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Je tong en mond 
-gezinsmoment (thuis) of objectles (school en kerk) 

bij het 9e gebod (4 – 12 jaar)  - 

 

In het negende gebod gaat het erover hoe je je tong en mond gebruikt. 

Spreek je de waarheid of lieg je? 
Praat je positief of negatief over anderen? 

Loof je de Heere of …? 
 

Binnenkomer 
Thuis en school 

- Schrijf in een paar zinnen een dramatisch verhaaltje (een 

voorbeeld vind je hiernaast) op een briefje en laat kind 1 dit 
lezen. Bij kinderen die nog niet kunnen lezen kun je zo’n 

verhaaltje in het oor fluisteren. 
- Geef nu de opdracht om het verhaaltje fluisterend door te 

vertellen aan de volgende persoon aan tafel/de volgende 

leerling. Die vertelt het op zijn beurt weer aan de volgende. 
Ga zo door tot iedereen thuis het verhaal heeft / een aantal 

leerlingen het verhaaltje hebben doorgegeven. 
- Geef de laatste persoon/leerling de opdracht om het hardop 

te vertellen. 

- Laat de originele tekst (op het bord) zien/horen. Welke 
dingen kloppen en welke dingen niet? Welke informatie is 

weggelaten? Is er ook informatie bij gekomen? 
- Wat betekent het voor de betekenis van het verhaal? 

- Wat leer je hierdoor over de waarheid vertellen? 
 
Het negende gebod is maar een kort zinnetje: gij zult geen 

valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Toch bedoelt God 
hier meer mee dan alleen dat je niet mag liegen. Denk en doe 

je mee?  
 

Bijbel erbij 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 43, vraag en antwoord 112 en/of bespreek 
dit aan de hand van de volgende vragen: 

1. Hoe luidt het negende gebod? (Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste) 
2. Wat is een vals getuigenis? (Iets vertellen dat niet waar is) 

3. Als je goed leest, zijn er vijf dingen die God in dit gebod verbiedt. Welke vijf? (Dat ik: tegen 
niemand valse getuigenis geve, niemand zijn woorden verdraaie, geen achterklapper of 
lasteraar zij, niemand lichtelijk en onveroordeeld oordele of helpe veroordelen, allerlei liegen 
en bedriegen, als eigen werken des duivels vermijde) 
4. Hoe zou je deze vijf dingen in je eigen woorden kunnen zeggen? (Dat ik: tegen niemand 

lieg, niemands woorden verdraai, geen roddelaar ben of nadelig over iemand spreek, 

Vanmorgen is de kat van 

de buurman aangereden 
door een grijze Mercedes. 

Buurvrouw De Vries 
hoorde een akelig geluid 
en rende naar buiten. Ze 
had haar pyama nog aan. 
De kat lag er akelig bij. 

Mijn vader is samen met 
de buurman naar de 

dierenarts gereden en 
daar bleek dat zijn 
rechter voorpoot op twee 

plekken gebroken was. 
Het is vervelend voor het 

beestje, maar na een 
operatie en twee weken 
rust zal ze waarschijnlijk 
wel weer de oude zijn.  
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niemand licht/zomaar oordelen of helpen veroordelen, alle soorten van liegen en bedriegen 
vermijden 
5. Bedenk bij alle vijf een voorbeeld. 
6. Welke drie dingen vraagt God van ons in het negende gebod om juist wel te doen? (Dat ik: 
de waarheid liefheb, oprechtelijk spreek en belijd, ook mijns naasten eer en goed gerucht 
naar mijn vermogen voorsta en bevordere) 

7. Hoe zou je deze drie dingen in je eigen woorden kunnen zeggen? (Dat ik: de waarheid 
belangrijk vind, eerlijk spreek en belijd, positief spreek over mijn naasten en dat, zoveel als in 
mijn macht ligt, anderen ook laat doen) 
8. Bedenk bij alle drie een voorbeeld. 

 

Bezig 
Op heel veel verschillende manieren kun je met kinderen de inhoud van dit gebod 
verwerken en dicht aan hun hart leggen. Een aantal mogelijkheden: 
1. Je kunt met elkaar het negende gebod leren. Je kunt daarbij het verwerkingsplaatje van 
het negende gebod (zie de product-tag Tien Geboden op www.bijbelsopvoeden.nl) 
gebruiken of de leerondersteuning in pictogrammen en gebaren bij dit gebod. 
2. Je kunt een Bijbeltekst leren die past bij dit negende gebod. Denk bijvoorbeeld aan: 
- Efeze 4:25: Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een ieder met zijn naaste; 
want wij zijn elkanders leden. 
- Spreuken 19:5: Een vals getuige zal niet onschuldig zijn; en die de leugen blaast, zal niet 
ontkomen. 
- Psalm 141:3: HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur mijner lippen. 
3. Je kunt Psalm 141:3 met elkaar zingen en leren als de kinderen deze nog niet kennen. 
4. Als je bij de eerdere geboden een vlag hebt gemaakt, kun je verder werken aan de 
vlaggenlijn en het negende gebod aanvullen. Laat de kinderen op de achterkant passende 
woorden schrijven of een tekening erop maken. 
5. Je kunt oudere kinderen het negende gebod laten handletteren. 
6. Je kunt met de kinderen verschillende voorvallen/situaties van de afgelopen tijd 
langslopen waarbij het negende gebod naar voren kwam. Dit kan helpen om het concreter 
te maken wat er bedoeld wordt met het negende gebod en dicht bij het leven van kinderen 
te komen. 
7. Je kunt de kinderen een gebodsbord (rond blauw bord) of verbodsbord (wit bord met 
rode rand) laten maken. Teken of schrijf dingen die God wel (gebodsbord) of niet 
(verbodsbord) van ons vraagt rondom het negende gebod. 
8. Je kunt in een concordantie of online (bijvoorbeeld de digitale Bijbel op gbs.nl) zoeken op 
het woordje tong en/of mond. Schrijf alle Bijbelteksten op en/of wat ze ons leren over die 
lichaamsdelen op. 
9. Je kunt een Bijbels kijktafel 
maken bij het negende gebod in 
combinatie met bijvoorbeeld 
Psalm 141:3. Een voorbeeld 
vindt je hiernaast.  
10. Je kunt van knijpers en 
karton twee monden knutselen. 
Een werkbeschrijving vind je 
hieronder.  
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- Neem twee knijpers. 
- Teken twee paar lippen aan elkaar. Knip ze uit. 
- Teken op een van de twee paar lippen een kruis. 
- Knip de lippen op de middenlijn door. 
- Plak de ene helft aan de bovenkant van de knijper en de 
andere helft aan de onderkant van de knijper. 

- Knip uit een witpapiertje twee keer een iets kleiner vlak dan de twee lippen samen.  
- Schrijf op de een positieve dingen die we met onze mond mogen doen, zoals je in de 
Heidelbergse Catechismus hebt kunnen lezen.  
- Schrijf op de ander dingen die we niet met onze mond moeten doen. Ook die heb je 
kunnen vinden in de Heidelbergse Catechismus.  
- Plak het briefje met de positieve dingen aan de onderkant aan de achterkant van de knijper 
met de lippen zonder kruis en de negatieve dingen aan de onderkant aan de achterkant van 
de knijper met de lippen met kruis. 
- Als je in de knijper ‘knijpt’ zie je hoe we onze mond en lippen mogen gebruiken en hoe juist 
niet.  

 

 
 

12. Wil je de komende dagen steeds stilstaan bij het negende gebod, gebruik dan het 

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

Besluiten 
- Vat de les van dit gezinsmoment/deze objectles samen 
- Zing tot besluit Psalm 141 vers 3 of Psalm 19 vers 7: ‘Laat U mijn tong en mond en ’s harten 

diepsten grond toch welbehaag’lijk wezen’. 
- Besluit met gebed en bid of de Heere een wacht voor ons lippen wil zetten en de deuren 

van onze mond wil behoeden. 
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