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Twee sleutels 
-gezinsmoment of objectles bij Zondag 31- 

 
 

Met een sleutel maak je de deur van een huis of gebouw  
open of doe je hem juist dicht.  

De Heere Jezus heeft sleutels om de deur naar de hemel  
open te maken of dicht te doen.  

Zondag 31 legt uit wat dat betekent. 
 
 

Binnenkomer 
Laat een sleutel zien en vraag de kinderen wat je met een sleutel doet en waarom je een 
sleutel nodig hebt.  
 

Bespreken 
- Wat is het Koninkrijk van God? (Een koninkrijk is een rijk -een land- met een koning(in). Net 
als Nederland. Dat wordt daarom ook wel het koninkrijk der Nederlanden genoemd. Het 
Koninkrijk van God is het rijk waarover God Koning is. Dat is geen land dat je op de 
landkaart/wereldbol aan kunt wijzen. Het Koninkrijk van God zit in de harten van mensen die 
bij deze Koning horen. Al Gods kinderen/alle gelovigen horen bij het Koninkrijk van God. Het 
wordt ook wel een hemelrijk genoemd, omdat zij na hun sterven naar de hemel gaan) 
- Het Koninkrijk van God zit voor zondige mensen op slot. Hoe komt dat? (Dat komt door de 
zonde in het paradijs. Toen hebben we zelf de deur van dat koninkrijk dicht gedaan en we 
kunnen het niet meer open maken) 
- Gelukkig zijn er sleutels waarmee dit Koninkrijk open kan. Daarover gaat het in Zondag 31. 

 

 
Bijbel erbij 

Lees Vraag&Antwoord 83 van Zondag 31 uit de Heidelbergse Catechismus en bespreek dit 
met behulp van de volgende vragen: 
1. Hoeveel sleutels zijn er van het Koninkrijk van God? 
2. Welke sleutels zijn dit? (De verkondiging van het Evangelie/de preek en de christelijke 
ban/kerkelijke tucht [=vermaning]) 
 
Lees Vraag&Antwoord 84 en bespreek dit met behulp van de volgende vragen: 
3. Voor wie gaat het Koninkrijk van God door de sleutel van de preek open? 
4. Voor wie blijft het Koninkrijk van God door de sleutel van de preek dicht? 
5. Wat kun je dus weten als je goed naar een preek luistert? 
 
Lees Vraag&Antwoord 85 en bespreek dit met behulp van de volgende vragen: 
6. Voor wie gaat het Koninkrijk van God door de sleutel van de kerkelijke vermaning dicht? 
7. Wanneer gaat het Koninkrijk van God door de sleutel van de kerkelijke vermaning weer 
voor hen open? 
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Bezig 
Jonge kinderen:  
- Je kunt hen de kleurplaat van de sleutels van het Koninkrijk van God geven om te kleuren. 
Deze kleurplaat vind je op www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/catechismus/ 
- Je kunt hen de afbeelding van een sleutel geven en daar een kerk omheen laten tekenen. 
Deze afbeelding vind je hieronder. 
- Je kunt hen de afbeelding van een sleutel geven en die laten beplakken met stukjes 
(crêpe)papier 
Oudere kinderen: 
- Je kunt hen de afbeelding van een sleutel geven en daarin laten schrijven wat de sleutels 
van het Koninkrijk van God zijn en hoe die werken. Je kunt daarna de afbeeldingen van alle 
kinderen verzamelen en in één grote kerk plakken om hen nog een poosje aan de betekenis 
van deze zondag te herinneren. 
- Je kunt hen de puzzel bij Zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus geven om te maken. 
Deze puzzel vind je op www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/catechismus/ 

 

     
 

 
Besluiten 

Besluit dit gezinsmoment/deze objectles door te wijzen op het belang van het naar de kerk 
gaan en het goed luisteren naar de preek. In de preek gaat de deur van het Koninkrijk van 
God voor je open of dicht. Je kunt dus weten hoe het met je is op reis naar de eeuwigheid. 
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