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Zitten in de hemel 

-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 
Catechismus Zondag 19 Vraag en Antwoord 50+51 

 

 
 

Waar is de Heere Jezus nu? 
Wat doet Hij daar?  
Wat betekent dat? 

 
 

Binnenkomer 
Gezin:  
1. Ga op excursie naar Schiphol. Richt de aandacht vooral op de verkeerstoren van 
waaruit alles op Schiphol in goede banen wordt geleid.   
2. Of: Haal een boek uit de bieb met informatie over de verkeerstoren van een 
vliegveld  
3. Of (als je dat wilt): Er is heel veel op internet te vinden over hoe een vliegveld (en 
met name de verkeerstoren) werkt. Bekijk dat samen. 
School:  
Denk met de kinderen na over de verkeerstoren van een vliegveld. Op internet 
circuleren mooie praatplaten (www.kleuteridee.nl/vliegveld) en andere 
overzichtskaarten van hoe een vliegveld werkt.  
 
 

Bespreken 
Als je kijkt naar een vliegveld kijkt, krioelt het van de mensen en vliegtuigen. Het lijkt 
alsof alles door elkaar heen gaat en je vraag je af hoe het goed gaat. 
1. Hoe komt het dat het daar toch goed gaat? (Er zijn mensen die het allemaal 
regelen. Die kun je niet zien, maar toch zijn ze er) 
2. Waar zitten die mensen? (In de verkeerstoren, hoog boven het vliegveld. Zo 
kunnen ze alles goed zien) 
 
Als je naar de aarde kijkt, krioelt het ook van de mensen. Als je in de krant leest over 
wat er allemaal gebeurt op aarde, lijkt het alsof alles door elkaar heen gaat en vraag 
je je af of het goed gaat. 
1. Wie bepaalt hoe het met deze wereld gaat? (De Heere. Hij regeert) 
2. Waar is Hij? (In de hemel, aan de rechterhand van Zijn Vader) 
 
Wat Hij daar doet en hoe Hij regeert – daarover gaat het vandaag in de Catechismus. 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Zondag 19 (Vraag en Antwoord 50 en 51) van de Heidelbergse 
Catechismus en/of bespreek dit met behulp van de volgende vragen.  
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1. De Heere Jezus is het Hoofd van Zijn Kerk. Wat betekent dat (Antwoord 50)? 
(Denk maar aan wat jouw hoofd doet. Je hoofd denkt. Met je hoofd bedenk je wat je 
gaat doen en hoe je het gaat doen) 
2. Wie regeert er over heel de wereld (Antwoord 50)? (De Heere Jezus) 
3. Op welke twee manieren zorgt Hij voor de Kerk (Antwoord 51)? (Door hen te 
geven wat ze nodig hebben en door hen te beschermen tegen vijanden) 

 

Bezig 

School 
Jonge kinderen: Kleur de kleurplaat HC Zondag 19 VA 50-51 van 
www.bijbelsopvoeden.nl of print een werkblad van www.kleuteridee.nl/vliegveld 
Oudere kinderen: Maak van een lege keukenrol een verkeerstoren.  
 
Gezin 
Maak van lego of duplo een vliegveld met verkeerstoren. Als je het niet te groot 
maakt of op een dienblad maakt, kun je er een Bijbelse kijktafel bij Zondag 19 van 
maken. Je kunt bijvoorbeeld Mattheüs 28 vers 18 erbij zetten: ‘Mij is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde’. Of Psalm 93 vers 1: ‘De HEERE regeert, Hij is met 
hoogheid bekleed’. 
 
School&Gezin 
Blijf bij het werken over een vliegveld steeds benadrukken: zoals de mensen vanuit 
de verkeerstoren zorgen voor het vliegveld, zo zorgt de Heere vanuit de hemel voor 
deze wereld. 
 

 
 

Besluiten 
Benadruk dat het zitten van de Heere Jezus aan Gods rechterhand alleen ten goede 
komt aan de mensen die in de Heere Jezus geloven en God dienen. Van hen is Hij 
het hoofd. Bid om bij deze gelovigen te mogen horen.  
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