
© www.bijbelsopvoeden.nl 2019 
 
 

 

In Christus 
Gezinsmoment (4-14 jaar) 
- Catechismus Zondag 7 

 Vraag en Antwoord 20 en 21 - 
 

 
Zondag 6 wees de Heere Jezus aan als Middelaar. 

Is Hij Middelaar van iedereen? 
Wordt iedereen die bij God is weggelopen weer bij God 

teruggebracht? 
Nee, alleen de mensen die door het geloof in Christus zijn,  

zegt Zondag 7. 
Wat is ‘in Christus zijn’ of ‘ingelijfd’ zoals de Catechismus zegt? 

In dit gezinsmoment leg je dat aan kinderen uit  
met behulp van enten. 

 
Binnenkomer 

Variant 1: 
Ga met elkaar op bezoek bij een fruitteler. Laat hem uitleggen wat enten is en 
waarom dat soms gebeurt. Laat hem voordoen hoe dat gaat of kijk bij een boom 
waar dit gebeurt is. 
Variant 2: 
Kijk met elkaar naar onderstaande video waarin wordt uitgelegd wat enten is.  
https://www.youtube.com/watch?v=OJEfqQzFpv4 
Variant 3: 
Zoek in de bibliotheek een boek waarin uitgelegd wordt wat enten is en waarin 
voorgedaan wordt hoe dit gebeurt. 
 
Het gaat erom dat kinderen zien hoe een tak wordt ‘ingelijfd’ in een boom. Dit beeld 
helpt je om met je kinderen in gesprek te gaan over Vraag en Antwoord 20 en 21 van 
Zondag 7 uit de Heidelbergse Catechismus. 
 

Bespreken 
Ga met elkaar in gesprek over wat je gehoord en gezien hebt. (Gebruik eventueel 
een tak met zijtak als voorbeeld om uit te leggen wat er gebeurt.)  
1. Bij de schepping zat de mens vast aan God. (Laat een hoofdtak met zijtak zien.) 
Wat gebeurde er door de zondeval? (De mens raakte los van God (knip de zijtak van 
de hoofdtak)) 
2. Door de zonde liggen alle mensen als dode takken op de aarde. Wat doe je met 
dode, dorre takken? (Daar heb je niets aan, die doe je weg of je verbrandt ze) 
3. Is er een oplossing voor die dode takken? Is er een middel waardoor zondige 
mensen die de dood verdiend hebben weer kunnen leven? (Ja, dat kan door de 
Middelaar, liet Zondag 6 ons zien) 
4. Hoe doet Hij dat? (Dat kun je vergelijken met enten. Dode takken worden in Hem 
geënt. Daardoor krijgen ze voedingsstoffen van Hem waardoor er leven in komt en 
ze groeien en er bloemen/bladeren en vruchten komen) 
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Bijbel erbij 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 7 Vraag en Antwoord 20 en 21 
en/of bespreek deze tekst aan de hand van de volgende vragen: 

1. Worden alle dode zondaren weer levend door Christus? (Nee, alleen de 
mensen die door een waar geloof met Hem verbonden zijn. Dat betekent: 
alleen de takken die in Hem zijn ingeënt) 

2. Wat is een waar geloof? (Het is de verbinding tussen Christus en een 
zondaar. Geloven is door Christus gedragen worden, zoals de stam de tak 
draagt die geënt is) 

3. Wat krijgt een zondaar door het geloof? (Alles wat van Christus is, wordt 
van de zondaar. De weldaden van Christus [=alles wat Hij gedaan heeft] 
krijgt hij en neemt hij aan. Kijk naar de geënte tak. De voeding van de stam 
gaat naar de tak. Daardoor komt er groei) 

4. Noem eens een voorbeeld van wat de zondaar krijgt? (Vergeving van zijn 
zonden, dat het goed is met God en dat hij na zijn sterven bij de Heere in 
de eeuwige zaligheid mag zijn)  

 

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

 
 
Laat de oudere kinderen aan de hand van de vergelijking van de Wijnstok en de 
ranken in Johannes 15:1-8 de puzzel op de volgende bladzijde maken. 
 
 

Besluiten 
Lees ter afsluiting Johannes 3 vers 16 en praat over de betekenis van deze tekst. 
Hoe kom je aan geloof (Efeze 2 vers 8)? Wat betekent dat?  
Besluit met gebed en vraag of alle gezinsleden door het geloof in de Heere Jezus 
mogen worden ingelijfd. 
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Puzzel bij Zondag 7 
Lees de gelijkenis van de Wijnstok en de ranken  
in Johannes 15 vers 1-8.  
Waarom past deze gelijkenis bij vraag en antwoord 20? 
_____________________________________ 
 
Vul de ontbrekende woorden in: 
 
1. _ _ ben de Ware Wijnstok (1e letter) 
2. Alle rank die _ _ Mij (2e letter) 
3. Zo _ _ in Mij niet blijft (1e letter) 
4. Men _ _ _ _ _ ze in het vuur (2e letter) 
5. Mijn Vader is de _ _ _ _ _ _ _ (1e letter) 
6. Zo zij niet in de _ _ _ _ _ _ _ blijft (2e letter) 
7. Indien gij in Mij _ _ _ _ _ (4e letter) 
8. Dat gij veel vrucht _ _ _ _ _ _ (1e letter) 
 
Zet de letter die tussen haakjes gevraagd wordt op volgorde in de 
hokjes.  
Welk woord lees je? Wat betekent dit woord? 
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