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Doelstelling: 
- Bewustwording van welk idee de catechisanten hebben van God, en welke 

gevolgen dat heeft voor hun omgang met de Here 
- Benadrukken dat de Here zowel Heilig als Vader is; de catechisanten weten wat 

dat inhoudt, en willen daar in hun omgaan met de Here rekening mee te 
houden 

 
Lesindeling: 
 

1. Welkom! Bijpraten.  
2. Introductie van het onderwerp: deze en volgende les gaat het over God de 

Vader. Nu speciaal over dat Hij heilig is. 
3. Gesprek over ´heilige vader´ - waar denk je dan aan? De Paus wordt zo 

genoemd, heb je een idee hoe mensen met de Paus omgaan? (Voor hem 
knielen, buigen, hand/ring kussen). Wat willen ze daarmee uitdrukken? 

4. Hoe kijk je tegen de Here aan? Laat de catechisanten dat verwoorden 
(opschrijven) en bevraag ze daarover, zonder gelijk te be/veroordelen. Probeer 
er vervolgens op te komen welke relatie er is tussen hun idee van God en hoe 
ze met Hem omgaan. Bedoeling: laat ze bewust zijn/worden, in de spiegel 
kijken. 

5. Elementen uit de bijbel. Lees samen Exodus 3:1-6, accent leggen bij ´schoenen 
van je voeten want je staat op heilige grond´. Wat betekent dat? Waarom 
schoenen uit? Waar doet je dat aan denken (moslims)? Hoe vind je dat?  

6. Instructie: het woord heilig drukt zoveel uit als ´bijzonder´, ´apart gezet´, 
´gereserveerd´. Allereerst wordt van de Here gezegd dat Hij heilig is, of de 
Heilige. Denk ook aan: de heilige Geest. Verder kiest God in de loop van de tijd 
Abraham, het volk Israël uit om zijn volk te zijn. De oproep klinkt dan: wees 
heilig, want Ik ben heilig. Tenslotte kunnen ook voorwerpen heilig zijn, 
bijvoorbeeld de potten en pannen die in de tempel gebruikt werden. 

7. Hoe ga jij om met de heilige God? Laat ze eens verwoorden (opschrijven) hoe 
ze tot uitdrukking kunnen brengen dat ze bewust zijn van de heiligheid van 
God. (Denk aan innerlijk ontzag, besef van zondigheid en kleinheid. 
Gebedshouding, stil zijn tijdens bidden. Aandacht bij bidden, zingen, luisteren. 
Kleding. Hoe ze naar de kerk gaan.) 
Leestekst daarbij: Maleachi 1:6-14. 

8. God wordt dus ook in het OT al Vader genoemd. In het NT is dat nog veel 
sterker geworden. Hoe komt dat? Wat betekent dat? Ken je een verhaal uit de 
bijbel waarin het vaderschap van God heel mooi tot uitdrukking komt? (bijv 
verhaal van de verloren zoon) Wat laat dat zien? (Gods liefde voor mensen, dat 
je zijn kostbaar bezit bent). 

9. Dat maakt het dubbel: God die heilig is en God die Vader is. Hoe ga je daarmee 
om? 

10. Lezen en leren: Zondag 9 HC. 
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1. ´Heilige Vader´ - waar doet je dat aan denken? 
 
 
2. Vul eens aan: Voor mij is God …………. 
 
 
    ���� wat heeft dat voor gevolgen voor hoe jij met de Here omgaat? 
 
 
 
3. Schoenen van je voeten….   
    Lees samen Exodus 3:1-6 
 
 
 

4. Wat is heilig?  
 
 
 
 

 
5. Noem eens een paar (4) manieren waarop jij kunt laten zien dat 
God voor jou heilig is: 
 
 
 
 
 
6. Leestekst: Maleachi 1:6-14 
Vragen: Welke opvallende naam krijgt God hier? Wat vindt de Here zo 
erg? Wat kun je daar voor jezelf uit leren? 
 
 
 
 
 
7. Heilige Vader – dat heeft iets dubbels. Wat? Hoe ga je daarmee om? 
 


