
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samen lezen uit de Bijbel over 
gehoorzaamheid  
1. Psalm 40: 7-9 Vreugde om Gods wil te doen 

2. Lukas 2: 41-52 Altijd gehoorzaam!  

3. Johannes 4: 31-38 De wil van de Vader als 

voedsel 

4. Markus 14: 32-42 Alleen wat U wilt!  

5. Lukas 23: 44-48 Volmaakte gehoorzaamheid 
 

Gehoorzaamheid van de Heere Jezus aan 
Zijn Vader 
Juist in deze lijdensweken denken we veel na 
over gehoorzaamheid. Want zelfs in Zijn lijden 
en sterven was de Heere Jezus volmaakt 
gehoorzaam aan de wil van Zijn Vader.  Om ons 
het eeuwige leven te kunnen geven. En 
geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem 
gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige 
zaligheid geworden (Hebr. 5:9). De Heere Jezus 
heeft ons met Zijn gehoorzaamheid ook een 
voorbeeld gegeven. Want hiertoe zijt gij 
geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden 
heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij 
Zijn voetstappen zoudt navolgen (1 Petr. 2: 21). 
Belangrijke onderwerpen om met de kinderen 
over door te praten.  
 



Zingen over gehoorzaamheid 
Hij die rustig en stil, Zich steeds voegt naar 
Gods wil, 
Hem in alles vertrouwt en gelooft;  
Die slechts hoort naar Zijn stem,  
Zich geheel geeft aan Hem,  
Smaakt een vreugde, die nimmer verdooft. 
Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn 
stem; 
blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op 
Hem. 
 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

 
Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 
Psalm 86: 6  

 



 

Om te doen met jongere kinderen 
Teken of verf een mooie boom. Hang deze boom 
ergens op waar je hem goed kan zien. Doe je 
wat papa of mama zegt?  Dan ben je 
gehoorzaam! Kleur of plak  dan elke keer een 
mooie gekleurde appel in de boom. Kijk maar 
eens hoe goed dat gaat!  

 

Om te doen met oudere kinderen 
Zoek in de krant een artikel en/of foto die gaat 
over (on)gehoorzaamheid. Bespreek wat je ziet.  
Wat is jouw mening over deze gebeurtenis? Wat 
zou jij doen in deze situatie?  

 
Om over door te praten  

 Vind jij het moeilijk om gehoorzaam te zijn? 
 Waarom is gehoorzaamheid belangrijk?  
 Moet je ook gehoorzaam zijn als er geen 
volwassene in de buurt is?  

 Moet je ook gehoorzaam zijn als je het niet 
eens bent met de regels?  

 Wat zijn de gevolgen als je niet gehoorzaam 
bent? 

 En wat als je juist wel gehoorzaam bent?  

 


