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Leugen en waarheid 
Bijbelrooster bij het negende gebod 

 
Maandag – Eerste leugen(aar) 
Lees Genesis 3:1-8 
- Lees de eerste vraag van de duivel nog een keer (vers 1). Lees ook de opdracht van God 
waar de duivel op doelt (Genesis 1: 16 en 17).  Lees daarna het antwoord van Eva (vers 2 en 
3). Welk verschil zit er tussen de manier waarop de duivel het zegt, de manier waarop God 
het zegt en de manier waarop Eva het zegt?  
- Welke tactiek past de duivel toe?  
- Eva gaat met de duivel in discussie. Wat is het gevolg hiervan?  
- Kun je een voorbeeld noemen uit het leven van de Heere Jezus waarvan wij kunnen leren 
hoe we met de leugens en verleidingen van de duivel om moeten gaan (Mattheüs 4)?  
- Waarom is het dus belangrijk om de Bijbel goed te kennen?  
 
Dinsdag – Halve waarheid 
Lees Genesis 12:10-20 
- Waarom vertrekt Abram naar Egypte?  
- Wat moet Sarai van Abram zeggen tegen de Egyptenaren (vers 11-13)?  
- Was dit een leugen van Abram? Lees ook Genesis 20:12.  
- Wat kun je naar aanleiding van dit gedeelte zeggen over het niet vertellen van de hele 
waarheid? 
 
Woensdag – Waarheid of leugen 
Lees Johannes 8:30-47 
- Over welke waarheid spreekt de Heere Jezus in vers 32? (De waarheid van de leer van 
Christus) 
- Wat gebeurt er als je die waarheid kent? Waarvan moet je vrijgemaakt worden? (De 
waarheid zal vrijmaken van de schuld van de zonde) 
- Lees vers 38a nog een keer. Kunnen wij ervan op aan wat de Heere Jezus zegt? (De Heere 
Jezus spreekt altijd de waarheid (vers 31 en 32) en is altijd betrouwbaar. Hij kan niet liegen) 
- De Joden blijven met de Heere Jezus discussiëren. Wat bedoelt de Heere Jezus als Hij zegt 
dat de duivel hun vader is (vers 44)?   
- Wat wordt er bedoelt met de verzen 46 en 47?  
- Wie dien jij: God of de duivel? Hoe weet je dat?   
 
Donderdag – Tong en mond 
Lees Jakobus 3:1-12 
- In vers 2 lezen we over struikelen. Wat wordt hiermee bedoeld? (Zondigen) 
- Over welke zonde gaat het in dit gedeelte? (Zonde in het spreken; zonde met de mond) 
- Wat wordt er gezegd over iemand die zichzelf kan beheersen in het spreken (vers 2)? 
- Er worden in dit gedeelte twee voorbeelden genoemd van manieren waarop iets in 
bedwang gehouden wordt. Welke twee voorbeelden? 
- Waarmee wordt de tong vergeleken in vers 5 en 6?  
- Wat kan die kleine tong teweegbrengen? 
- Wat staat er in vers 9 t/m 12 over de tong? 
- Wat betekent dat voor wat wij met onze tong doen? 
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Vrijdag – Spreek de waarheid 
Lees Efeze 4:17-32  
- Waar gaat het gelezen Bijbelgedeelte over?  
- Wat lees je over de manier van spreken van de nieuwe mens (vers 25)? 
- Wat betekent dit? 
- Bedenk voor jezelf een concrete situatie van de afgelopen week waarin je niet de (hele) 
waarheid sprak. Hoe had het anders gemoeten? Heb je er vergeving voor gevraagd? 
 
Extra: 

- Antwoorden: je vindt hieronder een aantal antwoorden op bovenstaande vragen 
- Gezinsmoment/Objectles: voor thuis (gezinsmoment) of school/kerk (objectles) vind 

je materiaal om uitgebreider met kinderen bij het negende gebod stil te staan. 
- Bijbeltekst: Je vindt het negende gebod (Exodus 20:16) uitgewerkt in pictogrammen 

en gebaren, en ook een Bijbelse kijktafel bij het negende gebod ter ondersteuning 
van het leren. 
 

Antwoorden: 
Maandag: 
- Duivel: Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom deze hofs?  
Gods opdracht: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; maar van den boom der 
kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage als gij daarvan 
eet, zult gij den dood sterven. 
Eva’s antwoord: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten; maar van de vrucht des 
booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die 
aanroeren, opdat gij niet sterft. 
Duivel: Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs.  
Gods opdracht: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; maar van de boom der 
kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage als gij daarvan 
eet, zult gij  den dood sterven. 
Eva’s antwoord: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten; maar van de vrucht des 
booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die 
aanroeren, opdat gij niet sterft. 
- Tactiek: Hij vertelt bijna de hele waarheid. Hij brengt steeds een subtiel verschil aan. Zie je 
hoe gevaarlijk dingen zijn, die net niet de waarheid zijn? Ze zijn moeilijk(er) te herkennen! 
- De duivel vindt een ingang bij Eva om zijn leugens verder te zaaien. Het gevolg is dat Eva de 
vrucht wel plukt en eet.  
 
Dinsdag: 
Abram zegt dat Sarai zijn zus is terwijl zij z’n vrouw is. Dit is een halve waarheid en een halve 
waarheid is een hele leugen. Sarai en Abram hadden weliswaar dezelfde vader, maar niet 
dezelfde moeder. Zijn bedoeling was hier dat de Egyptenaren hem niet zouden doden om zo 
Sarai tot vrouw te kunnen nemen, omdat zij erg knap was.  
 
Woensdag: 
- Zij zijn geen geestelijke kinderen van Abraham, want dan zouden zij de Heere Jezus gevolgd 
zijn en wat Hij zegt als waarheid aangenomen hebben. Dat zou Abraham ook gedaan 
hebben. Nee, zij doen juist het tegenovergestelde en daarom noemt hij hun vader de duivel, 
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de leugenaar, die recht tegenover God staat. Hij houdt zich bezig met lasteren en mensen 
moorden: hij brengt het tot de eeuwige dood. Hij is de bedenker van de leugens. 
- De mensen zullen de Heere Jezus niet kunnen beschuldigen van een zonde. Moeten ze 
daaruit niet concluderen dat Hij de waarheid spreekt? Toch geloven ze niet in Hem. Iedereen 
die God als Vader heeft, verstaat wat God gesproken heeft. 
 
Donderdag: 
- Die is een volmaakt man. Hier wordt niet bedoeld volmaakt in de zin van zonder zonden, 
maar ‘begiftigd met de rechte wijsheid en voorzichtigheid’(kanttekeningen). Diegene zal ook 
in staat zijn om de rest van zijn lichaam in bedwang te houden. 
- Vers 3: Een paard krijgt een bit (toom) in de mond om het te sturen. Daarmee houdt de 
berijder of de menner het paard in bedwang en legt het zijn wil op. 
Vers 4: Een schip wordt bestuurd door een, in verhouding, klein roer. De stuurman kan het zo 
brengen waar hij wil. 
- De tong wordt zowel gebruikt om God te loven als mee te zondigen. Jakobus vergelijkt het 
met een fontein: hier kan toch geen zout en zoet water tegelijk uit komen? En met een boom: 
een vijgenboom kan geen olijven voortbrengen en een wijnstok geen vijgen. Het misbruiken 
van de tong is niet goed.  
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