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Vruchten van dankbaarheid 

-gezinsmoment of objectles bij Catechismus Zondag 32- 
 

We zijn gekomen bij het derde deel van de Heidelbergse Catechismus. 
Daarin gaat het over de dankbaarheid. 

Wat is dankbaarheid en hoe laat je zien dat je dankbaar bent? 
 

Binnenkomer 
Jonge kinderen 

Vertel kort het verhaal van Zacheüs (Lukas 19:1-10). 
Oudere kinderen 

Laat een paar afbeeldingen van vruchtbomen zien. 
 

Bespreken 
Jonge kinderen 

- Hoe merk je dat Zacheüs een nieuw hart gekregen heeft/bekeerd is? (Hij zegt dat hij de 
helft van alles wat hij heeft aan de armen zal geen. En als hij vroeger teveel geld van mensen 
gevraagd heeft, gaat hij dat vier keer zoveel teruggeven) 
- Waarom doet Zacheüs dit? (Uit liefde en dankbaarheid voor wat de Heere Jezus in zijn leven 
heeft gedaan, gaat Zacheüs leven zoals God dat in Zijn wet zegt) 
- Hoe noem je die goede dingen die Zacheüs nu gaat doen? (Goede werken of vruchten van 
dankbaarheid) 

Oudere kinderen 
- De Bijbel vergelijkt je leven bij een boom. Leg dat eens uit! 
- Aan een boom groeien vruchten. Aan je levensboom ook. Welke vruchten? 
- God kijkt of er aan jouw levensboom vruchten van geloof en bekering zijn. Wat betekent 
dat? 
- Hoe worden die vruchten van geloof en bekering ook wel genoemd? (Goede werken of 
vruchten van dankbaarheid) 
 
Over deze goede werken of vruchten van dankbaarheid gaat het in Zondag 32. 
 

Bijbel erbij 
Lees Vraag&Antwoord 86 van Zondag 32 uit de Heidelbergse Catechismus en bespreek dit 
met behulp van onderstaande vragen: 
1. Wat gebeurt er bij de bekering (het eerste deel van de vraag)? (Gods kinderen worden uit 
hun ellende verlost. Dat doet de Heere Jezus uit genade) 
2. Waarom gaan zulke mensen goede werken doen (het eerste deel van het antwoord)? 
Waarom gaan er vruchten van dankbaarheid aan hun levensboom groeien? (Dat gebeurt uit 
liefde. Ze zijn zo blij met alles wat God in hun leven gedaan heeft dat ze Hem danken: niet 
alleen met woorden, maar ook met daden. Ze houden zoveel van de Heere dat ze willen leven 
zoals Hij dat wil) 
3. Wat gebeurt er als ze zelf die goede werken/vruchten aan hun levensboom zien hangen? 
(Dan merken ze dat de Heere echt in hun leven werkt en dan wordt hun geloof sterker) 
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4. Wat gebeurt er als andere mensen die goede werken/vruchten aan hun levensboom zien? 
(De Heere kan dat gebruiken om ook andere mensen te bekeren. Dan zien andere mensen 
hoe goed het is om de Heere te dienen en willen ze Hem daardoor ook leren kennen en 
dienen) 
 
Lees Vraag&Antwoord 87 en bespreek dit gedeelte met behulp van onderstaande vragen: 
1. Iemand kan goede werken doen, maar ook kwade [=slechte, zondige] werken. Er kunnen 
goede vruchten aan je levensboom hangen, maar ook kwade [=slechte, zondige] vruchten. 
Welke kwade werken/vruchten noemt Antwoord 87? 
2. Als dat niet veranderd, kan zo iemand niet naar de hemel. Wat is nodig (Vraag 87)? 
(Bekering) 
 

Bezig 
- Je kunt kinderen een kleurplaat laten kleuren (bijvoorbeeld de kleurplaat over Galaten 5:22 
die je op de website vindt) over vruchten van dankbaarheid of er een tekening van laten 
maken. 
- Je kunt jonge kinderen twee bomen geven en (uit tijdschriften of van tevoren opgezocht) 
plaatjes van goede en verkeerde gebeurtenissen laten plakken in de goede boom of in de 
kwade boom. 
- Je kunt Mattheüs 3:8, Mattheüs 7:17 of Mattheüs 12:33b en 35 met elkaar leren (voor 
leerondersteuning/pictogrammen, zie de Bijbelteksten op de website). 
- Je kunt met kinderen naar een boomgaard gaan en vruchten plukken en naderhand uit de 
Bijbel Mattheüs 7:15-20 lezen en bespreken. 
- Als het herfst is als je dit gezinsmoment/deze objectles houdt, kun je ook een Bijbelse 
kijktafel of knutselwerkje maken van herfstvruchten (voorbeeld vind je op de website). 
- Je kunt ook concreet stilstaan bij de vrucht van de Geest uit Galaten 5:22 (handvatten 
hiervoor vind je in het gezinsmoment vrucht van de Geest op de website). 

 

 
 

Besluiten 
Maak de toepassing naar het eigen leven. Hoe is het met jou? Zijn er goede werken in je 
leven? Groeien er vruchten van bekering/vruchten van de Geest/vruchten van dankbaarheid 
aan je levensboom? Wat zien anderen aan je leven? Wat ziet God? 
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