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Liefde voor het lichaam van jezelf en de ander 
Gezinsmoment (thuis) of objectles (school of kerk) bij 

het zevende gebod 

 
 

 
 

 

 

 

Het zevende gebod is er niet alleen voor volwassenen, 
Maar ook voor kinderen. 

Hoe kun je de inhoud van het zevende gebod  met kinderen bespreken? 
 

 
Binnenkomer en bespreken 

Thuis en school/kerkelijk jeugdwerk 
- Teken een jongen en een meisje. Of: een man en een vrouw.  
- Bespreek de overeenkomsten en verschillen. (Voorbeeld: Hetzelfde: Het zijn allemaal 
mensen. Alle mensen zijn door God geschapen. Zelfde ledematen. Ze dragen allemaal kleren. 
Verschillend: Meisjes/vrouwen dragen een jurk of rok en jongens/mannen dragen een broek. 
Meisjes/vrouwen hebben langer haar dan jongens/mannen)  
- Welke mensen mogen van God met elkaar trouwen? (Een man en een vrouw) 

- Lees Genesis 2 vers 24 hardop voor. De man verlaat zijn ouders en ‘kleeft zijn vrouw aan’. 
Dit gaan we afbeelden door de man en de vrouw die we getekend hebben uit te knippen en 
op elkaar te kleven (plakken). 
- Laat de lijm goed drogen. Bespreek ondertussen het zevende gebod vanuit de verklaring 
van de Heidelbergse Catechismus met de kinderen. 

 

Bijbel erbij 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 41, vraag en antwoord 108 en/of bespreek 
dit aan de hand van de volgende vragen: 
1. Hoe luidt het zevende gebod? (Gij zult niet echtbreken) 
2. Wat leert het zevende gebod ons over wat God niet goed vindt? (Dat alle onkuisheid van 
God vervloekt is) 
3. Wat leert het zevende gebod ons over wat God van ons vraagt om wel te doen? (Dat wij 
kuis en ingetogen leven moeten) 

4. Wat is onkuisheid? Wat betekent het dan als God wil dat wij kuis en ingetogen leven? 
(Onkuisheid is als je niet goed met je eigen lichaam of dat van een ander omgaat. Je 
behandelt het dan niet, zoals God wil dat je dat doet. Een voorbeeld van onkuisheid is een 
bijna naakte vrouw op een reclamebord langs de weg. In Genesis 3 lezen we namelijk dat 
God de mensen kleren geeft om hun naaktheid te bedekken. Hij wil niet dat we ons aan 
iedereen naakt laten zien. Kuis en ingetogen leven is dus dat je omgaat met je eigen lichaam 
en dat van een ander op een goede manier, namelijk zoals God van ons vraagt. Dit moet in 
woorden, gedachten en daden. Een voorbeeld hoe je dat moet doen: geen vieze praatjes 
vertellen of ernaar luisteren)  
5. Kun je een voorbeeld noemen van iemand in de Bijbel die kuis probeerde te leven? En van 
iemand die juist zondigde tegen dit gebod? (Een voorbeeld van iemand uit de Bijbel die kuis 
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probeerde te leven: Jozef, toen hij wegliep bij de vrouw van Potifar. Ze greep hem zelfs vast, 
maar Jozef wist dat hij daar weg moest als hij naar God wilde luisteren. 
Een voorbeeld van iemand die zondigde tegen dit gebod: David, toen hij Bathseba zag lopen 
en haar als vrouw wilde. Hij zette zelf Uria vooraan in de strijd en liet hem zo indirect 
doodden om Bathseba tot zijn vrouw te nemen) 
 

Lees uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 41, vraag en antwoord 109 en/of bespreek 
dit aan de hand van de volgende vragen: 
6. Voor wie geldt het zevende gebod? (Voor alle mensen: volwassenen en kinderen, 
getrouwd en niet getrouwd)  
7. Hoe wordt ons lichaam en onze ziel genoemd? (Tempelen van de Heilige Geest) 
8. Wat moet je juist wel doen? (Ons lichaam en onze ziel zuiver en heilig bewaren) 
9. Wat verbiedt God hiermee? (Alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en 
wat de mens daartoe trekken kan) 
10. Wat betekent het voor ons dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is? (Je kunt 
niet doen met je lichaam wat je zelf wilt. We moeten het heiligen (=apart zetten) voor God en 
tot Zijn eer gebruiken en onderhouden) 
11. Kun jij je aan het zevende gebod houden? Wat heb je daarvoor nodig? (Nee, wij kunnen 
geen van Gods geboden volkomen houden. Wel mogen we vragen of God ons wil helpen om 
Zijn geboden te doen en ons voor de zonde wil bewaren. ‘Heere, geeft U ons wat U van ons 
vraagt.’ We hebben de Heere Jezus en de Heilige Geest nodig om te leven zoals God wil) 
 

Bezig 
Ga verder met de gekleurde tekeningen die je op elkaar hebt geplakt. Probeer ze van elkaar 
te halen (te scheiden). Het papier scheurt in de meeste gevallen. Maak duidelijk dat als 
mensen gaan scheiden er ook iets kapot gaat, iets scheurt, namelijk het huwelijk wat zij 
gesloten hebben. Dat is zonde voor God en doet pijn bij iedereen die ermee te maken heeft. 
 
Andere manieren om bezig te zijn rondom dit gebod: 
1. Je kunt met elkaar het zevende gebod leren. Je kunt daarbij de leerondersteuning van de 

website gebruiken (zie Exodus 20:14 in de categorie Bijbelteksten). 
2. Je kunt een Bijbeltekst leren die past bij het zevende gebod. Denk bijvoorbeeld aan: 
- Genesis 3:21: En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog 
ze hun aan. 
- 1 Korinthe 6: 16: Of weet gij niet dat ulieder lichaam een tempel is des Heiligen Geestes, 
Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
- Efeze 5: 23: Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der 
gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. 
- Markus 10: 16: Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. 
3. Je kunt verder werken aan de vlaggenlijn en het zesde 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 zevende gebod laten handletteren. 
5. Je kunt met de kinderen verschillende voorvallen/situaties van de afgelopen tijd 
langslopen waarbij het zevende gebod naar voren kwam. Dit kan helpen om het concreter te 
maken wat er bedoeld wordt met het zevende gebod. 
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6. Je kunt de kinderen een gebodsbord (rond blauw bord) laten maken. Teken of schrijf 
dingen die God van ons vraagt rondom het zevende gebod. 
7. Thuis: je kunt de kinderen laten helpen met het sorteren van de was. Een mooi moment 
om een gesprek aan te knopen over kleding: Welke kleiding hoort bij welk geslacht? Wat 
bedekken we met onze kleding? Waarom doen we dat?  
8. Thuis: Je kunt met jonge kinderen praten over hun lichaam als je ze in bad doet of doucht. 

Bespreek wie aan welke delen van het lichaam mag komen en wie niet. Leer ze ook om hun 
grenzen daarin aan te geven en om naar jou toe te komen als er iets gebeurt wat zij niet 
willen. 
9. Je kunt een Bijbels kijktafel maken bij het zevende gebod. Een voorbeeld vind je 
hieronder. Op deze kijktafel staan een waslijntje met kleren, een gebodsbord met 
‘respecteer je eigen lichaam en dat van de ander’ en een bruidspaar. 
10. Wil je de komende dagen steeds stilstaan bij het zevende gebod, gebruik dan het 
Bijbelrooster ‘Zevende gebod’ dat voor vijf dagen een Bijbelgedeelte geeft om te leren. 
 

 
 

 

Besluiten 
Rond af met de vraag of er nog vragen zijn. Vat de betekenis van het zevende gebod voor 

kinderen samen.  
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