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‘Coen! Hier! Coe-oen!!’ ‘Hé joh, kun je niet
uitkijken? Let @*#* eens beter op!’ Schelle
stemmen schallen over het speelveldje.
Woensdagmiddag, een groepje jongens
uit de buurt is aan het voetballen. Coen
doet fanatiek mee. Hij hoorde die vloek
wel, maar hij speelt stug door. Tja, hij weet
dat het niet mag, maar wat kan hij er aan
doen? De andere jongen is het zo gewend.
Hij durft er niets van te zeggen. Hij stelt
zichzelf gerust: ‘Ik vloek zelf niet, ik kan
het toch ook niet helpen dat die jongen het
wel doet?’ Maar is dat eigenlijk wel zo?
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Vragen
Weet je het nog? Goed of fout?
1. B
 ij de uittocht uit Egypte gaf God
aan Israël de Tien Geboden.

goed / fout

2. D
 e vloeker was de zoon van een
Egyptische vader.

goed / fout

3. D
 e Israëlitische man vloekte
de Naam van God.

goed / fout

4. M
 ozes vroeg aan God welke straf
de jonge man krijgen moest.

goed / fout

5. D
 e getuigen moesten hun hand
op het hoofd van de man leggen.

goed / fout

6. E
 r waren veel bewijzen voor
de schuld van de Heere Jezus

goed / fout

7. A
 nnas was de hogepriester die
de vergadering leidde.

goed / fout

8. D
 e Heere Jezus wilde
de tempel afbreken.

goed / fout

9. D
 e Heere Jezus zweeg toen Hij
vals beschuldigd werd.

goed / fout

10. De Heere Jezus werd veroordeeld
omdat Hij de waarheid sprak.

goed / fout
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Om over te praten
1. a. Waarom moest de Egyptische jonge man gestenigd
worden?
b. Zoek op Mattheus 26: 65. Waarom moest de Heere
Jezus gedood worden?
c. Wat is het verschil tussen de jonge man die vloekte
en de Heere Jezus?

Als ik niet meedoe
als de
jongens bij het voet
ballen
vloeken, is het niet
zo erg…

2. a. Wat zou jij deze jongen antwoorden? (Lees ook
vraag 100 van de Heidelbergse Catechismus.)
b. Wat voel jij als je iemand hoort vloeken?
c. Wat doe jij als er iemand in jouw omgeving vloekt?
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Vragen
3. a. Zoek op Exodus 3: 14. Wat is de Naam van God?
b. Wat betekent die Naam?
c. Joden vinden dat ze de Naam van God niet mogen uitspreken om te voorkomen
dat ze de Naam misbruiken. Wij mogen de Naam wel met eerbied gebruiken.
Wanneer dus wel?
d. Wat hoort bij elkaar, geef de vakken die bij elkaar horen dezelfde kleur.
Vloeken

Heere, behoud mij

Prijzen

Heere, verdoem mij

Bidden

God erbij roepen

Zweren

God groot maken, Hem eren
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Kleur bekennen
Iedereen heeft een rood en een groen kaartje.
Groen = mee eens. Rood = niet mee eens.
Kies een stelling uit en lees die voor. Steek daarna een rood of groen kaartje omhoog.
Praat er met elkaar over waarom je dit vindt.
  
Stellingen
•
•
•
•
•
•

Vloeken is kinderachtig.
Vloeken mag nooit, ook niet als je heel erg boos bent.
Als iemand vloekt of scheldt, moet je hem of haar er altijd op aanspreken.
In mijn vriendengroep wordt veel te veel gevloekt en gescholden.
In een kinderboek mogen geen lelijke woorden staan.
Je kunt beter schelden dan slaan.

www.bondtegen

vloeken.nl
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Puzzel
Wat staat er?
Je ontdekt het zo: begin bij de eerste letter
en sla dan steeds één letter over.
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Schrijf het antwoord op de tablet:
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