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Straf verdiend 
Gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

- Catechismus Zondag 4 - 
 

 
Ik heb gezondigd en zondig elke dag weer.  

Daarom verdien ik straf. 
Ik probeer onder de straf uit te komen.  

Maar God is een eerlijke Rechter.   
Hoe kun je dit duidelijk maken aan kinderen? 

 
Binnenkomer 

Gezinsmoment: Ga met kinderen naar de rechtbank. Maak daar een (niet al te 
heftig) proces mee. Een bezoek aan de rechtbank kan kinderen meer zicht geven op 
God als Rechter die rechtvaardig oordeelt. 
Alternatief of bij objectles: Ben je niet in de gelegenheid een rechtbank te 
bezoeken, zoek dan met elkaar (op internet of in de bibliotheek) informatie over hoe 
een rechtbank werkt. 
 

Bespreken 
Ga met elkaar in gesprek over wat je hebt gehoord bij (of opgezocht over) de 
rechtbank 
Bespreek de volgende elementen: 
- Wat had de meneer of mevrouw gedaan? (…) 
- Waarom is dat erg? (Overtreding van de wet) 
- Wat gebeurt er als je iets doet wat niet mag? (Dan krijg je straf) 
- Welke straf kreeg deze meneer/mevrouw? (…) 
- Hoe heet de meneer/mevrouw die straf geeft? (Een rechter) 
- Een rechter moet rechtvaardig oordelen. Wat betekent dat? (Zonde moet gestraft 
worden. De rechter geeft een eerlijke straf: een straf die past bij de overtreding) 
- Had de rechter dan geen medelijden met de meneer/mevrouw? Kon hij het 
verkeerde dat gedaan was niet door de vingers zien? (De rechter had wel 
medelijden. Juist daarom gaf hij straf. Als hij de man/vrouw zou laten gaan zonder 
straf, zou hij/zij zo weer verkeerde dingen doen. Door hem/haar te straffen wil hij 
hem/haar juist leren goed te doen. Hij heeft het beste met hem/haar voor) 
 

Bijbel erbij 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 4 en/of bespreek deze tekst aan de 
hand van de volgende vragen: 

1. (De meneer/mevrouw bij de rechtbank had … gedaan.) Wat hebben alle 
mensen voor ergs gedaan (vraag en antwoord 9)? (Geluisterd naar de duivel. 
Ongehoorzaam geweest aan God. En daardoor overtreden we elke dag Gods 
wet (geef voorbeelden)) 
2. (Wie verkeerde dingen doet/zondigt, krijgt straf.) Kan God de zonde van de 
mensen ongestraft laten (vraag en antwoord 10)? (Nee. God is rechtvaardig. 
Dat betekent: Hij doet wat Hij zegt. Hij moet de zonde straffen) 
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3. (De meneer/mevrouw bij de rechtbank kreeg … straf). Welke straf geeft 
God (antwoord 10)? (Tijdelijke straffen hier op aarde en eeuwige straffen na 
dit leven) 
4. (De rechter geeft een eerlijke straf: een straf die past bij de overtreding). 
Hoe is dat bij God (vraag en antwoord 11)? (God straft ook eerlijk. Wij hebben 
gezondigd tegen de allerhoogste God in de hemel. Daarom moeten we de 
allerergste straf krijgen) 
5. God is toch barmhartig? Hij heeft toch een hart dat brandt van liefde? Kan 
Hij de zonde dan niet door de vingers zien (antwoord 11)? (Nee. God is wel 
barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig. Daarom moet Hij de zonde straffen) 
6. Wat wil deze Zondag ons leren? (Dat we schuldig zijn en straf verdiend 
hebben. Dat we met David eerlijk tegen de Heere zeggen: ‘Ik heb gedaan dat 
kwaad was in Uw oog. Daarom ben ik HEERE, Uw gramschap dubbel 
waardig. Ik erken mijn schuld die U tot straf bewoog. Uw vonnis is gans 
rechtvaardig)   

 

Bezig 
Laat de jongere kinderen de kleurplaat bij Zondag 4 (zie www.bijbelsopvoeden.nl 
onder materialen voor kinderen) kleuren. 

 
 
Laat de oudere kinderen aan de hand van de Bijbelteksten die onder de Vragen en 
Antwoorden staan Bijbelse voorbeelden zoeken waaruit blijkt dat God de zonde moet 
straffen. 
Alternatief voor kinderen die bij de rechtbank zijn geweest: laat ze Jesaja 33 vers 22 
met mooie letters (of handlettering) op een A4 schrijven en laat ze vertellen wat deze 
tekst voor ons betekent. 
 

Besluiten 
Lees ter afsluiting de onberijmde Psalm 51 vers 1-5 of zing Psalm 51 vers 2 
(berijmd). De Catechismus zegt dat we schuldig zijn en straf verdiend hebben. Wat 
moet je doen nu je dit weet? (Alles eerlijk tegen de Heere vertellen en bidden om 
vergeving) 
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