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Bijbelmoment:  

Nadenken over wat je zingt 
Laat U mijn tong en mond en ’s harten diepsten grond toch welbehaag’lijk wezen 

Psalm 19:7 

 
Aanleiding om dit Bijbelmoment met je kind te houden is omdat het thuis gekomen is met 
het lied ‘Zij aan zij’ dat gemaakt is ter gelegenheid van de koningsspelen voor Koningsdag 
2021. Dit Bijbelmoment gaat in op de seksuele suggesties die van dit lied uitgaan. Over de 
genderideologie die erachter schuil gaat, komt nog een apart Bijbelmoment. 
 
Bijbel: 
Lees met de kinderen Zondag 41 uit de Heidelbergse Catechismus: de uitleg van het zevende 
gebod.  
 
Bespreken: 
Je kunt Zondag 41 bespreken met behulp van de onderstaande vragen: 
1. Waar gaat het om in het zevende gebod (Antwoord 108)? (Hoe we omgaan met ons 
lichaam: dat we kuis/rein/zuiver/heilig leven. Dit geldt zowel voor mensen die getrouwd zijn 
als voor mensen die niet getrouwd zijn en kinderen) 
2. Hoe wil de Heere dat we omgaan met ons lichaam (1e deel van Antwoord 109)? (We 
moeten er goed op letten dat we er geen verkeerde dingen mee doen. Ons lichaam is bedoeld 
als een tempel van de Heilige Geest. Ons lichaam is bedoeld als een huis waar God kan 
wonen. God kan niet zijn waar zonde is. Daarom moeten we ver bij de zonde vandaan blijven 
en zuiver en heilig leven) 
3. Bij welke zonde moeten we wegblijven volgens het zevende gebod (2e deel van Antwoord 
109)? (Onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten. Bedenk bij elk een voorbeeld 
om het voor kinderen concreet te maken) 
 
Bezig: 
- Nu naar het lied waar je kind mee thuis kwam. Het zit vol toespelingen op seksualiteit. Op 

de pagina hieronder vind je een uitleg van een aantal termen. Als je in dat licht de woorden 
A t/m G overdenkt, zijn ook die suggestief te noemen. 
- De dichter van Psalm 19:7 zingt: ‘Laat U mijn tong en mond en ’s harten diepsten grond 
toch welbehaag’lijk wezen’. Wat betekent dat? (De dichter bidt of er uit zijn mond alleen 
maar dingen mogen komen die de Heere wil) Wat betekent dat voor dit lied voor 
koningsspelen? 
- Als je kind het lied ‘Neem mijn leven laat het Heer’ kent’ kun je daar ook bij aanhaken. Het 

derde couplet zingt: ‘Neem mijn stem, opdat mijn lied, U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o 
Heer’, mijn lippen rein dat zij Uw getuigen zijn’. Wat betekent dit voor wat je zingt? 
- Geef de kinderen een alternatief. Leer met elkaar een ander lied voor Koningsdag of haal 
het Wilhelmus vanonder het stof vandaan. Je vindt hieronder een lied voor Koningsdag dat 
Bijbels verantwoord is (met toestemming overgenomen uit Criterium). En je vindt op 

www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/koningsdag een gezinsmoment (thuis) of objectles 
(school) waarin je met kinderen stil staat bij het zesde couplet van het Wilhelmus: ‘Mijn 
Schild ende Betrouwen zijt Gij o God, mijn HEER’. 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/koningsdag
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genderneutraal 

Oefening om benen  

en billen te trainen 

Iemand versieren 

als je toekomstige 

partner 

Beeltenis uit 

boeddhisme waarbij 

een man wordt 

afgebeeld in een 

seksuele omhelzing 

met zijn vrouwelijke 

partner 

Seksuele 

gemeenschap 

hebben, seks 

bedrijven 

yip yaps: another word 

for nipples = tepels 
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