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De Heere is God! 

- Bijbelrooster bij het eerste gebod  - 
 

MAANDAG: Geen andere god 
Lees Exodus 34:1-14 
Mozes heeft de stenen met de wet erop kapot gegooid, als hij ziet dat het volk buigt voor 
het gouden kalf. Toch wil de Heere weer opnieuw beginnen met het volk. Hij geeft ze een 

wijze les mee. 
- Welke les is dit (vers 12-14)? 
- Noem een geschiedenis uit de Bijbel, waaruit blijkt dat het volk toch de afgoden ging 

dienen en wat daar de gevolgen van waren. (Denk aan de jaren van de koningen van 
Israël.)  

- Bedenk aan het eind van de dag, of de Heere de Belangrijkst was, of iets anders.  
Zingen: Psalm 16:2  

 
DINSDAG: De HEERE dienen 
Lees Jozua 24:14-24 
Jozua gaat sterven, maar eerst vertelt hij nog iets tegen het volk Israël. Hij stelt aan hen de 
allerbelangrijkste vraag: kies nu wie je dienen wil! 

- Over welke afgoden word er gesproken (vers 14-15)?  
- Tussen welke goden moet het volk nu kiezen?  
- Welke keus maakt Jozua (vers 15b)? Wat bedoelt Jozua met ‘en mijn huis’?  
- Welke keus maakt het volk? 
- Wat zal er gebeuren, als ze het niet doen (vers 20)?.  
- Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor ons?  

Zingen: Psalm 75:1 

 
WOENSDAG: De HEERE is God 
Lees 1 Koningen 18:21-39 (of: 21-24 en 29-39) 
Elia wil het volk laten zien, wie er god/God is. Is de Baäl god of is de Heere God?  
- Wat is er aan de hand met het volk (vers 21)?  

- Wat betekent: ‘Hoe lang hinkt gij op twee gedachten’?  
- Hoe is dit in jouw leven?  

- Is de Heere God of Baäl (vers 29 en 39)? 
Zingen: Psalm 81:11 
 

DONDERDAG: De duivel dienen 
Lees 1 Samuël 28:4-20 

Israël staat klaar voor een strijd tegen de Filistijnen. Samuël is pas gestorven, daar kan Saul 
geen raad meer aan vragen. En de HEERE antwoordt Saul niet.   
- Waar zoekt Saul nu raad (vers 7)?  
- Wie is die waarzeggende geest?  
- Waarom is het tegen het eerste gebod wat Saul doet (Deuteronomium 18:10-12)?  

- Hoe zie je dit soort dingen nu in deze tijd? 
- Hoe merk je aan Saul dat dit je angstig maakt (vers 20)?  

- Als de Heere raad geeft, voel je je dan ook angstig?  
Zingen: Psalm 1:1 
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VRIJDAG: De enige, ware God 
Lees Handelingen 17:16-34 
Paulus komt in Athene een altaar tegen, waar op staat: ‘den onbekenden God’. Hij gaat 
vertellen, wie die God is, Die zij niet kennen. 

- De mensen in Athene hadden veel altaren staan, voor allemaal verschillende goden. 
Waarom staat er ook nog een altaar voor de onbekende God?  

- Hoeveel goden kun je dienen volgens het eerste gebod? 
- Wat gaat Paulus doen, als hij al deze altaren heeft gezien (vers 22)?  
- Merk jij wel eens dat iemand iets anders belangrijker vindt dan de Heere? Wat doe/zeg 

je dan?  
- Wat leert dit Bijbelgedeelte jou?  

Zingen: Berijmde Tien Geboden vers 2 
 
Extra: 
Je vindt bij dit Bijbelrooster op de website: 
- Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) bij het eerste gebod vanuit Zondag 
34 Vraag&Antwoord 94 van de Heidelbergse Catechismus. 
- Het eerste gebod (Exodus 20:3) en de samenvatting van de wet (Mattheüs 22:37-40) 
uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om te leren. 
- Een Bijbelse kijktafel bij het eerste gebod. 
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