
Samen lezen uit de Bijbel over 
gehoorzaamheid  
Gehoorzaam zijn………. aan wie 

1. Johannes 3: 34-36 gehoorzaam door geloof 

in de Heere 

2. Daniël 1 Gehoorzaam aan God en Zijn 

geboden 

3. Efeze 6:1-4 gehoorzaam aan je ouders 

4. Lukas 2: 41-52 altijd gehoorzaam 

5. Romeinen 13:1-8 gehoorzaam aan de 

overheid. 

 

Zingen over gehoorzaamheid  
Heer, wat wilt Gij dat ik doe? Christus uit den hoge, 
hemels licht, kom naar mij toe, open mij de ogen! Ik 
verdien niet te zien; leid mij als een blinde om het licht 
te vinden. 
 

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! 
‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest, 
Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken. 
Psalm 119:3 
 

 
Op school staat de kernwaarde gehoorzaamheid de 
komende weken centraal. 
In de Bijbel kunnen wij ook lezen over 
gehoorzaamheid. God vraagt van ons 
gehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid is ten diepste 
ongeloof. (Joh. 3:36)   
Door samen met de kinderen de Bijbel teksten te 
lezen,  staan we stil bij de vraag aan wie wij 
gehoorzaam moeten zijn.  Door hier met de kinderen 
over in gesprek te gaan en voorbeelden te noemen, 
wordt duidelijker wat dit concreet inhoudt in de praktijk 
van elke dag.  
 

 

Om over door te praten  
 Wat versta jij onder gehoorzaam zijn?  

 Waarom zijn er eigenlijk regels?  

 Als je ongehoorzaam bent geweest, wat zit er dan 
in de weg?  

 Horen deze zinnen bij gehoorzaam zijn?  
Waarom wel/niet en aan wie?  

Je probeert onder je huiswerk uit te komen. 
Je doet al mopperend een opdracht voor je 
vader of moeder. 

 Beleefd zijn naar oudere mensen. 
Nog even snel door het rode licht fietsen.. 

 
 



Om te doen met jongere kinderen 
Zoek in de Bijbel…….. 
In het Oude Testament zijn veel voorbeelden te vinden 
van het wel of niet gehoorzamen aan God. Laat papa 
of mama allerlei namen op een blad schrijven en 
omcirkel met groen gehoorzaam gedrag / personen en 
met rood ongehoorzaam gedrag. Kun jij vertellen wat 
de gevolgen zijn van dit gedrag? 

 

 
Om te doen met oudere en jongere 
kinderen 

Maak een tekstbord….. 
Gehoorzaam zijn, komt overal in terug. Thuis, op 
school en in het verkeer zijn regels. Welke regels 
vinden jullie met elkaar belangrijk in huis, zodat het  
fijn en goed is? Schrijf of verf de belangrijkste zinnen 
op een mooi papier en versier dit. Hang het op een 
duidelijke plaats in huis. 
 
Wat is het goed om samen met de kinderen ook 
rondom dit thema stil te staan bij de Heere Jezus.  
Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen 
mens  velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo 
zullen ook door de gehoorzaamheid van Eén velen tot 
rechtvaardigen gesteld worden (Romeinen 5: 12) 

  


