
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen lezen uit de Bijbel over 
eerlijkheid 

1. Exodus 20: 1-17 wat God van ons vraagt 

2. Mattheus 5: 37 spreken van de waarheid 

3. Spreuken 21: 2-3 naar waarheid handelen 

4. Lukas 19: 1-10  Zachëus....oneerlijk - eerlijk  

5. Numeri 23: 16-19 Wie is altijd eerlijk? 

 
 

Zingen over eerlijkheid, Psalm 84: 6 
Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is 't allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt.  
 
 

Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der 
goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in 
de kring der spotters. 
Maar aan des Heeren wet, zijn welgevallen vindt. 



En Diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom, geplant aan 
waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet 
verwelkt, alles gelukt 
 

 

Om te doen met jongere kinderen 
Maak een vel voor bijv. een week met namen van  
gezinsleden erop. Bedenk aan het eind van elke 
dag met hen voorbeelden van eerlijkheid in het 
gezin. De persoon die eerlijk was, krijgt een 
sticker of een blij gezicht. Hoe ziet de lijst er aan 
het einde van de week uit? 
Door ze aan diversiteit van voorbeelden te 
helpen, wordt eerlijkheid concreter voor hen. 
 

Om te doen met oudere kinderen 
Teken een mans- of vrouwspersoon op een vel. 
Schrijf daar omheen woorden die horen bij een 
eerlijk persoon. Doe zelf mee om hen te helpen 
de verschillende aspecten van eerlijkheid helder 
te krijgen. Zou je zo iemand als vriend(in) willen? 
Wat is er fijn aan?  
Welk van de woorden passen goed bij de ander? 
Wat vind je lastig aan eerlijkheid? Geef elkaar 
tips! 

 
 

 
 
Om over door te praten 
 

 Iemand mag niet meedoen van jou bij een 

spel. Bedenk eens wanneer dat was. Hoe 

ging dat toen verder? 

 Jij wil heel graag een snoepje. Maar het 

mag niet van papa / mama. Je bent nu 

alleen in de keuken. Wat doe je?  

 Knikkertijd: Je wil veel knikkers winnen. 

Welke manieren heb je om dat aan te 

pakken? 

  


