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Eraf (stelen) of erbij (delen) 
-gezinsmoment (thuis) of objectles (school en kerk)  

bij het 8e gebod (6 – 12 jaar)  - 

 

Stelen, dat wat God verbiedt, is iets wat heel stilletjes gebeurt.  

Geen mens ziet het misschien. 
Wat God echter in dit gebod gebiedt, gebeurt in het openbaar.  

Iedereen om je heen kan het zien!  
 

Binnenkomer 
- Leg een aantal spulletjes op tafel (in plaats van spulletjes kun je ook kiezen voor memory- 
of lottokaartjes (afbeeldingen van dingen). 
- Laat je kind/de kinderen er goed naar kijken. 
- Leg er een doek overheen en vraag de kinderen goed te onthouden wat er lag.  
- Haal de doek weg en tegelijkertijd ook één van de dingen (of één kaartje) dat op tafel lag. 
- Vraag je kind/de kinderen: wat is eraf? 

Tip voor school/kerk: 
Je kunt dit ook met afbeeldingen op het digibord doen: de eerste afbeelding een 
aantal dingen, de tweede afbeelding leeg, de derde afbeelding is er iets weggehaald 
van de eerste afbeelding.  

(Met een dergelijk spel train je het geheugen van kinderen. Kijk bij hoeveel spullen het ze 
nog lukt om aan te geven wat er weggehaald is) 

Aanvulling: je kunt dit spel ook een keer andersom doen en in plaats van dingen 
weghalen dingen erbij leggen. Weten ze wat je erbij gelegd hebt? 

 

Bespreken 
- Wat is stelen? 
- In welk gebod verbiedt God dit? 
- Wat is het tegenovergestelde van stelen? 
- Hoe kun je dat doen? 
 

Bijbel erbij 
Lees met elkaar Zondag 42 uit de Heidelbergse Catechismus en bespreek wat je leest met 
behulp van onderstaande vragen/opmerkingen:  
 
1. Ook nu hebben de catechismusschrijvers ervoor gekozen om twee soorten vragen te 
stellen.   
- Welke vragen zijn het en wat betekenen ze? (Wat God verbiedt (mag niet) en wat God 

gebiedt (doe dit))  
- Waarom moeten we beide kanten bekijken? (Anders weet je alleen wat niet mag. Je weet 
dan nog niet, hoe je het wel moet doen.) 
 
2. Wat verbiedt God in het achtste gebod?  
- Stelen en roven (= stelen waar geweld bij gebruikt wordt). 
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- Boze stukken en aanslagen, waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te 
brengen = Verkeerde dingen doen, waarmee we het bezit van anderen in eigen handen 
proberen te krijgen.  
Door: 
o Geweld 
o Schijn des rechts, zoals: vals gewicht, el, maat, waar of munt. = Net doen alsof je 

eerlijk handelt, maar je gebruikt een oneerlijk gewicht, lengte, maat, voorwerp of 
munt.  

o Woeker = bijvoorbeeld meer vragen dan het product eigenlijk kost.  
o Of door enig ander middel. 

- Gierigheid = je geld liever zelf houden dan uit te geven. 
- Misbruik Zijner gaven = dingen die je van de Heere krijgt op een oneerlijke manier 

gebruiken.  
- Verkwisting Zijner gaven = zonder nadenken al je geld uitgeven.  

 
3. Wat gebiedt God in het achtste gebod? 
- Dat ik mijns naasten nut bevordere, waar ik kan en mag. 

= goede dingen doen voor andere mensen.  
- Met anderen alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde. 

= omgaan met andere mensen, zoals jij ook wilt, dat ze met jou omgaan.  
- Trouwelijk arbeiden, opdat ik den nooddruftige helpen moge.  

= Trouw je werk doen om mensen die hulp nodig hebben, te kunnen helpen.  
 

Bezig 
- Je kunt met elkaar het achtste gebod leren: ‘Gij zult niet stelen’. Je kunt daarbij ook een 
Bijbelse kijktafel bij het achtste gebod maken (voorbeeld op de website). 
- Je kunt de vlaggenlijn van de Tien Geboden aanvullen met het achtste gebod. 
- Jonge kinderen kun je een tekening of kleurplaat laten maken bij het achtste gebod. Je 
vindt op www.bijbelsopvoeden.nl een kleurplaat bij Efeze 4:28 en een kleurplaat van de 
berijmde Tien Geboden vers 7 waarin het over stelen gaat. 

- Je kunt een verhaal zoeken waarin het achtste gebod mooi naar voren komt. Lees het voor 
en ontdek wat dit verhaal zegt over het achtste gebod. (Denk bijvoorbeeld aan het boekje 
over het zendingswerk van ds. Kuijt, het verhaal over de rechter en zijn vriend).  
- Ken je ouderen in jullie omgeving of uit de kerk? Deel je tijd en aandacht en ga iets voor 
hen doen! Schoffel de tuin, doe de boodschappen, bak koekjes, ga op bezoek, of iets 
dergelijks. 
- Beloof elkaar om deze week tegen iedereen gedag te zeggen, die je tegenkomt. Bespreek 
aan het eind van de week maar eens hoe dit bevallen is.  
- Ruim alle rommel op jullie stoep op, op de dag dat je de container aan de straat zet.  
- Wil je de komende dagen steeds even stilstaan bij het achtste gebod, gebruik dan het 

Bijbelrooster ‘achtste gebod’ dat voor vijf dagen een Bijbelgedeelte geeft om te lezen. 
 

Besluiten 
Maak de toepassing naar het eigen leven.  
- Misschien heeft iemand weleens iets gestolen en wil hij/zij vergeving vragen. 

- Je kunt niet twee heren dienen: de Heere en de Mammon. Welke God/god dien jij?  
Zing als afsluiting Tien Geboden Des Heeren: 7.  
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