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Liefde voor het leven 

- Bijbelrooster bij het zesde gebod  - 
 

MAANDAG: Leven gekregen 
Lees Psalmen 139:13-16 
God gaf je het leven, wat heeft hij je bijzonder gemaakt! 
- In vers 14 schrijft David hoeveel ontzag hij heeft voor de manier waarop hij gemaakt is. 

Welke woorden gebruikt hij hiervoor en wat betekenen ze?  
- David vergelijkt het maken van zijn lichaam met een borduurwerk. Hoe zou hij dat 

bedoelen?  
- Wie kon David zien, toen hij nog in de buik van zijn moeder zat? 
- Wat is abortus? Wat vindt de Heere daarvan? 
- Wat kan je uit vers 16 troosten, als je een kind van de Heere mag zijn?  

Zingen: Psalm 139:1 

 
DINSDAG: Hanna geplaagd  
Lees 1 Samuël 1:1-17 
Elkana’s vrouw Peninna heeft kinderen, Hanna niet. Pennina plaagt Hanna hier mee.  
- In vers 4 en 5 lees je hoe Elkana het vlees verdeelt tussen zijn vrouwen. Wie krijgt er 

meer? Is dat eerlijk? Wat voel jij als er iets oneerlijks gebeurt? (Jaloersheid)  
- Peninna plaagt Hanna heel erg. Welk woord wordt hiervoor gebruikt in vers 6? Wat 

betekent dit woord? (pijnlijke en verwoestende spo.) Hoe zal Hanna zich voelen?  
- Hanna doet het beste wat je kan bedenken in een moeilijke situatie. Wat is dat (vers 

10)? 
- Wat kun je uit deze geschiedenis leren? 

Zingen: Psalm 46:1 

 
WOENSDAG: Abel gedood  
Lees Genesis 4:3-12 
Kaïn en Abel offeren allebei aan de Heere. Omdat de Heere het offer van Kaïn niet 
aanvaardt, wordt hij heel erg boos en doodt Abel. 

- Wat was het verschil voor de Heere in de offers van Kaïn en Abel? (Hun geloof) 
- Kaïn is woedend, waaraan kun je dat zien?  

Merk je dat ook wel eens bij jezelf of anderen en wat doe je hiermee?  
- Wat was het gevolg van Kaïns boosheid?  
- Is Kaïn nog gewaarschuwd, voordat hij Abel vermoordde (vers 6-7)?  

- Abels bloed roept de Heere om wraak en straf. Welk bloed kan deze zonde reinigen?  
Zingen: Psalm 6:2 

 
DONDERDAG: Jezus bespot 
Lees Lukas 23:33-42 
De Heere Jezus is tijdens Zijn veroordeling en de weg naar Zijn dood veel leed aangedaan.  
- Hoe werd Jezus met daden pijn gedaan (vers 33)?  

- Hoe werd Jezus met woorden pijn gedaan (vers 35, 37, 39)? 
- Is er vergeving te krijgen voor mensen die zonden hebben gedaan (vers 43)? 

- Hoe doen wij de Heere Jezus pijn?  
Zingen: Psalm 25:4 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl (met dank aan Dianne) 

 

 
VRIJDAG: Jezus’ goeddoen  
Lees Johannes 13:3-15 
De Heere Jezus leert ons hoe we onze naasten moeten liefhebben. Al kost ons dat soms 
iets!  
- Waarom zouden de discipelen niet elkaars voeten hebben willen wassen? Ze wisten 

toch allemaal dat dit nodig was?  
- Welke persoon waste normaal de voeten? Welke plaats neemt de Heere Jezus hier dus 

in?  
- Wat is de les hieruit voor Petrus? Wat kan jij hiervan leren? Noem eens een voorbeeld 

uit het dagelijks leven hoe je dit kunt toepassen? 
- Wat betekent het woordje rein (vers 10)? Ben jij rein? 

Zingen: Psalm 51:4 
 
Extra: 
- Je vindt bij dit Bijbelrooster op www.bijbelsopvoeden.nl een gezinsmoment (thuis) of 
objectles (school) bij het zesde gebod. 
- Je vindt bij dit Bijbelrooster een Bijbelse kijktafel bij het zesde gebod om te maken. 
- Je vindt het zesde gebod (zie Exodus 20 vers 13 in de categorie Bijbelteksten) uitgewerkt 
in pictogrammen en gebaren om uit het hoofd te leren. 
- Je vindt ook een kleurplaat bij vers 7 van de berijmde Tien Geboden 
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