Hoe doet Hij dat? (Door de verkondiging van het Heilig Evangelie – door een preek of het 
lezen uit de Bijbel) 
3. Hoe zorgt Hij dat dit geloof blijft? Hoe maakt Hij het geloof sterk? (Door het gebruik van de 
sacramenten) 
4. Hoeveel sacramenten zijn er? (Twee) 
5. Welke sacramenten hebben wij? (De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal) 

 
Bezig 

- Alle leeftijden: 
Teken aan de ene kant van je blad een werkplaats met gereedschap. Teken aan de andere 
kant van je blad een kerk met de Bijbel en de sacramenten. Schrijf erbij om welke 
werkplaatsen het gaat en welk gereedschap erbij hoort.  
- Oudere kinderen:  
Laat ze de kleurplaat bij deze Zondag kleuren die je kunt vinden op 
www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/heidelbergse-catechismus/ 
- Jongere kinderen: 
Laat ze het werkblad bij deze Zondag maken en kleuren die je kunt vinden op 
www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/heidelbergse-catechismus/ 
 

 
 

  
 

Besluiten 
Benadruk nog eens dat de kerk de werkplaats van de Heilige Geest is en dat het dus heel 
bijzonder is dat we op zonag naar de kerk mogen. Toch is het niet genoeg als je alleen in de 
werkplaats van de Heilige Geest bent. Het is nodig dat de Heilige Geest in je hart werkt. 
Open daarom veel de Bijbel, want dat is het gereedschap dat Hij gebruikt. 
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