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Het goede pad volgen 
-Gezinsmoment of objectles (6-12 jaar)- 
Catechismus Zondag 7 Twaalf artikelen 

 
 

De Twaalf Artikelen 
kun je vergelijken 

met twaalf paaltjes langs een wandelroute. 
Wie bij het wandelen deze paaltjes volgt, 

verdwaalt niet. 
Wie gelooft wat er in de Twaalf Artikelen staat, 

loopt op de goede weg. 
Wie één van deze artikelen niet gelooft, dwaalt. 

 
Binnenkomer 

Gezinsmoment: maak met het gezin een wandeling in de natuur. Bepaal van te 
voren de route. Het is de bedoeling dat de route door middel van gekleurde of 
genummerde paaltjes aangegeven staat. Om de route te lopen, moeten de juiste 
paaltjes gevolgd worden. Laat de kinderen elke keer goed op zoek gaan naar het 
volgende paaltje. Praat erover waarom die paaltjes er staan: zo weten alle 
wandelaars welk pad ze moeten nemen om de route te volgen. Wie de paaltjes volgt, 
verdwaalt niet. 
Sommige routes hebben genummerde paaltjes, zodat de wandelaar zeker weet dat 
hij geen paaltjes over het hoofd heeft gezien. Is dat op deze route ook zo? 
Maak de keus het napraten thuis gebeurt, of dat er aan het einde van de wandeling 
een soort picknick volgt waarbij nagesproken wordt. Zorg dan dat de Bijbels 
meegenomen zijn. 
Objectles: laat kinderen via het digibord een wandelroute zien met gekleurde of 
genummerde paaltjes. Mogelijk hebben kinderen zo’n route weleens gelopen. Laat 
ze daar wat over vertellen. Zoom met name in op het volgen van de goede paaltjes. 
Zie hierboven bij Gezinsmoment 
 
 

Bijbel erbij 
1. Wat wordt er elke zondagmiddag of –avond in de kerk voorgelezen? (De Twaalf 
Artikelen) 
2. Staan die in de Bijbel? (Niet precies zo. De Twaalf Artikelen zijn een samenvatting 
van de Bijbel. Het zijn eigenlijk twaalf regels die in het kort zeggen wat er in de Bijbel 
staat. Ze staan in Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus) 
3. De Twaalf Artikelen zijn eigenlijk twaalf routepalen langs de goede weg. Leg dat 
eens uit! (Als je gaat wandelen wijzen routepalen je de goede weg. Als je die paaltjes 
niet volgt, verdwaal je. De Twaalf Artikelen zijn eigenlijk twaalf palen op de weg van 
het geloof. Wie gelooft wat de Twaalf Artikelen zeggen is op de goede, de Bijbelse, 
weg. Zo iemand gelooft hetzelfde als de Bijbel zegt. Wie één van deze artikelen niet 
gelooft, dwaalt)  
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4. Waarom is het dus belangrijk dat die Twaalf Artikelen elke zondag voorgelezen 
worden? (Zo weet je wat de goede weg is, wat de Heere in de Bijbel zegt. Zo 
(ver)dwaal je niet) 
5. Lees Vraag en Antwoord 22 en 23 van de Heidelbergse Catechismus en vraag de 
kinderen of ze begrijpen wat hier staat. Laat ze vragen over de inhoud van deze 
Vragen en Antwoorden stellen aan hun ouder(s). 
 
 

Bezig 
Laat de jongere kinderen de kleurplaat bij Zondag 7 Vraag en Antwoord 22 en 23 (zie 
www.bijbelsopvoeden.nl onder materialen voor kinderen) kleuren. 

 
Laat de oudere kinderen de Twaalf Artikelen elk op een apart blaadje opschrijven 
(verdeel wie wat schrijft). 
Hang de kleurplaat op een duidelijke zichtbare plaats op en hang de 
handgeschreven Twaalf Artikelen er om heen.  

 
 

Besluiten 
De Heidelbergse Catechismus gaat de Twaalf Artikelen nu één voor één uitleggen. 
Kunnen de kinderen de Twaalf Artikelen al opzeggen? Leer de komende tijd mee. 
Stimuleer de kinderen om de Twaalf Artikelen uit hun hoofd te leren. Beloon ze 
wanneer ze deze zelfstandig kunnen opzeggen. 
 
Wist je dat je de Twaalf Artikelen ook kunt zingen? Achter in je psalmboekje vind je 
twee berijmingen van de Twaalf Artikelen. Laat iemand met een muziekinstrument de 
wijs spelen en zing de eerste of tweede berijming met elkaar. 
 
 
 
 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/

