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De geestelijke familie van de Heere Jezus 
Gezinsmoment voor Kerstfeest (4-14 jaar) 

 

 

In de Adventsweken heb je heel veel namen gehoord en geleerd  
van mensen die de familie van de Heere Jezus horen.  

Je hebt er misschien een mooie stamboom van gemaakt  
en je hebt gezien dat de Heere Jezus uit de familie van David komt. 

In de Bijbel gaat het niet alleen over de natuurlijke familie van de Heere 
Jezus, maar ook over de geestelijke familie. 

Jij hoort niet bij de natuurlijke familie van de Heere Jezus. 
Maar je kunt wel bij Zijn geestelijke familie horen. 

Hoe dan? Wie is Zijn geestelijke familie? 
 

Binnenkomer & Bespreken 
- Zoek foto’s op van je familie (broers – zussen, vader – moeder, opa – oma, oom – tante, 
neefjes – nichtjes). 
- Laat deze foto’s zien aan de kinderen en praat over wat een familie is en wie allemaal 
familie is. Wanneer is iemand familie van jou? Je kunt het ter verheldering ook tekenen met 
behulp van huizen. 
- Misschien ken/ben je een familie met geadopteerde/aangenomen kinderen. Dat is een heel 
mooi beeld om uit te leggen hoe het in Gods familie gaat. De geadopteerde kinderen zijn in 
een andere familie geboren. Omdat deze familie niet voor hen kon zorgen, is er een andere 
familie gekomen die hen hebben geadopteerd. Door adoptie of aanneming zijn ze bij deze 
familie gaan horen. Deze vader werd hun vader. Deze moeder werd hun moeder. Als er 
andere kinderen waren: deze werden hun zus en broer. De zus van vader/moeder werd hun 
tante. De broer van vader/moeder werd hun oom. De ouders van vader/moeder werden hun 
opa en oma. 
 

Bijbel erbij 
Lees Mattheüs 12 vers 46-50 en bespreek dit Bijbelgedeelte met behulp van de volgende 
vragen: 
1. De Heere Jezus is aan het preken in een huis dat helemaal vol is. Wie komen er naar Hem 
toe (vers 46)? 
2. Hoe heet Zijn moeder? 
3. Wat zegt iemand tegen de Heere Jezus (vers 47)? 

4. Welk antwoord geeft Hij (vers 48)? Lees in de kanttekening of Bijbel met uitleg hoe de 
Heere Jezus dit bedoelt!  
5. Wie wijst de Heere Jezus aan als Zijn moeder en broeders (vers 49)? 
6. Waarom noemt Hij hen Zijn familie (vers 50)? 
7. De Heere Jezus is de Eniggeboren Zoon van God de Vader. Hoe zijn deze mensen dan 
kinderen van God geworden (zie Efeze 1 vers 5 of 2 Korinthe 6 vers 18)? (God heeft ze tot 
Zijn kinderen aangenomen – vergelijk een gezin met geadopteerde kinderen) 
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8. Hoe kan God zondige mensen tot Zijn kinderen aannemen (zie Vraag en Antwoord 33 uit 
de Heidelbergse Catechismus)? (Dat kan alleen door de Heere Jezus. Hij wilde Mens worden 
om voor zondige mensen de straf op de zonde weg te doen. Daardoor kunnen zij tot kinderen 
van God worden aangenomen) 
9. Hoe kun je dus in deze tijd familie van de Heere Jezus zijn? (Zoals mensen door geboorte 
bij een gezin gaan horen, zo gaan ze door wedergeboorte en bekering bij het gezin van God 

horen. De Heere Jezus is de Zoon, Kind van Zijn Vader. Mensen die in Hem geloven, neemt 
God de Vader tot Zijn kinderen aan. Nu zijn ze als kinderen van God gehoorzaam aan God en 
leven ze zoals Hij wil. Gods kinderen zijn broers en zussen van de Heere Jezus.)  
 

Bezig 
- Als je bij de Binnenkomer met behulp van het tekenen van huizen hebt duidelijk gemaakt, 
kun je nu ook het Bijbelse beeld van het huis van de Vader gebruiken. God de Vader wil dat 
Zijn huis vol wordt (Lukas 14:23 en Johannes 14:2). Maak een tekening met mensen uit de 
hele wereld in het huis van God de Vader. 
- Je kunt ook één van de kleurplaten kleuren die je vindt bij Zondag 13 en die hier over gaan. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-met-uitleg-zondag13/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-zondag13-vraagantwoord33-gods-
kinderen/ 

  
- Je kunt ook met elkaar een poster maken waarop je links en rechts een huis tekent. Het 
ene huis stelt de natuurlijke familie voor. Schrijf en kleur er allemaal dingen omheen die met 
een gezin te maken hebben. Bijvoorbeeld: ze hebben dezelfde achternaam, ze lijken op 

elkaar, ze hebben elkaar lief, ze eten met elkaar aan tafel… en dergelijke. Bedenk bij elk van 
deze dingen hoe dit in het gezin van God is. Bijvoorbeeld: Gods Zoon heet Christus en zij 

krijgen de naam Christen, ze gaan in hun doen en laten op de Heere Jezus lijken (o Zoon, 
maak ons Uw beeld gelijk), ze hebben elkaar lief, ze eten met elkaar aan het Heilig 
Avondmaal… en dergelijke. 

- Je kunt ook een Bijbeltekst met elkaar leren. Bijvoorbeeld 2 Korinthe 6 vers 18. 
 

Besluiten 
- Sluit af met een samenvatting. Wie zijn in deze tijd familie van de Heere Jezus? Wie horen 
er bij Gods gezin? Trek de lijn naar het Kerstfeest. 
- Je kunt besluiten met gebed en het zingen van een Psalm. Bijvoorbeeld: Psalm 65:2, 52:6 of 
133:1. 
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