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Wat is bekering? 

-gezinsmoment of objectles bij Catechismus Zondag 33- 
 

 
Wat is bekering? Wat gebeurt er dan? 

Zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus vertelt er meer over! 
 
 

Binnenkomer 
Jonge kinderen 

- Vertel of lees het verhaal van de verloren zoon of van de bekering van koning Manasse. 
- Je kunt verder ook een omkeerspel doen:  

- laat een kind bij je weglopen 
- vraag het kind na een paar stappen om stil te staan  
- geef het kind de opdracht om na te denken: je staat nu met je rug naar mij toe en 
loopt bij mij vandaan. Wil je dat echt? Ik vraag je om terug te komen. 
- je kind keert zich nu om en loopt naar je terug 
 

Oudere kinderen 
- Geef oudere kinderen onderstaand plaatje en laat ze er een minuut naar kijken. 

Bekeren = 
 

inkeren 
 

omkeren 
(of: afkeren) 

 
terugkeren 

 
 

Bespreken 
Bespreek het ‘omkeerspel’ / de gelijkenis van de verloren zoon / de geschiedenis van 
Manasse / de afbeelding.  

- Wij lopen bij de Heere weg. Hoe komt dat? 
- De Heere vraagt ons naar Hem terug te komen. Hoe vraagt Hij dat? 
- Bekeren is dat Zijn Woorden in je hart komen en je ziet dat het niet goed gaat omdat 

je bij de Heere vandaar loopt. 
- Bekeren is dat je je omkeert. Je staat niet meer met je rug naar God, maar keert je 

naar Hem toe. Je gaat bidden en Bijbellezen. Je gaat de zonde de rug toekeren. 
- Bekeren is dat je terugkeert naar God. Je loopt bij de zonde weg en je loopt naar de 

Heere toe. Je luistert naar Zijn stem en doet wat Hij wil. 
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Bijbel erbij 
Lees Vraag&Antwoord 88, 89 en 90 van Zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus en 
bespreek dit gedeelte met behulp van de volgende vragen. 
1. Welke twee dingen gebeuren er bij de bekering? (Er gaat iets weg en er komt iets. Er sterft 
iets af en er komt iets tot leven. Dat wat weggaat wordt de oude mens genoemd en dat wat 
komt, de nieuwe mens. Dat zijn geen twee mensen, maar twee dingen in het hart van een 
kind van God)  
2. Hoe zie je dat in het leven van de verloren zoon / Manasse? (Het oude leven (feestvieren 
met vrienden / afgoden dienen als koning) gaat weg en er komt een nieuw leven voor in de 
plaats (terug naar de vader en hem dienen / de Heere dienen)) 
3. Wat is de oude mens die afsterft of weggaat? (Het is verdriet en berouw in het hart omdat 
wij God door onze zonden vertoorn hebben. We gaan die zonden steeds meer haten en 
vluchten ervan weg) 
4. Wat is de nieuwe mens die komt of gaat leven? (Het is blijdschap in God door Christus. Het 
is een sterk verlangen en liefde om te leven zoals de Heere wil) 
 
Lees Vraag en Antwoord 91 van Zondag 33: 
5. Wat gaat er groeien aan de levensboom van iemand die bekeerd is? (Goede werken / 
vruchten van bekering / vruchten van dankbaarheid) 
6. Wat kun je nu dus zeggen over deze goede werken/vruchten? (Ze groeien door een waar 
geloof. Ze zijn volgens de wet van God. Ze zijn tot eer van God) 

 
Bezig 

- Je kunt (jonge) kinderen een kleurplaat van de gelijkenis van de verloren zoon (op de 
website kun je er één vinden) laten kleuren. 
- Je kunt (oudere) kinderen een drieluik laten maken van de bekering van Manasse. 
- Je kunt voor oudere kinderen een werkblad maken, waarbij je ze op laat zoeken wat ze 
kunnen vertellen over de oude en nieuwe mens in het leven van… 
Hier een voorbeeld: 

Schrijf in de vakjes een voorbeeld van de oude mens en de nieuwe mens 
in het leven van de volgende personen: 

 

 Oude mens Nieuwe mens 

 
Hizkia 

(2 Koningen 20) 
 

  

 
David 

(2 Samuël 12 vers 1-20) 
 

  

Salomo 
(1 Koningen 10 vers 9 

en 11 vers 1 en 2) 
 

  

Petrus 
(Matthéüs 26 vers 58 

en 75) 
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- Je kunt met kinderen een berijming van Zondag 33 leren. Bijvoorbeeld de berijming van H. 
van ’t Veld die je vindt in het boek ‘Wegwijzer naar Christus’. Dit is te zingen op de wijs van 
Psalm 136: 

Wordt een mens tot God bekeerd, 
dan verandert zijn bestaan: 
d’ oude mens sterft af, verteert 
en de nieuwe mens treedt aan. 

 
Goede werken komen voort 
uit geloof in God de Heer’. 
Hun norm is Zijn Wet,Zijn Woord 
en hun doel Zijn lof en eer. 

 
 

Besluiten 
Sluit dit gezinsmoment/deze objectles af door de toepassing te maken. Ken je een oude 
mens en een nieuwe mens in je leven? 
 

     Toepassing 
Woont alleen de oude mens nog in je hart of is er ook een nieuwe mens?  
Dat kun je merken aan wat je doet. De oude mens verlangt naar de zonde  
en de wereld. De nieuwe mens verlangt naar God en alles wat van God is. Dan houd 
je van Gods dag en Gods dienst. Je vlucht bij de zonden vandaan en verlangt om in 
de Bijbel te lezen of naar de kerk te gaan. Je hebt geen  
zin (meer) in films. Voetbaluitslagen zeggen je niets (meer). Mensen doden  
en omver rijden op het computerscherm staan je tegen. Je gaat anders denken en 
anders doen. Hoe is dat bij jou? Vlucht je bij de zonden vandaan  
of zoek je ze juist op? Heb jij een verlangen om voor God te leven en te doen wat Hij 
wil? Van zonden wordt je niet gelukkig; van de Heere Jezus wel. De dingen van de 
wereld geven je geen blijdschap; de Heere dienen wel. Loop niet bij God vandaan. 
Keer om! Bekeer je! 
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