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Onze Vader, Die in de hemelen zijt 
- gezinsmoment (thuis) of objectles (school)  

bij Zondag 46 (5 – 12 jaar) - 

 
We gaan leren hoe we God mogen aanspreken in ons gebed.  

Vol liefde en vol eerbied.  
 

Binnenkomer 
Variant 1: Bovenbouwkinderen 

Laat de kinderen opzoeken wat de woorden voor papa en mama in een andere taal zijn. 
Variant 2: Middenbouwkinderen 

Laat de kinderen benoemen hoe ze jullie als vader en moeder noemen, als ze jullie nodig 
hebben voor iets. 

Variant 3: Onderbouwkinderen 
Bedenk met elkaar hoe vader- en moederdieren heten. Misschien kun je er zelf nog wel 
meer bedenken: 
- Hoe heet de vader van een kuikentje? En de moeder? 
- Hoe heet de vader van een kalfje? En de moeder? 
- Hoe heet de vader van een veulen? En de moeder? 
- Hoe heet de vader van een lammetje? En de moeder? 
- Hoe heet … 
 

Bespreken 
- Waarom noem je je vader ‘papa’ en je moeder ‘mama’?  
- Mogen ook anderen je ouders zo aanspreken? 
- Spreek jij andere mannen aan met ‘papa’ en andere vrouwen met ‘mama’? Waarom niet?  
- Vertel dat de Heere Jezus Zijn discipelen ook geleerd heeft, hoe zij God mogen noemen, als 
ze tot Hem spreken.  
 

Bijbel erbij 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus, Zondag 46 vraag 120  en bespreek dit op de volgende 
manier: 
- Knip antwoord 120 in kleine stukjes en bedenk eenvoudigere woorden hierbij. Maak hierbij 
eventueel gebruik van het werkblad (het staat onderaan dit document in een printversie) 

Originele tekst Eigen woorden 

Opdat Hij van stonde aan,  
in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht  

in het begin onzes gebeds,  
tot God verwekke,  

welke beide de grond onzes gebeds zijn,  
namelijk, dat God onze Vader door Christus 
geworden is, 

 

en dat Hij ons veel minder afslaan zal  

hetgeen dat wij Hem met een recht geloof 
bidden, 
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dan onze vaders ons aardse dingen 
ontzeggen.  

 

 
- Laat één van de kinderen in eigen woorden vertellen wat er nu eigenlijk staat in vraag en 
antwoord 120.  

- Hoe mag je de Heere aanspreken in het gebed?  
- Wie zegt dat we God mogen spreken met ‘Vader’?  
- Hoe is de Heere jouw Vader? (Alleen door de schepping of ook door de herschepping?) 
 
Lees nu Zondag 46 vraag 121: 

- Knip ook antwoord 121 in kleine stukjes en bedenk eenvoudigere woorden hierbij (zie ook 
het werkblad).  

Originele tekst Eenvoudigere woorden 

Opdat wij van de hemelse majesteit Gods  

niet aardselijk gedenken,   

en van Zijn almachtigheid  
alle nooddruft des lichaams en der ziel 

verwachten.  

 

 
- Laat één van de kinderen in eigen woorden vertellen wat er staat in vraag en antwoord 
121.  
- Als je iemand/Iemand ‘vader/Vader’ mag noemen, zou het dan kunnen gebeuren dat je dat 

heel makkelijk op je lippen neemt? Hoe zou dat komen?  
- Waarom mogen we van de Heere alles verwachten, wat we nodig hebben voor ons lichaam 
en onze ziel?  
 

Bezig 
- Kent iedereen het volmaakte gebed al uit het hoofd? Leer mij met de Heidelbergse 
Catechismus. Leer vandaag de aanspraak van het volmaakte gebed. Je vindt hier 
leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus69-13-leren/ 
- Heb je de poster bij het volmaakte gebed al gezien op 
www.bijbelsopvoeden.nl. Deze poster kan je helpen bij het leren. Er is 
ook een kleurplaat van die je kunt kleuren. 

- In de categorie ‘Psalmversjes’ vind je achter de Psalmversjes 
kleurkaarten van alle verzen van het berijmde Gebed des Heeren. Je 
kunt de kleurkaart bij vers 1 kleuren.  
- Sta stil bij het begrip eerbied. Bijvoorbeeld met behulp van dit 
gezinsmoment/deze objectles: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/eerbied-god-is-groot-3-12-jaar/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/eerbied-1-god-is-groot/ 
Typ ‘eerbied’ in de zoekfunctie op www.bijbelsopvoeden.nl voor meer materiaal hierover. 

 
Besluiten 

Zing als afsluiting Psalm 33:11 of het Gebed des Heeren vers 1. 
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Werkblad 
Heidelbergse Catechismus Zondag 46 

 

Antwoord 120: 
Originele tekst In eigen woorden 

Opdat Hij van stonde aan, 

 

 

in ons de kinderlijke 

vrees en toevoorzicht 

 

in het begin onzes gebeds, 

 

 

tot God verwekke, 

 

 

welke beide de grond onzes gebeds zijn, 

 

 

namelijk, dat God onze Vader door 

Christus geworden is, 

 

en dat Hij ons veel minder afslaan zal 

 

 

hetgeen dat wij Hem met 

een recht geloof bidden, 

 

dan onze vaders ons aardse dingen 

ontzeggen.  

 

      

Antwoord 121: 
Originele tekst In eigen woorden 

Opdat wij van de hemelse majesteit Gods 

 

 

niet aards gedenken,  

 

 

en van Zijn almachtigheid 

 

 

alle nooddruft des lichaams en der ziel 

verwachten.  
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