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Tien geboden op twee stenen 
-gezinsmoment/objectles: de wet van God (4-12 jaar) - 

n.a.v. Zondag 34 Vraag&Antwoord 92-93 

 

Hoe beginnen de Tien Geboden eigenlijk?  

En waarom is dat een bijzonder begin? 
 

Binnenkomer 
Thuis 

Zorg voor een nieuw en onbekend spel (je hoeft het niet te kopen, je kunt het ook lenen van 

iemand). Ga het met elkaar spelen zonder dat je in de spelregels leest hoe dit spel moet. Het 
wordt al gauw een rommeltje omdat de één denkt dat het zo moet en de ander zus. 

School 
Kies een aantal voorbeelden uit het verkeer en stel steeds twee vragen aan de kinderen: 
1. Wat moet je hier doen? 

2. Hoe weet je dat? (verkeersregel) 
 

Bespreken 
Thuis 

Praat erover door: 
- Hoe komt het dat dit spel niet lukt en dat het niet fijn gaat? (Omdat we niet weten hoe het 
moet) 
- Waar kunnen we lezen hoe het moet? (In de spelregels) 
- Zoals er regels zijn voor een spel, zo zijn er ook regels voor ons leven. God geeft regels. 
Welke regels? (De Tien Geboden) 

School 
- Zoals er regels zijn voor het verkeer, zo zijn er ook regels voor ons leven. God geeft regels. 
Welke regels? (De Tien Geboden) 
 

Bijbel erbij 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 34 Vraag&Antwoord 92 en 93 met elkaar 
en/of bespreek dit met behulp van de volgende vragen: 
 
1. Hoe begint de wet van God? (Niet gelijk met het eerste gebod, maar met: Ik ben de HEERE 

uw God…) 
 
2. Waarom is dat bijzonder? (De HEERE heeft het volk Israël uit Egypte gehaald en apart 
genomen in de woestijn. Hij gaat met de Israëlieten Zijn verbond maken. In ‘verbond’ hoor je 
‘verbinden’. Denk maar aan een touw waarmee je twee dingen aan elkaar vastmaakt. God 
heeft het volk Israël uitgekozen om Zijn volk te zijn. Hij verbindt Zich aan hen. Wat een 
wonder dat de Heilige God Zich aan zondige mensen wil verbinden. Bij het maken van een 
verbond worden er dingen aan elkaar beloofd. God belooft dat Hij hun God wil zijn en de 
Israëlieten beloven dat ze de Heere zullen liefhebben en volgens Zijn geboden zullen leven) 
 
3. Wat betekent dit begin van de wet voor ons? Wij zijn toch niet uit Egypte geleid? Of toch 
wel? (Egypte betekent in de Bijbel vaak: de wereld. Dan staat er: Ik ben de HEERE je God, Die 
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jou uit de wereld heeft gehaald… Wie gedoopt is, heeft het teken van het verbond aan zijn of 
haar voorhoofd. De Heere heeft je apart genomen. Hij heeft ervoor gezorgd dat je bij de kerk 
hoort. Hij heeft Zijn Naam aan jouw leven verbonden toen je gedoopt bent. Hij wil je alles 
geven wat je nodig hebt en Hij vraagt van jou dat je leeft zoals Hij in Zijn wet zegt. 
 
4. Hoeveel geboden zijn er? Hoe worden ze verdeeld? 

 
5. Wat is de samenvatting van de eerste vier geboden? (God liefhebben boven alles) 
 
6. Wat is de samenvatting van de volgende zes geboden? (Je naaste liefhebben als jezelf) 
 
7. Het belangrijkste woord is dus liefde. Ga met dat woord elk gebod langs en geef een 
samenvatting! (1=liefde tot God, 2=liefde tot Gods dienst, 3=liefde tot Gods Naam, 4=liefde 
tot Gods dag, 5=liefde voor gezagsdragers, 6=liefde voor het leven, 7=liefde voor het lichaam, 
8=liefde voor het bezit van je naaste, 9=liefde voor de naam van je naaste, 10=liefdevol 
verlangen) 
 

Bezig 
Je kunt op verschillende manieren rond dit thema met kinderen bezig zijn: 
1. Je kunt jonge kinderen de poster van de Tien Geboden die je op de website vindt laten 
kleuren of de kleurplaat van de berijmde Tien Geboden vers 1. 
2. Je kunt oudere kinderen zelf een poster van de Tien Geboden laten maken. 
3. Je kunt de kaartjes bij de Tien Geboden die je op de website vindt met kinderen 
bespreken: Welk kaartje hoort bij welk gebod? Kun je ze in de goede volgorde leggen? 
4. Je kunt van deze kaartjes ook een memory of lotto maken. 
5. Je kunt van deze kaartjes ook een slinger maken en bijvoorbeeld elke keer dat je een 
gebod bespreekt het juiste kaartje omdraaien. 
6. Je kunt de samenvatting van de wet (Mattheüs 22:36-40) met elkaar leren. Je vindt op de 
website leerondersteuning met pictogrammen en gebaren. 
7. Je kunt uit de Bijbel over de verbondssluiting en wetgeving bij de Sinaï lezen en met elkaar 

een Bijbelse kijktafel hierbij maken. Je kunt bijvoorbeeld van klei twee stenen tafelen 
[=platen] maken en de kinderen daar Hebreeuwse letters in laten kerven of de samenvatting 
van de wet. Je kunt daarbij als je wilt ook van papier maché een berg maken. 
 

 
 

Besluiten 
- Wie heb je nodig om in liefde tot God en de naaste te leven? Waarom?  
- Zing ter afsluiting van de berijmde Tien Geboden vers 1 en 9. 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

