
 

Een schat in je hart 
Gezinsmoment (4-14 jaar) 

-Catechismus Zondag 1 Vraag en Antwoord 1- 
 

 De Catechismus laat in Vraag en Antwoord 1  
een schitterende schat zien. 

Je hoort hoe gelukkig bekeerde mensen zijn. 
Het laat je zien hoe rijk ze zijn. 

Met welke bedoeling? 
Dat je deze schat ook vindt. 

 
 

Voorbereiding 
Neem een (schat)kistje of (schat)doosje. Stop er elf schatten in (mooie stenen, 
chocolademunten of wat dan ook). Schrijf op elke schat een letter van het woord C-
A-T-E-C-H-I-S-M-U-S.  
 
 

Binnenkomer 
Zet de kinderen om de tafel en zet de gevulde schatkist op de tafel. Laat de kinderen 
om de beurt zonder te kijken een schat uit het doosje pakken en voor zich op tafel 
neerleggen. Ga door tot alle schatten op zijn. Laat de kinderen die kunnen lezen alle 
schatten in de juiste volgorde leggen. Vertel dat het woord dat ze moeten maken het 
antwoord is op de vraag: waarover gaan we met elkaar nadenken en werken? Over 
de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
 
Tip: vind je dit Gezinsmoment te lang voor je kinderen, laat de Binnenkomer 
dan weg en begin met het Bijbelgedeelte. 
 
 

Bijbel erbij 
Lees met elkaar Mattheüs 6 vers 19-21 en bespreek dit Bijbelgedeelte aan de hand 
van de volgende vragen: 
1. Wat zijn schatten op de aarde (vers 19)? 
2. Waarom heb je daar niets aan? 
3. Wat zijn schatten in de hemel (vers 20)? 
4. Waarom maken deze schatten je rijk (vers 21)? 
 
De Catechismus begint met iemand die deze schat heeft. Hij vertelt erover. Zullen we 
eens luisteren? 
1. Lees Vraag en Antwoord 1 voor tot (c). Wat is de schat? (Dat hij van de Heere 
Jezus is. Dat hij het eigendom van de Heere Jezus is) 
2. Hoe is hij dat geworden? Lees Antwoord 1 verder tot (e). Wanneer ben je Zijn 
eigendom? (Als de Heere Jezus met Zijn bloed voor jou betaald heeft [je gekocht 
heeft] en je uit de macht van de duivel losgemaakt heeft) 



3. Aan wie word je dan weer vastgemaakt? Lees Antwoord 1 verder tot (g). (Aan God 
de Vader. Hij zorgt dan voor je) 
4. Hoe leef je dan en hoe sterf je dan? Lees Antwoord 1 uit. (Dan wil je met je leven 
de Heere dienen en mag je na je sterven voor altijd bij Hem zijn) 
 
 

Bespreken 
Wat is dus de schat in het hart? Laat elk kind om de beurt iets noemen. 
 
 

Bezig en besluiten 

Laat de kinderen de kleurplaat die hoort bij Vraag en Antwoord 1 kleuren (zie 
www.bijbelsopvoeden.nl onder materiaal voor kinderen) en eventueel met steentjes 
versieren. Praat er ondertussen over hoe en waar kinderen deze schat kunnen 
zoeken en vinden.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

