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Welke god/God dien jij? 
- gezinsmoment/objectles bij het 1e gebod (4 – 12 jaar)  - 

n.a.v. Zondag 34 Vraag&Antwoord 94-95 

 

 
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.  

Wat zijn dat bekende woorden! Maar wat betekenen ze nu precies?   
 

Binnenkomer 
Werkvorm 1 (geschikt voor jongere kinderen): 

Laat je kinderen allemaal dingen op tafel leggen, die ze erg belangrijk vinden (pop/raceauto/ 
telefoon/tablet/o.i.d.).  
 

Werkvorm 2 (met dank aan Esther Kerkhoff): 
Laat de kinderen cirkels tekenen. In het midden een kleine cirkel, daaromheen een grotere 
en daaromheen weer een grotere. Ze moeten groot genoeg zijn om er in woorden in te 
schrijven. Laat ze in de cirkels schrijven wie en wat voor hen belangrijk is (denk aan: school, 
kerk, God, bijbel, gezin, familie, hobby’s, posters, telefoon, computer, zingen, geld). De 
binnenste cirkel ben je zelf. Daaromheen ga je zetten hoe belangrijk iets voor je is. Is iets 
heel belangrijk, dan zet je het in de cirkel om de kern heen. Is iets wat minder belangrijk, dan 
zet je het in de derde of vierde cirkel.  
 

Bespreken 
Bij werkvorm 1: 

Stel de vraag: Waarom is dit belangrijk voor jou? Wat doe je er allemaal mee? Hoeveel tijd 
ben je er mee bezig? Enz. 
Bespreek wat een god is: dat wat het belangrijkst is in je leven. Is dit niet de Heere? Dan is 
het een afgod.  
 

Bij werkvorm 2: 
Laat de kinderen hun cirkels met elkaar vergelijken. Waar staat de Bijbel? En God? Laat ze 
eens uitleggen in hoeverre anderen dat kunnen merken dat je dat belangrijk vindt. 
 

Bijbel erbij 
Lees Vraag&Antwoord 94 van Zondag 34 uit de Heidelbergse Catechismus.  
 
Bespreek met elkaar wat er volgens het 1e gebod níet mag (wat verbiedt God) en wél mag 
(wat gebiedt God) en wat dit betekent.  
1. Wat verbiedt God? Wat mag er niet?  
- Afgoderij (zie Vraag&Antwoord 95) 
- Toverij 
- Waarzegging (= voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren)  
- Bijgeloof (= bovennatuurlijke krachten, die je zelf kunt beïnvloeden) 
- Aanroeping van de heiligen of van andere schepselen (denk aan RK: heilige Maria ed. > 

Maarten Luther) 
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2. Wat gebiedt God? Wat vraagt Hij wel?  
- De enige ware God recht leren kennen (= God op de juiste manier leren kennen)  
- Hem alleen vertrouwen  
- In alle ootmoedigheid (= eenvoud) en lijdzaamheid (= geduldig wachtend) je aan Hem 

onderwerpen (= doen wat Hij wil) 
- Hem van ganser harte liefhebben 
- Vrezen (= diep ontzag voor de Heere) 
- Eren  

 
3. Praat over deze woorden  door. Hoe leer ik God kennen? Hoe leer ik Hem vertrouwen? 
Wat is Gods wil? Wat is God liefhebben? Waaraan merk je het vrezen van de Heere? 
Waarmee eer ik Hem?  
 

Bezig 
Er zijn verschillende mogelijkheden om ter verwerking rond dit gebod met elkaar bezig te 
zijn: 
1. Je kunt met elkaar het 1e gebod leren: ‘Het 1e gebod: Gij zult geen andere goden voor Mijn 
aangezicht hebben’. Je kunt daarbij het verwerkingsplaatje van het eerste gebod gebruiken 
of het eerste gebod in pictogrammen (zie website). 
2. Je kunt jonge kinderen de kleurplaat van vers 2 van de Berijmde Tien Geboden laten 
kleuren 
3. Je kunt oudere kinderen het eerste gebod laten handletteren. 
4. Je kunt een Bijbelse kijktafel maken bij het eerste gebod, zodat dit gebod deze week 
steeds in herinnering wordt geroepen bij het zien van de kijktafel. 
5. Wil je de komende dagen steeds even stilstaan bij het eerste gebod, gebruik dan het 
Bijbelrooster ‘Eerste gebod’ dat voor vijf dagen een Bijbelgedeelte geeft om te lezen. 
 

  
 

Besluiten 
- ‘Ik wil de belangrijkste zijn in jouw leven.’ Heel veel dingen en mensen roepen dat tegen je. 
Geef eens voorbeelden! Mag je speelgoed het belangrijkste zijn? Of je telefoon? Mag je ‘ik’ 
het belangrijkste zijn? Nee, dit mag alleen de Heere tegen jou zeggen en van jou vragen.  
- Bij wie in de Bijbel merk je dat de Heere de Belangrijkste was in zijn/haar leven? Wat kun je 
van hem/haar leren?    
- Zing als afsluiting Psalm 105:1 of de Berijmde Tien Geboden vers 2 en 9.  
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