
KERKBOEKJE

Hoi! Fijn dat je weer in de kerk bent!

Vandaag gaat het over Zondag 12 van de 
catechismus. 
Achter in het kerkboek staat de catechismus. 
Kun jij het vinden?
Een ander woord voor catechismus is ‘onderricht’. 
Het betekent eigenlijk dat het een lesboek is van de 
kerk.

Zondag 12

Waarom wordt Hij Christus, dat is Gezalfde, ge-
noemd?
Omdat Hij door God de Vader is aangesteld 
en met Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste 
Profeet en Leraar, tot onze enige Hogepriester en 
tot onze eeuwige Koning. Als Profeet en Leraar 
heeft Hij ons de verborgen raad en wil van God 
over onze verlossing volkomen geopenbaard. 
Als Hogepriester heeft Hij ons met het enige of-
fer van zijn lichaam verlost en blijft Hij met zijn 
voorbede steeds bij de Vader voor ons pleiten. Als 
koning regeert Hij ons met zijn Woord en Geest 
en beschermt en bewaart Hij ons bij de verworven 
verlossing.

Hieronder zie je namen van profeten, priesters en 
koningen. Verbind de namen met het juiste plaatje
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Zo, dat was best een moeilijk stukje hé? Met veel 
moeilijke woorden. 
Opdracht: Zet een streep onder de woorden die je 
moeilijk vindt, dan kun je er thuis met papa of mama 
over praten en dan kunnen zij het uitleggen.

In het kort: Zondag 12 gaat erover dat Jezus Chris-
tus Profeet, Priester en Koning is. 

Wat doet een profeet?

En wat doet een priester?

En een koning?

Passen de dingen die je hierboven hebt geschreven 
ook bij de Here Jezus of zijn er verschillen? Zet een 
cirkel om de woorden die ook bij de Here Jezus 
passen.

Woordzoeker ☺
Aan het eind kun je een zin maken van de 

overgebleven letters

Hier kun je een profeet, priester en koning tekenen.


