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Je bent aan God verbonden 
-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

Catechismus Zondag 27 Vraag&Antwoord 74 
 

 

Zondag 27 zegt dat kinderen deel uit maken van Gods verbond 
en daarom gedoopt moeten worden.  

Wat betekent dat?  
 

Binnenkomer 
Vraag de kinderen welke psalm er gezongen wordt als er gedoopt wordt: Psalm 105:5.  
Laat deze Psalm zien: ’t Verbond met Abraham zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind. 
 

 
 
 

Bespreken 
Bespreek deze Psalm en trek lijnen naar de kinderdoop. 
1. Wat weet je van de verbondssluiting van God met Abraham? 
2. Wat is een verbond? (In het woord ‘verbond’ hoor je het woord ‘verbinden’. Denk maar 
aan een touw waarmee je twee dingen aan elkaar vastbindt. God verbindt Abraham en zijn 
nageslacht aan Zichzelf. Hij maakt een verbond. Bij het sluiten van een verbond worden 
afspraken gemaakt en dingen aan elkaar beloofd. God belooft Abraham dat Hij Zijn God zal 
zijn. Abraham belooft God dat hij Hem zal dienen en zal leven zoals de Heere wil) 
3. Bij een verbond hoort vaak ook een teken. Denk maar aan een man en vrouw die met 
elkaar trouwen. Zij verbinden zich ook aan elkaar. Zijn beloven ook dingen aan elkaar. Hoe 
kun je zien dat een man en vrouw getrouwd zijn? Aan de trouwring. De trouwring is het 
teken dat deze man en deze vrouw aan elkaar verbonden zijn. Wat is het teken dat de Heere 
geeft bij het verbond met Abraham? (De besnijdenis) 
4. In welk teken is dit later veranderd? (De doop) 
 
Over dit verbond gaat het in Zondag 27 Vraag & Antwoord 74. We gaan dit met elkaar lezen. 
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Bijbel erbij 
Lees Zondag 27 Vraag&Antwoord 74 uit de Heidelbergse Catechismus en/of bespreek dit 
met behulp van de volgende vragen: 
1. Horen kinderen ook bij het verbond dat God opgericht heeft? 
2. Wat wordt hen toegezegd [=beloofd]?  
3. De doop plaatst je ergens in en ergens uit. Waar kom je in? Waar ga je uit? 
4. Wat betekent dit voor je hart? (God wil je God zijn. Hij wil je verlossen van de zonde. Hij wil 
je zonden vergeven door het bloed van de Heere Jezus. Hij wil je door de Heilige Geest het 
geloof geven dat je zalig maakt) 
5. Wat betekent dit voor je leven? (Je hoort niet bij de wereld, maar bij de kerk. Je leeft zoals 
de Heere wil en bent gehoorzaam aan Zijn Woord en wet) 

 
Bezig 

Thuis 
Vertel de kinderen over hun doop: door welke dominee, in welke kerk, met welke tekst. Heb 
je een foto van je kind in doopjurk of dooppak? Laat die zien. Heb je de doopkaart nog die je 
toen kreeg? Laat die eens aan je kinderen zien. Hangt die in een lijstje op de slaapkamer? 
Vertel waarom je dat gedaan hebt. Heb je de doopkaart niet? Op www.bijbelsopvoeden.nl 
vind je een doopkaart die je achteraf in kunt vullen. Op de plaats van het plaatje kun je een 
foto plakken. Deze doopkaart kun je inlijsten en alsnog op de slaapkamer hangen. 
 

    
 
School 
Jonge kinderen kun je één van de kleurplaten van Psalm 105 vers 5 laten kleuren die je op de 
website vindt of de Bijbeltekst: ‘Laat de kinderen tot Mij komen’. Voor oudere kinderen is 
een werkblad met puzzels gemaakt rond het thema doop. 

 
Besluiten 

Je bent verbonden aan God. Heb je er weleens over nagedacht dat dit betekent dat Hij heel 

dicht bij jouw leven is? De doop maakt je niet automatisch tot een kind van God. Maar de 

doop zegt wel dat je een kind van God kunt zijn. De Heere wil dat kinderen tot Hem komen. 

Laat daarom je gedoopte voorhoofd aan Hem zien en zeg: ‘Heere, ik ben gedoopt. U bent 

dicht bij mij en ik ben dicht bij U. Wilt U mij dan een kind van U maken?’ Laat je gedoopte 

voorhoofd ook aan anderen zien in hoe je leeft. Kom er maar eerlijk voor uit als je iets 

gevraagd wordt te doen wat de Heere niet goed vindt: ‘Weet je: ik ben gedoopt. En daarom 

kan ik daar niet aan meedoen!’ 
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