
Geduld (Gal. 5:22) 

Vrede  

Zachtmoedigheid 

Barmhartigheid 

Vriendelijkheid 

Afsluiting 
Verzoening voor vijanden 
 
 
 

Na de dienst – om vast te houden 

 Wat heeft u geleerd van de preek? 
 Hoe moet je, denkend aan het zesde gebod, omgaan met boosheid? Mag je 

boos zijn? 
 Hoe moet je aankijken tegen speelfilms waarin moorden worden gepleegd? 
 Wat betekent het voor u om als beelddrager (Gen. 9:6) door het leven te 

gaan? 
 Wat kun je betekenen voor mensen die met zelfmoordgedachten 

rondlopen? 
 Waarom is de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis zo troostvol? 
 Welke voorbeelden van geduld, vriendelijkheid en barmhartigheid kent u uit 

het leven van Jezus? 
 In welke situaties vindt u het moeilijk om geduld, vriendelijkheid of 

barmhartigheid op te brengen? 
 Bidden voor uw vijanden, kunt u dat? 

 

Schriftlezingen:  Genesis 4:1-16 en Galaten 5:14-26 

 
Voor de dienst – om erin te komen 
 Waar denkt u aan als u het zesde gebod hoort? 
 Welke Bijbelse geschiedenissen zijn verbonden met dit gebod? 
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Zesde gebod  

Gij zult niet doden 

 
Vraag 105: Wat eist God in het zesde gebod?  
Antwoord: Dat ik mijn naaste noch in gedachten, noch met woorden of enig 

 ge baar, en nog veel minder door daden, hetzij zelf, hetzij door tussenkomst 
van anderen in zijn eer aantast, haat, kwets, of dood; maar dat ik alle 
wraakzucht laat varen; ook mijzelf geen kwaad berokken of moedwillig in 
gevaar begeef. De overheid draagt dan ook het zwaard om doodslag te 
verhinderen.  
 
Vraag 106: Maar dit gebod lijkt toch alleen over de doodslag te gaan? 
Antwoord: Door de doodslag te verbieden, leert God ons ook dat Hij de 
wortel van de doodslag, zoals afgunst, haat, toorn en wraakzucht, 
verafschuwt en dit alles voor doodslag houdt.  
 
Vraag 107: Maar is het dan genoeg als wij onze naaste, zoals gezegd, niet 
doden?  
Antwoord: Nee, want door afgunst, haat en toorn te verbieden, gebiedt God 
onze naaste lief te hebben als onszelf en hem met geduld, vrede, 
zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid te bejegenen, wat hem 
schaden kan zoveel mogelijk tegen te gaan en ook onze vijanden goed te 
doen. 



 
 

In de dienst – om er bij te blijven 
 
 
 
 

In de dienst – om erbij te blijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Voor de kinderen 
1. Noem eens twee personen uit het Oude Testament die 

gedood werden. 
 

 
2. Waar kon iemand naar toe als hij per ongeluk iemand gedood 

had? 
 
 

3. Hoe komt het dat Kaïn zijn broer dood sloeg? 
 
 

4. Wat doe jij als je boos bent? 
 
 

5. Over welke moordenaars uit het Nieuwe Testament gaat het 
in de preek? 
 
 

6. Wat is de vrucht van de Geest? 
 
 

7. Op de achterkant van deze Hand-out staan vijf woorden die te 
maken hebben met de vrucht van de Geest. (Geduld, 
vriendelijkheid, …) Schrijf  bij elk woord op wat het betekent, 
of geef er een voorbeeld van. 

 
Thema: De diepte van het zesde gebod 
 
Intro 
De diepte van een meer 

Verbod (antw. 106) 
Onrechtmatig doden (Joz. 7) 

Doden per ongeluk (Deut. 19, Joz. 20:6) 

De dood is een vloek 

Wat er aan doodslag vooraf gaat (Gen. 4) 

Wat komt er uit het hart (Matth. 15:19, Matth. 5:21,22) 

Waarom neemt de Heere doodslag zo hoog op? (Gen. 9:16) 

Vergeving voor moordenaars (Luk. 23:40-42) 

Gebod (antw. 107) 
Je naaste liefhebben (Gal. 5:13,20,15, Mat. 22:37,Lev. 19:17,18) 

Hoe pak je dat aan? (Gal. 5:25) 


