
Omschrijving 
 

Het woord ‘verantwoordelijk’ vinden we niet let-
terlijk terug in de Bijbel, toch heeft het alles te ma-
ken met wat de Heere ons wil leren. In de eerste 
plaats in het gehoorzaam zijn op de oproep; ‘be-
keert u en gelooft het evangelie’, maar ook in het 
dagelijks leven met de mensen om ons heen. 
Lees, zing en doe maar mee! 

 

Om te lezen 
1. Markus 1 vers 14-20 – verantwoordelijk om 

Hem te volgen 
2. Mattheüs 5 vers 13-16 – verantwoordelijk 

voor wat we uitstralen  
3. Mattheüs 25 vers 14-46  – verantwoordelijk 

voor de talenten die we kregen 
4. Dordtse leerregels 3-4: 16 – verantwoorde-

lijk omdat we geschapen zijn met een eigen 
wil, van nature verkeerd, maar uit genade 
wil de Heere hier toch in werken.   

(Deze laatste tekst is met name bedoeld 
voor ouders en oudere kinderen.) 

 
 

Om te zingen 
 

Jezus zegt ons: schijn met een held’re 
pracht, 
Zoals kleine kaarsjes branden in de nacht. 
Om ons is het donker, daarom geldt het: 
schijn, 
jij in jouw omgeving, ik rondom mij. 

  
Jezus zegt ons: schijn bovenal voor Mij. 
Als ons lichtje zwak wordt is Hij ons nabij. 
Hij ziet uit de hemel of wij kaarsjes zijn, 
jij in jouw omgeving, ik rondom mij. 

  
Jezus zegt ons: schijn, ook voor iedereen. 
Er is zoveel donker daag’lijks om ons heen: 
Zonde, nood en lijden, daarom geldt het: 
schijn, 
jij in jouw omgeving, ik rondom mij. 

 
Psalm 37 : 2 
Stel op den HEER in alles uw betrouwen; 
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer 
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen; 
Verlustig u met blijdschap in den HEER; 
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen, 
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'. 



Om te doen  
 

Opdracht 1: Vraag eerst of papa of mama je wil hel-
pen. Zet een waxinelichtje op een schoteltje en steek 
het aan. Zet nu een kopje er ondersteboven overheen. 
Wacht 10 tellen, haal het kopje er voorzichtig weer af. 
Wat is er nu gebeurd? Denk eens aan het lied wat ook 
op deze kaart staat, wat vraagt de Heere van ons? 
Wat heb je nodig om een lichtje te zijn en te blijven 
branden? Wil jij ook graag een lichtje zijn voor andere 
kinderen? Hoe zien anderen aan jou dat je naar de 
Heere wil luisteren? Hoe herkennen mensen jou als 
leerling van de Jan de Bakkerschool?  

 

Opdracht 2: Vertel hoe jij verantwoordelijkheid neemt 
in het omgaan met; je huisdier, je huiswerk, je va-
der/moeder/broertjes/zusjes, je klasgenoten, je buurt-
genootjes, het verkeer wat je tegenkomt onderweg 
van en naar school, de natuur. Wat gaat goed? Waar 
heb je hulp bij nodig?  

 

Opdracht 3 (bovenbouw): Probeer eerst voor jezelf 
antwoord te geven op de volgende vraag: wat is het 
verschil tussen verantwoordelijk zijn, verantwoorde-
lijkheid nemen en verantwoordelijkheid geven?  Stel 
deze vraag ook eens aan je broer of zus, papa of 
mama, zijn jullie het met elkaar eens? Hoe zie je dit in 
de geschiedenis van Jona of de gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan? 

 

 

 
 
 
 


