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

 bij het 4e gebod (6-14 jaar)  - 

 

De sabbat is de rustdag van de Joden, ook nu nog.  

Waarom vieren christenen de rustdag niet op de zevende dag, 
 maar op de eerste dag – de zondag?    

 

Binnenkomer 
Jongere kinderen 

Zeg met elkaar de dagen van de week op.  
Oudere kinderen 

Vertel iets over de Vereniging ter bevordering van de Zondagsrust. Zij sturen bijvoorbeeld 
brieven naar winkels die op zondag open zijn en vragen of zij er rekening mee willen houden 
dat de zondag de dag van de Heere is. Hoe zou jij dat aan hen uitleggen? Wat zou jij in zo’n 

brief schrijven? 
 

Bespreken 
Jongere kinderen 

De zondag is een aparte dag in de week. Bespreek met elkaar waar je dit aan kunt merken in 
jullie gezin. Wat krijgt de grootste plaats deze dag?  

Oudere kinderen 
Bespreek met elkaar wat je zou schrijven in zo’n brief aan een winkel die op zondag open is 

en waarom. 
 

Bijbel erbij 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 38 met elkaar en/of bespreek dit gedeelte aan 
de hand van de volgende vragen: 
1. De sabbatdag krijgt een aparte plaats in de week. Aan welke woorden in het vierde gebod 
kun je dit zien? (…dat gij dien heilig.)  
2. Sabbat betekent: dag van rust, ophouden waar je mee bezig bent. Wat doe jij door de 
weeks, wat je deze aparte dag níet moet doen?   
3. In de vraag staat het woord: ‘gebiedt’. Wat betekent dit woord? (Doe het, zoals Ik het van 
je vraag)  
4. De kerk(en)dienst, het predikambt en de scholen moeten onderhouden worden.  
Wat betekent dit? Hoe doen wij dit op zondag? (Er moet hier geld voor ingezameld worden. 
Collecte)  
5. Tot de gemeente Gods naarstiglijk komen. Wat betekent dit? Wat moet je daar gaan 
doen? (Naar de kerk komen. Luisteren naar Gods Woord, de sacramenten gebruiken, bidden, 
geld geven)  
6. Dan staat er dat we heel ons leven moeten rusten van onze boze werken. Wat zou je dan 
moeten doen? (Heilig leven, alle dagen!) Kun jij heilig leven? (Nee) Hoe moet het dan? (Lees 
het vervolg: de Heilige Geest moet dit in je werken.)  
7. De laatste regel gaat over de eeuwige sabbat. Wanneer is dat? Wanneer kun je hiernaar 
verlangen? (Eeuwige leven. Als de Heere je hart geheiligd heeft)  
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Bezig 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de stof te verwerken en rond dit gebod met elkaar 
bezig te zijn: 
1. Je kunt met elkaar het vierde gebod leren. Je kunt daarbij het verwerkingsplaatje van het 
vierde gebod (zie de product-tag Tien Geboden op de website) gebruiken of het vierde 
gebod in pictogrammen (zie onder Bijbelteksten (Exodus 20:8-11) op de website). 
2. Je kunt jonge kinderen de kleurplaat van vers 5 van de Berijmde Tien Geboden laten 
kleuren. 
3. Je kunt met jonge kinderen de knutselplaat van de kerk kleuren en in elkaar zetten die je 
hier vindt: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kerk-bouwplaat-kerk/ 
3. Je kunt verder werken aan de vlaggenlijn en het vierde 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 vierde gebod laten handletteren. 
5. Je kunt je kinderen laten opschrijven hoe ze aan niet kerkelijke kinderen zouden kunnen 
vertellen wat het vierde gebod betekent (bijvoorbeeld: een buurjongen staat op 
zondagmiddag voor de deur en vraagt of je komt spelen: wat zeg je?). 
6. Je kunt een Bijbelse kijktafel maken bij het vierde gebod, zodat dit gebod deze week 
steeds in herinnering wordt geroepen bij het zien van de kijktafel  (je vindt op de website via 
de product-tag ‘zondag’ voorbeelden van zo’n kijktafel – zie ook foto hieronder). 
7. Wil je de komende dagen steeds even stilstaan bij het vierde gebod, gebruik dan het 
Bijbelrooster ‘Vierde gebod’ dat voor vijf dagen een Bijbelgedeelte geeft om te lezen. 
8. Bij de Vereniging Zondagsrust is een (gratis) lesbrief uitgegeven voor kinderen die kunnen 
lezen en schrijven waarin ze kunnen lezen en opdrachtjes kunnen maken over de zegen van 
de zondag. Leerzaam! Aanbevolen! Zie: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/tip-
lesbrief-zondagsrust-8-14-jaar/ 
 

   
 

Besluiten 
- Bespreek wat jullie doen op de zondag. Dien je hiermee de Heere? Hoeveel tijd besteden 
jullie deze dag voor de Heere?  
- Ter afsluiting kun je Psalm 119:18 zingen of vers 5 van de berijmde Tien Geboden. 
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