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Betalen 
Gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

- Catechismus Zondag 5 - 
 

 
Ik heb gezondigd en zondig elke dag weer.  

Daarom verdien ik straf. 
Is er iets waardoor deze straf niet hoeft te komen 

en waardoor het goed komt met God?  
Er moet betaald worden! 

Wat betekent dat?   
Hoe kun je dit duidelijk maken aan kinderen? 

 
 

Binnenkomer 
Ben je bij de behandeling van Zondag 4 met de kinderen naar een rechtbank 
geweest of heb je je toen met hen verdiept in hoe een rechtbank werkt met behulp 
van internet en/of boeken? Vertel dan nu het verhaal van Brian en Will (of lees het 
voor). 
 

 
Lang geleden waren er in Schotland twee jongens: Brian en Will. Brian was geboren 
in een gezin waarin de Heere werd gediend. De familie van Will ging niet naar de 
kerk. Ondanks dat verschil waren de jongens in hun schooltijd vrienden. 
Ze groeiden op. Will ging werken, Brian ging ver weg rechten studeren. De jongens 
zagen elkaar steeds minder. Beiden trouwden en kregen kinderen. Will moest zijn 
best doen om genoeg te verdienen om zijn vrouw en kinderen te onderhouden. Hij 
werd verleid om mee te gaan stelen, zodat hij uit de geldzorgen zou zijn. Hij werd 
betrapt door de politie die Will arresteerde en hem meenam naar de gevangenis.  
Een paar weken later moest Will voor de rechter verschijnen. De rechter was Brian, 
zijn oude schoolvriend. Het vonnis werd uitgesproken. Brian zei: „Will B., ik verklaar je 
schuldig aan diefstal. Ik veroordeel je tot drie jaar gevangenisstraf met een borgsom 
van vijfendertigduizend euro. Hierbij verklaar ik de rechtszaak voor gesloten.” 
De stoere Will begon te huilen en sloeg zijn ogen neer. Maar wat gebeurde er toen? 
Rechter Brian ging staan, trok zijn rechterjas uit en liep naar Will. „Je bent schuldig 
Will. Ik heb mijn ambtskleding uitgedaan. Ik sta hier niet als rechter maar als vriend. Ik 
geef je deze envelop waarin het hele bedrag van je schuld zit. Ik betaal voor jou.” En 
tot de mensen in de zaal, zei hij: „Ik sta borg voor hem. Niet als rechter maar als 
vriend. Hij is vrij en mag gaan.” 
Het was helemaal stil geworden. Brian gebruikte de stilte om verder te praten: „Kom 
zondag naar de kerk als u meer wilt horen over een Borg Die met Zijn leven betaalde 
voor zondaren.” 

 
 
 

Bespreken 
Ga met elkaar in gesprek over dit verhaal: 
- Wat had Will gedaan? (Ingebroken en gestolen) 
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- Welke straf gaf de rechter hem? (Geldboete en gevangenisstraf) 
- Was dat een rechtvaardig vonnis/oordeel? (Ja, dat had Will verdiend) 
- Kon Will vrijgesproken worden? (Nee, er moest betaald worden. Het vonnis was 
rechtvaardig. Dat moest gebeuren) 
- Kon Will zelf betalen? (Nee, hij had niets om te betalen) 
- Wie betaalde er voor Will? (Zijn oude vriend Brian betaalde alles, zodat Will geen 
schuld meer had en niet in de gevangenis hoefde. Zo kreeg een misdadiger vrijheid) 
 
 

Bijbel erbij 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 5 en/of bespreek deze tekst aan de 
hand van de volgende vragen: 

1. (Will had straf verdiend.) Mensen hebben ook straf verdiend. Waarom ook 
alweer (Zondag 4)? (We hebben geluisterd naar de duivel. We zijn 
ongehoorzaam geweest aan God. En daardoor overtreden we elke dag Gods 
wet. We doen niet wat God zegt. We doen wel wat God verbiedt (geef 
voorbeelden). Daarom hebben we straf verdiend) 
2. (Will kon niet zomaar vrijgesproken worden.) Kunnen mensen die straf 
verdiend hebben van God zomaar vrijgesproken worden (vraag en antwoord 
12)? (Nee. God is rechtvaardig. Dat betekent: Hij doet wat Hij zegt. Hij moet 
de zonde straffen. Alles moet dus betaald worden) 
3. (Will kon niet zelf betalen.) Kunnen mensen zelf betalen aan God (vraag en 
antwoord 13)? (Nee. Elke dag wordt onze schuld meer en onze straf 
zwaarder. We hebben niets om te betalen) 
4. (Brian betaalde voor Will.) Kan een ander mens voor mij betalen (vraag en 
antwoord 14)? (Nee. De straf is zo groot en zwaar. Die kan geen mens 
betalen) 
5. Hoe moet dat dan (vraag en antwoord 15)? (Je hebt een Middelaar en 
Verlosser nodig. Een Middelaar is iemand die be-middel-t; iemand die twee 
partijen bij elkaar brengt. Een Verlosser is iemand die je loskoopt; iemand die 
de schuld voor jou betaalt.) 
6. Wie is deze Middelaar en Verlosser (Zondag 6)? (De Heere Jezus, Gods 
Zoon)  

 

Bezig 
Laat jongere kinderen de kleur- en knutselplaat bij Zondag 5 (zie 
www.bijbelsopvoeden.nl onder materialen voor kinderen) kleuren. 
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Laat oudere kinderen in de Bijbel opzoeken hoe en waarmee er betaald wordt. Niet 
met geld. Maar waarmee dan wel en waarom? Help ze op weg met de volgende 
Bijbelteksten: 1 Petrus 1 vers 18-19 en Hebreeën 9 vers 22. 
Alternatief voor oudere kinderen: laat ze een samenvatting van bovengenoemde 
teksten in de portemonnee schrijven of een zin uit Zondag 5 of de Bijbeltekst: ‘Betaal 
mij, wat gij schuldig zijt’ (Mattheüs 18:28b). 
 
 

Besluiten 
Lees ter afsluiting de onberijmde Psalm 49 vers 7-10 of zing Psalm 49 vers 3 
(berijmd). De Catechismus zegt dat we de schuld van onze zonden niet zelf kunnen 
betalen aan God. Iemand anders kan dat ook niet. Wie heb je nodig? Wie kan het 
wel? (De Middelaar en Verlosser Jezus Christus. Hij kan en wil alles betalen).  
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