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Liefde voor het leven van je naaste 
-gezinsmoment (thuis) of objectles (school)  

bij het 6e gebod (4 – 12 jaar)  - 

 

 

‘Gij zult niet doodslaan’, zegt het zesde gebod.  
Maar dat doen wij toch niet?  

Ontdek samen hoe verstrekkend dit gebod is, ook voor kinderen.   
 
 

Binnenkomer 
Thuis: 

Ga naar buiten en pluk wat bloemen met wortel en al. Ontdek verschillende soorten wortels. 
Sommige wortels trek je er zo uit. Andere wortels zitten stevig vast.  

School: 
Roep een biologieles over wortels van een plant in herinnering of laat verschillende wortels 

van bloemen/planten zien. Benadruk: elke bloem/plant heeft zijn eigen wortel 
 
 

Bespreken 
- Wat groeit er uit een wortel? (Een plant of bloem. Het begint klein, maar wordt steeds 
groter) 
- Wat doet een wortel? Waarom heeft een plant/bloem een wortel? (Een wortel voedt de 
bloem/plant. De wortel haalt water en voedsel uit de bodem, waardoor de bloem/plant 
groeit) 
 
In de uitleg van het zesde gebod in de Heidelbergse Catechismus gaat het ook over een 
wortel. 
 
 

Bijbel erbij 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus Vraag&Antwoord 106 en/of bespreek dit aan de hand 
van de volgende vragen: 
1. Hoe luidt het zesde gebod? 
2. Wat is de wortel van de plant ‘doodslaan’? (Nijd, haat, toorn, wraakgierigheid) 
3. Zeg eens in eigen woorden waar de plant ‘doodslaan’ dus mee wordt gevoed! 
 
Lees Vraag&Antwoord 105 en/of bespreek dit aan de hand van de volgende vragen: 

4. Wat verbiedt de Heere in het zesde gebod?  
5. Laat de kinderen bij elk aspect voorbeelden uit het dagelijkse leven bedenken! 
6. Hoe kun je vechten tegen deze zondige gedachten, woorden en daden (zie bijvoorbeeld 
Romeinen 12 vers 20-21)? (Er goede gedachten, woorden en daden tegenover zetten) 
 
Lees Vraag&Antwoord 107 en/of bespreek dit aan de hand van de volgende vragen: 
7. Wat gebiedt de Heere in het zesde gebod? 
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8. Ga de woorden die het antwoord noemt langs en laat de kinderen er voorbeelden bij 
geven! 
9. Wat moet er met de wortel gebeuren om de plant ‘doodslaan’ een plant van liefde te 
laten zijn? (De wortel moet vernieuwd. Dat doet God in de bekering) 

 
 

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 zesde gebod leren. Je kunt daarbij het verwerkingsplaatje van het 
zesde gebod (zie de product-tag Tien Geboden op www.bijbelsopvoede.nl) gebruiken of het 
zesde gebod in pictogrammen (zie onder Bijbelteksten (Exodus 20:13) op de website). 
 
2. Je kunt jonge kinderen de kleurplaat van vers 7 van de Berijmde Tien Geboden laten 

kleuren. 
 
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 zesde gebod laten handletteren. 
 
5. Je kunt met de kinderen een aantal verschillende voorvallen/situaties van de afgelopen 
tijd langslopen. Wat gebeurde er? Wat voelde je? Hoe reageerde je? Was dit 

overeenkomstig het zesde gebod? 
 
6. Je kunt er ook een spel van maken met verschillende situaties die je vooraf op papier hebt 
gezet en ter plekke om de beurt voorleest. Geef de kinderen een groen en rood kaartje. Ze 
steken het groene kaartje op als ze denken dat er overeenkomstig het zesde gebod is 
gereageerd en een rood kaartje als het gebod is overtreden. Ga het gesprek aan als de één 
een groen kaartje opsteekt en de ander een rood kaartje. Waarom denken ze dit? 
 
7. Je kunt een Bijbelse kijktafel maken bij het zesde 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 ‘Tien Geboden’ een voorbeeld van zo’n kijktafel – zie ook foto hieronder). 
 
8. Wil je de komende dagen steeds even stilstaan bij het zesde gebod, gebruik dan het 
Bijbelrooster ‘Zesde gebod’ dat voor vijf dagen een Bijbelgedeelte geeft om te lezen. 
 

 

Besluiten 
- Wie heeft altijd het zesde gebod helemaal gehouden? 
- Bij Wie moeten we dus zijn om liefde voor het leven van onze naaste te leren? 
- Herhaal de woorden uit Antwoord 107 nog eens en bespreek hoe je dat deze dag/week 
gaat doen.  
- Ter afsluiting kun je Psalm 119:83 zingen of de Berijmde Tien Geboden vers 7.  
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