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Het beeld stuk 
Gezinsmoment (3-13 jaar) 
- Catechismus Zondag 3 - 

 

 
Adam en Eva zijn geschapen naar Gods beeld. 

Wat betekent dat? 
Door de zondeval is dat beeld stuk.  

Hoe kun je dat duidelijk maken aan kinderen? 
En kan dat weer ‘gemaakt’ worden? 

 
 

Voorbereiding 
Bij dit gezinsmoment heb je de kleur- en knutselplaat bij Zondag 3 nodig, die je kunt 
downloaden op www.bijbelsopvoeden.nl onder ‘Materialen voor kinderen’. 

 

 
 

Binnenkomer 
Laat de kinderen een munt van twee euro zien met een afbeelding van koning 
Willem-Alexander erop.  
 

Bespreken 
Ga hierover met elkaar in gesprek. Bespreek de volgende elementen: 
- Welk beeld zie je op de munt? (Een afbeelding van koning Willem-Alexander) 
- Wat zie je als je naar deze afbeelding kijkt? (Dan zie je hoe koning Willem-
Alexander eruit ziet) 
 

Bijbel erbij 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 3 en/of bespreek deze tekst aan de 
hand van de volgende vragen: 
1. Wat weet je over de schepping van de mens (Vraag en Antwoord 6)? (God schiep 
de mens naar Zijn beeld) 
2. Wat betekent dat? (Wie naar Adam en Eva kijkt, ziet hoe God is. Wie naar Adam 
en Eva kijkt, ziet Gods beeld in hen) 
3. Welke drie dingen noemt Antwoord 6 waardoor Adam en Eva op God leken? (1. 
Kennis: Adam en Eva wisten alles zonder dat ze ervoor hoefden te leren. Ze kenden 
God, elkaar, de dieren, de planten… 2. Gerechtigheid: het was recht [=helemaal 
goed] tussen God en Adam en Eva. Ze hadden God lief en God had hen lief… 3. 
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Heiligheid: Adam en Eva leefden helemaal zoals God het wilde. Ze leefden voor Hem 
om Hem te loven en te prijzen) 
4. Wat gebeurde er door de zondeval (Vraag en Antwoord 7)? (Door de zonde is het 
beeld van God stuk. Als je naar Adam en Eva kijkt, zie je niet meer hoe God is. In 
plaats van alles te weten (kennis) weten ze veel dingen niet. Het is niet meer 
recht/goed met God en met elkaar (gerechtigheid): in plaats van liefde is er haat in 
hun hart. Ze leven niet meer zoals God wil (heiligheid), maar ze zijn zondig 
geworden. Het beeld van God is weg.) 
5. Kan dat wat door de zonde stuk/kapot gegaan is weer gemaakt worden (Vraag en 
Antwoord 8)? (Mensen zelf kunnen dat niet. Maar God kan dat wel. Dat gebeurt in de 
wedergeboorte. Dan zorgt de Heilige Geest dat het beeld van God er weer komt en 
weer te zien is. Dan wordt hun hart en leven vernieuwd: nieuw gemaakt) 
 

Bezig 
Geef elk kind de kleur- en knutselplaat van Zondag 3.  
1. Kijk naar de scherven. Door de zonde is alles stuk gegaan. Het beeld van de 
k/Koning kun je niet meer zien. Laat de kinderen van de scherven weer een vaas 
maken. Leg ondertussen het beeld van de vaas aan kinderen uit (zie kader). 
 

Adam en Eva waren prachtig door God gemaakt, zoals een 
beeldhouwer/pottenbakker (Jesaja 64-Romeinen 9) een mooie vaas maakt. 
Een vaas kan zichzelf niet laten vallen, maar Adam en Eva deden dat wel. Nu 
de vaas kapot is, kun je het prachtige beeld van de Koning niet meer zien. Er 
is er maar Eén Die dit maken kan: de Heere (de Pottenbakker). Met eerbied 
gesproken: Hij lijmt niet zomaar de scherven aan elkaar, maar Hij geeft een 
nieuwe vaas. Hij doet het oude weg en geeft er iets nieuws voor in de plaats 
(2 Korinthe 5:17). De Bijbel noemt dat de wedergeboorte. 

 
2. Laat de kinderen de nieuwe vaas mooi inkleuren.  
 

Besluiten 
Lees ter afsluiting 2 Korinthe 5 vers 17. Wijs op de Heere Jezus Die Zijn leven liet 
verbreken om mensen nieuw leven te kunnen geven.  
 
 

Tip 

Wil je met je kinderen uitgebreider stil staan bij het beeld van de vaas of van de 

afbeelding op een euromunt in relatie tot Zondag 3? Lees dan uit het lees- en 

leerboek Lerenderwijs deel 1 het verhaal bij Zondag 3 (pag. 26-27) en/of het 

verhaal bij Vraag en Antwoord 6 en 7 (pag.28). 
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