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Van gebod naar gebed 
- gezinsmoment (thuis) of objectles (school)  

bij Zondag 44 V&A 115 (5 – 12 jaar) - 

 
 

Alle vragen over de tien geboden zijn behandeld.  
Waarom stonden die eigenlijk in het stuk van de dankbaarheid  

in de Heidelbergse Catechismus?  
En waarom komen na de geboden de vragen over het gebed?  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnenkomer 
- Vraag de kinderen wat ze weten over Maarten Luther en laat ze iets over hem vertellen. 
- Is er ook iemand die iets weten over het gebedsleven van Maarten Luther? 
- Luister naar hun verhalen en vertel zelf het verhaal uit de kadertekst hierboven. 
 

 
Bespreken 

- Vind jij het soms ook moeilijk om te bidden? Wat vind je moeilijk? 
- Hoe kan de manier van Maarten Luther je helpen? 
- Kies met elkaar een gebod uit en ga de vier B’s langs: 
 1. Bedenk wat God in dit gebod van je vraagt. 
 2. Bedank God voor wat Hij in dit gebod zegt. 
 3. Belijd je zonden bij dit gebod. 
 4. Bid om te leven volgens dit gebod. 
 

 
Bijbel erbij 

Lees uit de Heidelbergse Catechismus, Zondag 44 vraag 115 en/of bespreek dit met behulp 
van deze vragen: 

Het gebedsleven van Maarten Luther 

Maarten Luther had de gewoonte als hij ‘te koud’ was om te bidden, om dit o.a. aan de 

hand van de tien geboden te doen. Hij deed dat met de vier B’s: bedenken, bedanken, 

belijden en bidden.  

‘Ik maak van elk gebod een viervoudige krans, en wel op de volgende manier. Ik neem 

elk gebod eerst als een leer, zoals het zichzelf aanbiedt, en ik bedenk wat onze Heer 

God daarin zo dringend van mij vraagt. In de tweede plaats maak ik er een dankzegging 

van. In de derde plaats een biecht en in de vierde plaats een gebed.’ 
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- Benoem naar elkaar welke zonden er gedaan worden, terwijl we toch heel goed weten, 
dat het niet mag vanuit de tien geboden.  

- Is het belangrijk om te weten dat je zondigt? Waarom? Lees hierbij de eerste zin uit het 
antwoord nog eens.  

- We weten dus heel goed dat we dingen doen, die niet goed zijn. Hoe kunnen we daar 
vergeving voor krijgen?  

- Welk woord word er in de Catechismus gebruikt, om te laten zien hoe we moeten 
bidden? (benaarstigen = inspannen).  

- Bid jij ‘zonder ophouden’ en ‘ingespannen’? Waar kun je dat aan merken?  
- Wat is het doel hiervan?  
- Waarom zou de behandeling van de tien geboden in het stuk van de dankbaarheid staan 

in de HC?  

 
 

Bezig 
- Je kunt een mini-poster maken van de vier B’s van Maarten Luther. Zet dit bij je bed of 

hang het boven je bed. 
- Je kunt de uitlegkaart van het laatste vers van de Berijmde Tien Geboden kleuren die je 

hier kunt vinden: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/tien-geboden-vers-9-
kleurplaat/ 

- Je kunt  met elkaar een Bijbeltekst over gebod en gebed leren. Bij de volgende 
Bijbelteksten is een leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren: 

o Psalm 119 vers 5:  
   https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm1195-leren/ 

o Psalm 119 vers 73 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm11973-leren/ 

- Je kunt iets maken wat de Tien Geboden steeds in je herinnering roept:  
o Heb je de poster van de Tien Geboden al gekleurd?  

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/poster-tien-geboden-kleuren/ 
o Is je slinger van de Tien Geboden al af?  
o Hangt de poster of slinger ook op? 

 

 
Besluiten 

Zing als afsluiting Psalm 119:1  
of het laatste vers van de Berijmde Tien Geboden. 
 

                                        

Van gebod naar gebed 

 

 

   

 

 

1. BEDENKEN 

3. BELIJDEN 
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