
Zondag 13 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 13 door en zoek de verwijsteksten op. 
 
Vragen: 

1. Vraag 33 gaat erover dat zowel Christus als de christen kinderen van God genoemd 
worden. Toch zijn zij niet op dezelfde manier kind van God. Wat is volgens de 
catechismus het verschil? 

2. Antwoord 33 spreekt over de aanneming tot kinderen. Kun je in je eigen woorden 
aangeven wat het betekent om tot kind van God te worden aangenomen? Is de 
aanneming tot kinderen iets wat al de gelovigen kennen of hoort dat bij een ‘sterk 
geloof’? 

3. (Voor de kinderen: denk erover voor de preek alvast over na wat adoptie betekent.) 
4. De belijdenis dat Jezus ‘de Heere’ is, was in de vroege kerk het hart van de 

geloofsbelijdenis van een christen (zie bijv. Rom 10:9 en 1 Kor. 12:3). Maar wat zeg je 
eigenlijk met deze belijdenis? Wat betekent het voor jou om te zeggen dat Jezus 
Heere is? 

5. Vergelijk je antwoord op de vorige vraag eens met het antwoord van de catechismus 
op deze vraag (antwoord 34). Wat kun je leren van de catechismus? 

 
Bijbelstudie: 

- Lees Romeinen 8:11-30. Wat leer je vanuit dit Bijbelgedeelte over de zegen van de 
aanneming tot kinderen? 

 
Verdieping: 

- De catechismus werkt in deze zondag verder niet uit wat het betekent om als kind 
van God te worden aangenomen. Een belijdenis waarin dat wel gebeurt, is de 
Westminster Confessie (1647). Je vindt hieronder wat deze belijdenis daarover zegt. 
Welke zegeningen horen er bij de aanneming tot kinderen? Wat spreekt je aan in 
deze belijdenis? 

 
Hoofdstuk 12 De aanneming tot kinderen 

I. In en om Zijn enige Zoon Jezus Christus staat God allen die gerechtvaardigd 
worden toe om te delen in de genade van de aanneming tot kinderen. Ze worden 
daardoor opgenomen in het getal van de kinderen van God en genieten ook de 
gunsten en de voorrechten die daarbij horen. Zij worden naar Gods Naam 
genoemd en ontvangen de Geest van aanneming tot kinderen. Dit geeft hun de 
vrijmoedigheid om toe te treden tot de troon van genade en geeft hun het recht 
om te roepen: Abba, Vader. God ontfermt Zich over hen, beschermt, verzorgt en 
kastijdt hen als een vader. Toch worden ze nooit door Hem verstoten, maar zijn 
verzegeld tot de dag van de verlossing en beërven de beloften als erfgenamen van 
de eeuwige zaligheid. 


