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Wandelen op de weg van de wet 
BIJBELROOSTER BIJ DE TIEN GEBODEN 

 
MAANDAG: Wandelen in de wet 
Lees Psalm 119:1-8 
Welke woorden voor de Tien Geboden hoor je in deze verzen? Wanneer wandel je in de 
wet? Waarom ben je ‘welgelukzalig’ als je in de wet wandelt? Wat bidt de dichter (vers 5)? 
Wat betekent dat? Waarom is het nodig om dit elke dag te bidden? 
 
DINSDAG: Het pad van Gods geboden 
Lees Psalm 119:9-16 
Wat betekent de vraag uit vers 9a? Wat is het antwoord (vers 9b)? Wat is nodig om niet te 
zondigen (vers 11)? Hoe kun je dat doen (vers 15-16)? Wat kun jij doen om Gods Woord en 
wet niet te vergeten? 
 
WOENSDAG: Je ogen en Gods geboden 
Lees Psalm 119:33-40 
Wat bidt de dichter (vers 33-35)? Wat voelt hij namelijk (vers 36-37)? Herken je dat? Wat 
heeft hij van God nodig (vers 40)? Bid en werk! Hoe kun je ook zelf zorgen dat je ogen 
wegkijken van zondige dingen?  
 
DONDERDAG: Je voeten en Gods geboden 
Lees Psalm 119:57-64 
Wat heeft de dichter zich voorgenomen (vers 57)? Wat betekent dat voor waar hij heengaat 
(vers 59)? Met welke mensen gaat hij om (vers 63)? Waar looft de dichter de Heere voor? 
Ben jij ook zo blij met de Tien Geboden? 
 
VRIJDAG: Lopen in het licht 
Lees Psalm 119:97-105 
Wat maken Gods geboden je (vers 98-99)? Wat maken Gods geboden je ook (vers 100)? Wat 
geven ze je (vers 103)? Begrijp je nu de uitroep van de dichter in vers 97? Waarom loop je 
zonder Gods geboden in het donker (vers 105)? Wat gebeurt er als je in het donker loopt 
zonder licht?  
 
Extra: 

Kijk eens op de website bij de product-tag Tien Geboden: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/tien-geboden/ 
Je vindt bij dit Bijbelrooster: 

- Een gezinsmoment over de Tien Geboden als verkeersborden op je levensweg 
- Een gezinsmoment over het wandelen op het pad van Gods geboden 
- Een Bijbelse kijktafel over het wandelen op het pad van Gods geboden 
- Psalm 119 vers 5, 9, 73 en 105 uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om te leren 
- Een kleurplaat bij Psalm 119:35 en bij Psalm 119:105 
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