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Van gebod naar gebed 
- Bijbelrooster bij de afronding van de tien geboden - 

 

MAANDAG: De vreugde van de wet  
Lees Psalm 119:9-16 
Deze Psalm gaat over het houden van de wet. Leer hoe het gebed alles te maken heeft met 
de geboden.  
- Wat betekent vers 9?  

Voor jongere kinderen: Wat is het woord van God? 
- Als je van de weg af gaat, kom je dan op de plaats waar je naar toe wilt?  

Wat heeft dit met vers 10 te maken? 
- De dichter wil Gods woorden niet alleen bewaren in zijn hart (vers 11), maar hij wil ze 

ook ……………… (vers 12).  
- Vind de dichter het vervelend om zich aan de wet van de Heere te houden?  

Waaruit blijkt dat de dichter er zich in verheugt? Wat betekent dat voor jou? 
Zingen: Psalm 119:3 
 
DINSDAG: De wet brengt gewetensnood  
Lees Romeinen 3:19-28 
De wet leert ons dat we vol zonden zijn. 
- Waar veroordeelt de wet ons toe (vers 19)?  
- Kun je door het houden van de wet rechtvaardig voor God zijn (vers 20)?  

Wat leert de wet ons dan (vers 20)? 
- Kunnen we dan nog wel voor God verschijnen, als we ons niet aan de wet kunnen 

houden? Hoe (vers 22-26)? 
- Als we onszelf niet kunnen bekeren door het houden van de wet, maar alleen door het 

geloof dat God geeft. Wie heeft dan de eer verdiend (vers 27)? 
- Mag jij God zó al eren?  

Zingen: Psalm 75:1 
 

WOENSDAG: De wet brengt bij het gebed 
Lees Lukas 18:9-14 
De tollenaar voelt in deze gelijkenis hoe hij gezondigd heeft tegen de wet en gaat in gebed 
tot God.  
- Tegen welk soort mensen verteld de Heere Jezus deze gelijkenis (vers 9)? 
- Twee mannen in deze gelijkenis doen allebei hetzelfde. Wat (vers 10)?  

Welk verschil is er tussen hen (vers 11/12 en 13)? 
- De farizeeër doet nog méér, dan de wet van hem vraagt. Wat is dat (vers 12)? 
- Hoe merk je aan het gebed van de tollenaar dat hij voelt dat hij gezondigd heeft (vers 

13)? 
Zingen: Psalm 32:1 
 
DONDERDAG: Het gebed brengt bij de wet 
Lees 1 Johannes 2:1-6 
De Heere Jezus bidt in de hemel voor Gods kinderen die zondigen. 
- Gelijk in het eerste vers staat een bijzonder mooi woord voor de Heere Jezus, voor als 

wij gezondigd hebben. Welk woord en wat betekent het? 
- De Heere Jezus bidt niet alleen voor Gods kinderen, wat doet Hij nog meer (vers 2)?  
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- Als je zo een kind van de Heere mag zijn, wat wil je dan graag voor Hem doen (vers 3)? 
- Welke twee dingen kun je niet losmaken van elkaar (vers 4)?  
- Hoe kun je dus aan iemands leven zien of je de Heere liefhebt of niet (vers 5/6)?  
- Wat straalt jouw leven uit?  

Zingen: Psalm 119:53 
 

VRIJDAG: Het volmaakte gebed 
Lees Mattheüs 6:9-13 
De Heere Jezus heeft in hoofdstuk 5 onderwijs gegeven over het omgaan met de wet. Waar 
loopt dat onderwijs op uit?  
- Geef antwoord op bovenstaande vraag. 
- Als je geleerd hebt dat je zelf niets aan je zaligheid kunt doen, maar de Drie-enige God 

alles heeft gedaan, hoe wil je dan graag je gebed beginnen (vers 9/10)?  
- Mag je, ondanks al je zonden, nog iets vragen voor dít leven, wat je nú nodig hebt (vers 

11)? Wat? 
- Heb jij iedere dag vergeving nodig voor dingen die je verkeerd hebt gedaan (vers 12)? 

Hoe zou je dit kunnen voorkomen (vers 13)?  
- Waarom mag je hier nu allemaal om bidden (slot vers 13)? 

Zingen: Gebed des Heeren:10 
 
 
Extra: 
Je vindt bij dit Bijbelrooster op de website: 
- Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) bij het thema ‘Van gebod naar 
gebed’ naar aanleiding van Zondag 44 Vraag&Antwoord 115. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/zondag44-vraagantwoord115-van-gebod-naar-
gebed/ 
- Bijbelteksten om te leren. Bij de volgende Bijbelteksten is een leerondersteuning in de 
vorm van pictogrammen en gebaren: 

o Psalm 119 vers 5:  
   https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm1195-leren/ 

o Psalm 119 vers 73 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm11973-leren/ 
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