
 

  God zal Zijn volk richten  
Thema  Berouw en wederkeer 

(On)gehoorzaamheid 
Vergeving 
Zonde en straf 

Bovenbouw  
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Het volk is ongehoorzaam aan God. Ze willen God niet kennen. Het volk 
Israël verlaat God en dient Hem niet meer.  
Het volk heeft oordeel en straf verdient omdat ze de HEERE hebben verlaten. 
Ze hebben de HEERE gelasterd en keren zich van Hem af. 
Er wordt beschreven wat er overgebleven is van het volk na de straffen van 
de Heere. 
Maar God is nog barmhartig, door nog een overblijfsel te laten in het land. 
Met eerbied gesproken gruwt God van alle dingen die de mensen doen. Zelfs 
van hun gebeden en hun offers. Maar ook van hun gruwelijke daden van het 
bloedvergieten. 
Oproep om goed te doen, de zonden te belijden en van zich te werpen. 
Wanneer de zonde oprecht beleden worden en niet meer gedaan worden. 
Dan zal de Heere die zonde uit genade vergeven. Om Jezus wil. 
Wanneer dit niet gedaan worden, dan zal er ook meer straf volgen. 

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 4 vraag en antwoord 10 en 11. Hier 
wordt gesproken over de gevolgen van ongehoorzaamheid aan God. Maar ook 
waarom God straft, niet uit wreedheid, maar uit rechtvaardigheid. 

Psalm / Lied Psalm 6: 2 
Psalm 14 of 53 
Psalm 25: 3 
Psalm 32: 5 
Psalm 55: 11 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• De zonde moet erkent en beleden worden. Daarna is het mogelijk om 
vergeving te krijgen. Zo is het ook in het geval van de pester en alle 
kinderen die daar bij betrokken zijn.  

• Is het beleden en vergeven, dan is het ook echt weg en moet je er niet 
meer op terug komen.  

• Dit is goed als bijbelleesles te gebruiken in de bovenbouw. 
 


