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Waar verlang je naar? 
- gezinsmoment bij het 10e gebod (6 – 12 jaar) - 

 
 

Het tiende gebod overstijgt alle geboden,  
door naar de binnenkant (het innerlijk, het hart) van de mens te gaan.  

Het woord begeren staat hierin centraal. 
Wat zijn je diepste verlangens?  

 
 

Binnenkomer 
Geef de kinderen pen en papier en leg uit: Als je jarig bent, maak je een verlanglijstje. Daar 
schrijf je dingen op die in een winkel te koop zijn. We gaan nu een verlanglijstje maken 

waarop je dingen schrijft die niet in de winkel te koop zijn. Daarvoor moet je heel diep in je 
hart kijken wat je verlangens zijn. Wat zijn jouw verlangens? Wat schrijf jij op je 
verlanglijstje? 
 
 

Bespreken 
Bespreek wat de kinderen opgeschreven hebben. Dat ik later beroemd ben? Dat ik eens een 

dag alles mag doen waar ik zin in heb? Dat ik een week koning of koningin ben? Dat ik de 
Heere mag dienen?  
 
Vertel daarna dat het tiende gebod gaat over de diepste verlangens in je hart. 
 

 

Bijbel erbij 
Lees het tiende gebod. 
- Over welk begeren gaat het hier? (Jaloezie. Iets willen hebben, wat van een ander is.) 
- Voel jij dit ook wel eens?  
- Welk woord staat lijnrecht tegenover begeren? (Tevredenheid.) 

 

Lees uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 44, vraag 113 en/of bespreek dit aan de hand 
van de volgende vragen. Je ziet hierin dat het tiende gebod, eigenlijk terug grijpt op alle 

geboden.  
- Wat wil de Heere dat we niet doen?  
- Wat wil de Heere dat we juist wel doen?  

 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 44, vraag 114 en/of bespreek dit aan de hand 

van de volgende vragen.  
- Lees de vraag nog eens. Over welke mensen gaat deze vraag?  
- Volgens het antwoord kunnen zij zich ook niet aan de wet van de Heere houden. Hoe 

komt dat?  
- Wat proberen ze toch steeds weer?  

- Doe jij ook zo je best, om je aan de wet van de Heere te houden? 
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- Wie heb je nodig om dit te kunnen?  
- Als je voelt en merkt dat het niet lukt om te lezen zoals de Heere zegt, wat kun je dan het 

beste doen? Lees hierbij Psalm 121: 1 en 2.  

 

 
Bezig 

1. Je kunt met elkaar het tiende gebod leren. Op de www.bijbelsopvoeden.nl vind je het 
tiende gebod uitgewerkt in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren. 
2. Je kunt ook een Bijbelse kijktafel bij het tiende gebod maken als leerondersteuning 
(voorbeeld op de website). 
3. Je kunt de vlaggenlijn van de Tien Geboden aanvullen met het tiende gebod. 
4. Jonge kinderen kun je een tekening of kleurplaat laten maken bij het tiende gebod. Je 
vindt op www.bijbelsopvoeden.nl een kleurplaat van de berijmde Tien Geboden vers 8 
waarin het over het tiende gebod gaat. 
5. Oudere kinderen kun je het tiende gebod laten handletteren. 

6. Je kunt een verhaal zoeken waarin het tiende gebod mooi naar voren komt. Lees het voor 
en ontdek wat dit verhaal zegt over het begeren van iets van je naaste.  
7. Je kunt een Bijbeltekst leren die past bij dit tiende gebod. Denk bijvoorbeeld aan: 
- Psalm 27 vers 4: ‘Een ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken; dat ik al de 
dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheden des HEEREN 

te aanschouwen’. 
- Jesaja 26 vers 9a: ‘Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik met mijn geest, 
die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken’. 
8. Als je bij de eerdere geboden een vlag hebt gemaakt, kun je verder werken aan de 
vlaggenlijn en het tiende gebod aanvullen. Laat de kinderen op de achterkant passende 

woorden schrijven of een tekening erop maken. 
9. Je kunt met de kinderen verschillende voorvallen/situaties van de afgelopen tijd 
langslopen waarbij het tiende gebod naar voren kwam. Dit kan helpen om het concreter te 
maken wat er bedoeld wordt met het tiende gebod en dicht bij het leven van kinderen te 
komen. 
10. Wil je de komende dagen steeds even stilstaan bij het tiende gebod, gebruik dan het 
Bijbelrooster ‘tiende gebod’ dat voor vijf dagen een Bijbelgedeelte geeft om te lezen. 
 

 

Besluiten 
Zing als afsluiting uit De tien geboden des Heeren vers 8 en 9. 
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