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

 

Goed of slecht begeren 

- Bijbelrooster bij het tiende gebod  - 
 

MAANDAG: Sauls begeerte naar macht 
Lees 1 Samuël 18:6-12 
Er is oorlog gevoerd tegen de Filistijnen, de vijand van Israël. Er is grote vreugde!  
- Vrouwen zingen en musiceren over de uitslag van de strijd. Wat was dat (vers 7)? 

- Welke zonde zie je hier bij Saul (vers 8)?  
- Waar is hij nu erg bang voor (vers 8)?  
- Welke gevolgen heeft dit (vers 9, 10 en 11)? 
- Wat kun jij van dit Bijbelgedeelte leren? 

Zingen: TGDH:7 
 
DINSDAG: Davids zondige begeerte 

Lees 2 Samuël 11:1-17 
David ziet vanaf het dak van zijn paleis een mooie vrouw. Hij begeert haar!  
- Wat was het begin van de begeerte (vers 2)?  
- Gaat David hiermee naar de Heere, om deze zonde aan Hem te belijden en te vragen 

of God hem voor de gevolgen wil bewaren (vers 3)? 

- Wat was de volgende stap van David, nadat hij Bathseba gezien en begeerd had (vers 
4)?  

- Wat is het gevolg van deze zonde (vers 17)?  
- Tegen welke geboden heeft David nu al gezondigd?  

Zingen: Psalm 51:2 
 

WOENSDAG: Davids goede begeerte 
Lees Psalm 27 
David wordt achtervolgd door vijanden, hij voelt zich alleen. 
- David is aan het nadenken over hoe het gaat in zijn leven - aan welke moeilijke dingen 

denkt hij (vers 1, 2 en 3)? 
- Hij voelt dat hij hulp en kracht nodig heeft, waar zoekt hij die (vers 4 en 5)? 

- De begeerte naar de Heere brengt iets goeds voort, waarin zie je dat (vers 6)?   
- Als je zo op de Heere mag vertrouwen, zal alles in je leven dan makkelijk gaan (vers 

10)? 
- Wat moet je gebed dan zijn (vers 11)?  

Zingen: Psalm 27:2 en 7 
 

DONDERDAG: Salomo begeert wijsheid  
Lees 1 Koningen 3:5-15 
Als Salomo slaapt, verschijnt de Heere tijdens een droom aan hem met een vraag.  
- Wat zegt de Heere tegen Salomo (vers 5)? 

- Wat wil Salomo krijgen/ wat begeert hij (vers 9)? 
- Was het goed van hem om dit te begeren/naar te verlangen (vers 10)? 

- Welke begeerte had de Heere niet goed gevonden, als Salomo daar om vroeg (vers 
11)? 

- Wat heeft Mattheüs 6 vers 33 hiermee te maken (vers 13)? 

Zingen: Psalm 123:1 
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VRIJDAG: Begeerte naar Christus 
Lees Hooglied 5:10-16 
Salomo schrijft in beeldende taal, hoe Gods kind (de bruid) aankijkt tegen de Heere (haar 
Liefste). 
- Hoe word een banier (vlag) gedragen in een leger? (Omhoog, zodat iedereen hem kan 

zien.) Hoe verwijst dit naar Christus? (Christus blinkt boven iedereen uit.) 

- Hoe praat Salomo hier over Christus, goed of slecht? 
- Waarom zou hij al deze (voor)beelden gebruiken om te laten zien Wie Christus is? (Hij 

heeft er geen (andere) woorden voor, zo wil hij Hem aanprijzen.) 
- Wat betekent de zin uit vers 16: ‘al wat aan Hem is, is gans begeerlijk’?  
- Salomo noemt Christus ‘mijn Vriend’. Kun jij dat ook zeggen? 

Zingen: Psalm 119:32 
 
Extra: 
Je vindt bij dit Bijbelrooster op www.bijbelsopvoeden.nl: 
- Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) bij het tiende gebod vanuit Zondag 
44 Vraag&Antwoord 113 en 114 van de Heidelbergse Catechismus. 
- Het tiende gebod uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het uit 
het hoofd leren van dit gebod. 
- Een Bijbelse kijktafel bij het tiende gebod. 
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