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Stelen of uitdelen? 

- Bijbelrooster bij het achtste gebod  - 
 

MAANDAG: Een stelende dief  
Lees Jozua 6:14-20 en Jozua 7:18-26 
Achan is een dief, dat komt duidelijk naar voren in dit Bijbelgedeelte.  
- Waarom is Achan een dief?  

- Wat was het gevolg als iemand van de soldaten iets uit Jericho voor zichzelf hield? 
- Wat heeft Achan gestolen? Kon hij daar openlijk blij mee zijn? 
- Als je steelt, van wie steel je dan uiteindelijk? Waarom? (Van de Heere, alles op aarde 

is van Hem) 
- Waaraan merk je dat de Heere deze zonde erg vindt?  

Zingen: Psalm 62: 7 
 

DINSDAG: Een gierige man  
Lees Lukas 12:13-21 
Iemand vraagt aan de Heere Jezus of Hij wil helpen bij het verdelen van een erfenis. Hij wil 
er namelijk óók een deel van hebben! De Heere antwoordt met een gelijkenis. 
- Kan iemand anders weten waar de man over denkt? Wat bedenkt hij allemaal?  

Waar denk jij vaak over na? 
- Waar maakt hij zich het meest druk om? Om iets uit dit leven of om de dingen na dit 

leven? 
- Die nacht sterft de man. Heeft hij er wat aan, dat hij zo rijk was?  
- Wat had een goede besteding geweest van zijn verdiende geld?  

Waar besteed jij je verdiende geld graag aan?  
Zingen: Psalm 49: 4  

 
WOENSDAG: Een woekerende oom  
Lees Genesis 29:15-28 
Meer geld vragen, dan iets kost. Hierbij kun je denken aan Laban, die met zijn neef Jakob 
een afspraak maakte over zijn loon.  

- Laban vraagt Jakob welk loon hij wil hebben voor zijn arbeid. Wat kiest Jakob? En is 
Laban het hiermee eens?  

- Geeft Laban eerlijk wat hij beloofd heeft?  
- Hoelang moet Jakob uiteindelijk werken voor Rachel? 

Zingen: Psalm 91: 8 

 
DONDERDAG: Een delende tollenaar  

Lees Lukas 19:1-10 
Tollenaar Zacheüs heeft te veel geld gevraagd aan de mensen, die hem tol moesten 
betalen. Dan komt hij tot geloof.  
- Wat was het werk van een tollenaar en wat deden de tollenaren meestal? 

(Belastinggeld innen. Te veel vragen, voor henzelf)  

- Waaraan zie je dat het leven van Zacheüs is veranderd?  
- Stopt het bij deze verandering of wil hij nog wat goedmaken? Hoe?  

- Wanneer stal de tollenaar? (Toen de duivel koning was in zijn hart) Wanneer deelde de 
tollenaar? (Toen Jezus Koning was in zijn hart)  
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Zingen: Psalm 6: 2 
 
VRIJDAG: Een dienende rijke  
Lees 1 Timotheüs 6:17-19 
Als je veel geld hebt gekregen van de Heere, hoe moet je daar dan mee omgaan?  
- Als je veel geld hebt, waar moet je dan op vertrouwen? Op je geld of op de Heere?  

- Van wie en hoe heb je je geld gekregen?  
- Wat moet een rijke met zijn geld doen?   
- Als zo iemand dat doet, wat zal dan het gevolg zijn?  
- Wie of wat is jouw fundament?  

Zingen: Psalm 85: 3 
 
Extra Bijbelmateriaal: 
Je vindt bij dit Bijbelrooster op de website: 
- Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) bij het achtste gebod vanuit 
Zondag 42 Vraag&Antwoord 110 en 111 van de Heidelbergse Catechismus. 
- Het achtste gebod uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om te leren. 
- Een kleurplaat bij het achtste gebod (Efeze 4 vers 28). 
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