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Liefde voor Gods Naam 
BIJBELROOSTER BIJ HET DERDE GEBOD 

 
DAG 1: Gods Naam 
Lees Psalm 8 
Wat zegt de dichter van deze Psalm over Gods Naam (vers 2 en 10)? Wat betekent dat? 
Noem eens wat namen voor God! Waarom geeft God Zichzelf Namen? (Om ons te leren wie 
Hij is en wat Hij doet. Hij is zoals Hij heet) Wanneer gebruik jij Gods Namen? Waarom is het 
bijzonder dat we God bij Zijn Namen mogen noemen?  
 
DAG 2: Goed gebruiken 
Lees Psalm 86:6-15 
Wat is David aan het doen (vers 3)? Welke Namen voor God gebruikt hij in zijn gebed? 
(HEERE=God van het verbond, Heere=Bezitter, Eigenaar) Wat is de bedoeling dat wij doen 
met Gods Naam (vers 6 en 12)? Wat betekent dat? Hoe hoor je dat David dit doet in zijn 
gebed (vers 10 en 15 bijvoorbeeld)? Wat betekent dat voor ons? 
 
DAG 3: Niet misbruiken 
Lees Exodus 20:1-7 
Wat moeten we niet doen met Gods Naam (vers 7a)? Wat betekent dat? (ijdel=zinloos, leeg, 
zomaar) Wanneer doe je dat – geef eens wat voorbeelden? Wat doet de Heere met mensen 
die Zijn Naam ijdel gebruiken (vers 7b)? Wat betekent dit gebod voor ons? 
 
DAG 4: Niet vloeken 
Lees Leviticus 24:10-16 
Wat doet de zoon van de Israëlitische vrouw (vers 11a)? Wat zegt de HEERE dat er met deze 
jongeman moet gebeuren (vers 14)? Waarom geeft God zo’n strenge straf – wat leert Hij 
daarmee aan ons? Wat moet je doen als je iemand anders hoort vloeken (Leviticus 5:1)? 
Waarom vinden we dat vaak moeilijk? 
 
DAG 5: Niet zomaar zweren 
Lees Mattheüs 5:33-37 
In het derde gebod gaat het ook over zweren – wat is dat? (Zweren is God aanroepen dat Hij 
je mag straffen als je niet de waarheid spreekt) Wanneer mag je zweren? (Als je dokter 
wordt, of politieman, of bij de rechter – als de regering het van ons vraagt) Wanneer hoor je 
iemand weleens zeggen ‘ik zweer het!’ of ‘wedden!?’? Is dat goed (vers 37)? Wat leert vers 
37 jou en mij? 
 
Extra: 
Je vindt bij dit Bijbelrooster op de website: 
- Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) bij het derde gebod vanuit Zondag 
36 en 37 van de Heidelbergse Catechismus. 
- Het derde gebod (Exodus 20:7) uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om te leren. 
- Een Bijbelse kijktafel bij het derde gebod. 
 
 
 


