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Liefde voor Gods Naam 
- gezinsmoment (thuis) en objectles (school en kerk) 

 bij het 3e gebod (6-14 jaar)  - 

 

Het derde gebod gaat over Gods Naam. 

Waarom heeft God een Naam? 
Wat wil Hij dat wij met Zijn Naam doen? 

 

Binnenkomer 
Jongere kinderen 

Variant 1: Noem met elkaar een aantal namen van mensen. 
Variant 2: Zoek een poster van de Bond tegen het vloeken op en laat deze zien. Laat de 

kinderen vertellen wat ze zien. 
Oudere kinderen 

Zorg voor een aantal stellingen over vloeken. Bijvoorbeeld: 
1. Vloeken is zonde 
2. Als je iemand hoort vloeken, moet je daar iets van zeggen 
3. Als je op de computer bezig bent en een vloek hoort of leest, moet je gelijk stoppen 
4. Als je heel boos bent, mag je best een vloek zeggen 
5. Als iemand in de tijd van de Bijbel vloekte, moest hij gedood worden 

Geef elk kind een rood (=nee) en groen (=ja) kaartje. Laat ze kleur bekennen als je de 
stellingen bespreekt.  

 
Bespreken 

Jongere kinderen 
Variant 1: Namen 

- Kennen de kinderen ook Namen van God? 
- Waarom moet je die Namen altijd heel eerbiedig uitspreken?  

Variant 2: Poster 
- Wat wil deze poster mensen leren? 
- Wat is vloeken? 
- Wat zegt de Heere daarover in de Bijbel? 

Oudere kinderen 
Bespreek een aantal stellingen met elkaar na (bijvoorbeeld de stellingen waarbij de kinderen 

het meest verschilden in hun antwoorden). 
 

Bijbel erbij 
Lees Vraag en Antwoord 99 (Zondag 36 van de Heidelbergse Catechismus) met elkaar en/of 

bespreek dit met behulp van de volgende vragen: 
1. Wat staat er in het derde gebod? 
2. Wat verbiedt [=mag niet van] de Heere in het derde gebod? (Om Zijn Naam te lasteren of 
te misbruiken. Dus: niet vloeken – geen valse eed – niet onnodig zweren) 
3. Wat moet je doen als je een vloek hoort of leest? (er iets van zeggen of stoppen met waar 
je mee bezig bent) 
4. Wat gebiedt [=wil] de Heere in het derde gebod? (Dat we Zijn Naam eerbiedig gebruiken) 
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Lees Vraag en Antwoord 100 (Zondag 36 van de Heidelbergse Catechismus) met elkaar 
en/of bespreek dit met behulp van de volgende vragen: 
5. Hoe erg vindt de Heere het als er gevloekt wordt (zie eind van het antwoord)? 
6. Wat wil Hij daarom dat wij doen (zie eind van de vraag)? 
7. Hoe kunnen we dat doen? 
 

 

Bezig 
Er zijn verschillende mogelijkheden om ter verwerking rond dit gebod met elkaar bezig te 
zijn: 
1. Je kunt met elkaar het derde gebod leren. Je kunt daarbij het verwerkingsplaatje van het 
derde gebod (zie de product-tag Tien Geboden op de website) gebruiken of het derde gebod 
in pictogrammen (zie onder Bijbelteksten (Exodus 20:7) op de website). 

2. Je kunt jonge kinderen de kleurplaat van vers 4 van de Berijmde Tien Geboden laten 
kleuren. 
3. Je kunt verder werken aan de vlaggenlijn en het derde gebod aanvullen. Een 

voorbeeldvlag vind je hieronder. Laat de kinderen op de achterkant passende woorden 
schrijven of een tekening erop maken. 
4. Je kunt oudere kinderen het derde gebod laten handletteren. 
5. Je kunt je kinderen vertellen over de Bond tegen het vloeken en met elkaar een folder 
maken: hoe zou je het derde gebod uitleggen aan mensen die niet naar de kerk gaan? 
6. Je kunt een Bijbelse kijktafel maken bij het derde gebod, zodat dit gebod deze week 
steeds in herinnering wordt geroepen bij het zien van de kijktafel. 
7. Wil je de komende dagen steeds even stilstaan bij het derde gebod, gebruik dan het 
Bijbelrooster ‘Derde gebod’ dat voor vijf dagen een Bijbelgedeelte geeft om te lezen. 
8. Kijk eens rond op de website van de Bond tegen het vloeken. Je vindt daar voor kinderen 
bijvoorbeeld een leuk lees- en doeboek over respectvolle taal. 
https://www.bondtegenvloeken.nl/system/files/het-grote-respectboek.pdf 
9. Je kunt met elkaar een slogan van de Bond tegen het vloeken bespreken of een kleurplaat 
daarvan kleuren. Bijvoorbeeld de slogan onder de afbeelding van een papegaai: ‘Vloeken is 
aangeleerd. Word geen naprater’. Of deze kleurplaat: 
http://www.kleurplaten.nl/deurhangers/verboden-te-vloeken-deurhanger-k-8047.html 
Of deze: https://www.klassetaal.nl/system/files/3bc1e792cd1f9561bc48e93334277503.pdf 
 

 
 

Besluiten 
- Soms hoor je weleens zeggen: ‘Poets je taal’. Wat wordt daarmee bedoeld? (Zoals je je 
tanden poetst en schoonmaakt, zo moet je ook je taal schoonmaken: geen vloeken gebruiken 
en geen grove woorden) 

- Ter afsluiting kun je vers 4 van de berijmde Tien Geboden zingen. 
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