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De Middelaar 
Gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 

- Catechismus Zondag 6 - 
 

 
Zondag 6 wijst de Heere Jezus aan als de Middelaar.  

Maar wat is een Middelaar?  
En waarom heb ik een Middelaar nodig?  

Dit gezinsmoment probeert dit voor kinderen duidelijk te maken. 
 
 

Binnenkomer 
Begin met een spel. Zet een kind bij een muur en zet ongeveer twee of drie meter 
daarvoor een ander kind. Leg voor beide kinderen een touw of een stok. Vraag het 
kind om naar het kind bij de muur te gaan, zonder dat het de grond tussen de touwen 
of stokken mag aanraken en zonder dat het hulpmiddelen gebruikt. Dit zal niet 
lukken. Laat het kind dit duidelijk uitspreken: ‘Dit lukt nooit!’. Bevestig dit: ‘Klopt. Jij 
kunt echt niet bij … komen’. Hoe moet dat nu? 
Herhaal de opdracht: bij de ander komen zonder de grond ertussen te raken, maar 
zeg nu dat het kind een middel mag gebruiken. Zeg dat je wel eisen hebt: dat middel 
moet een mens zijn, net als jij mens bent en de ander mens is. De meeste kinderen 
zullen aan deze hint genoeg hebben om een ouder/volwassene te vragen om in het 
midden te gaan staan en hem of haar op te tillen en over te zetten. Als het kind met 
de hint niet vooruit kan, ga dan zelf in het midden staan en herhaal de hint. Benadruk 
daarbij dat je in het midden gaat staan om een middel te zijn. Het gaat erom dat 
kinderen deze woorden vasthouden. 
 

Bespreken 
Ga met elkaar in gesprek over het spel: 

- Zonder middel lukte het niet om bij de ander te komen. 
- Iemand ging in het midden staan om een middel te zijn om bij elkaar te 

komen. Zo iemand heet een middelaar. Wat is dus een middelaar? (Iemand 
die tussen twee mensen of partijen in gaat staan en probeert om die twee bij 
elkaar te brengen) 

- Kun je voorbeelden bedenken wanneer een middelaar nodig is? (Als twee 
kinderen/mensen ruzie hebben en ze het goed moeten maken met elkaar, is 
er vaak iemand nodig die be-middel-t, die ze bij elkaar brengt) 

- Mensen hebben ook een Middelaar nodig om bij God te komen. Waarom? 
(God is heilig en rechtvaardig. Hij is zonder zonde en Hij moet alle zonden 
straffen. Mensen zijn zondaren. Je hebt Iemand nodig De tussen de heilige 
God en zondige mensen in gaat staan en Die deze twee bij elkaar brengt) 

- Wie is de Middelaar tussen God en de zondaar? (De Heere Jezus) 
- Toen jij een middel mocht gebruiken om bij de ander te komen, zei ik dat dit 

middel een mens moest zijn. Niet zomaar alles kon een middel zijn. Ik stelde 
eisen/voorwaarden aan het middel. Zo is dat ook bij de Heere Jezus. Hoe 
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moet Hij zijn om God en de zondaar bij elkaar te brengen? (Hij moet echt 
Mens zijn. Hij moet Mens zonder zonde zijn. En Hij moet echt God zijn)  
 

Bijbel erbij 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 6 (eventueel alleen Vraag en 
Antwoord 16-18) en/of bespreek deze tekst aan de hand van de volgende vragen: 

1. Waarom moet de Heere Jezus echt [=waarachtig] Mens zijn om Middelaar 
te zijn (Antwoord 16, eerste gedeelte)? (Omdat mensen hebben gezondigd 
tegen God, moet een Mens het goedmaken) 

2. Waarom moet de Heere Jezus Mens zonder zonde [=rechtvaardig] zijn om 
Middelaar te kunnen zijn (Antwoord 16, tweede gedeelte)? (Als Hij Zelf 
zonden zou hebben, zou Hij voor de zonden van anderen niet kunnen 
betalen) 

3. Waarom moet de Heere Jezus echt [=waarachtig] God zijn? (Om de 
eeuwige toorn van God te kunnen dragen en eeuwig leven te kunnen 
geven) 

 

Bezig 
Laat de jongere kinderen de kleurplaat bij Zondag 6 (zie www.bijbelsopvoeden.nl 
onder materialen voor kinderen) kleuren. 

 
 
Laat de oudere kinderen aan de hand van de Bijbelteksten die onder Vraag en 
Antwoord 19 staan Bijbelse voorbeelden zoeken waaruit blijkt dat de Heere Jezus de 
Middelaar is.  

1. In het Paradijs geopenbaard [=bekendgemaakt], namelijk:_______________ 
2. Door de patriarchen [=voorvaderen, zoals Abraham, Izak en Jakob] 

verkondigd, namelijk: ___________________ 
3. Door de profeten verkondigd, namelijk: ___________________ 
4. Door de offeranden [=offers] afgebeeld, namelijk: _____________________ 

 
 

Besluiten 
Lees ter afsluiting 1 Timotheüs 2 vers 5 en praat over de betekenis van deze tekst. 
Schrijf de tekst over (op een krijtbord of tekstbord) of maak een Bijbelse kijktafel bij 
deze tekst. Leer deze tekst met elkaar. 
Besluit met gebed en vraag of we allemaal deze Middelaar mogen leren kennen 
zodat we allemaal door Hem bij God teruggebracht worden. 
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