
Gehoorzaam: horen en doen 
Wist je dat in het Hebreeuws (de taal van het Oude 
Testament) ‘gehoorzamen’ hetzelfde betekent als 
‘luisteren’, en ‘horen’? Gehoorzamen is: horen én 
doen! Dat hoort bij elkaar. Lees Lukas 6:47-49. Wat 
bedoelt Jezus met ‘Mijn woorden horen en doen’?   

 

Hoor Gods Woord! 
 Deuteronomium 6:1-9 – Gehoorzamen en 
liefhebben  

 1 Samuël 3 – Uw knecht hoort… 

 Psalm 119:1-8 – Gehoorzamen: onderhouden, 
zoeken, bewaren… 

 Daniël 3 – Gehoorzaam aan God!  
 

Om samen over te praten 
 God vraagt van ons, kinderen én ouders, dat 
we gehoorzaam zijn. Waar denk jij aan bij 
‘gehoorzaam zijn’? Vind je dit (soms) moeilijk? 
Hoe komt dat?  

 Wie was altijd en volmaakt gehoorzaam? Kun 
je er voorbeelden van bedenken? Lees 
samen ook eens Hebreeën 5:7-9. Voor onze 
zonden, onze ongehoorzaamheid vinden we 
bij Hem vergeving! 
 

Samen zingen 
Psalm 34:6 
Lees deze psalm ook eens in de Bijbel, 
onberijmd. Dan merk je dat ‘gehoorzaamheid’ 
iets is tussen jou en God; en dat het ook gaat 
over jouw houding naar anderen. Wat wil de 
Heere ons leren in deze psalmen?   

 

Om samen te doen 
“Gij zult deze woorden op de posten van uw huis en 
aan uw poorten schrijven” (Deut. 6:9)  

 Maak eens een lijstje met woorden uit de 
Bijbel die te maken hebben met 
gehoorzaamheid (bijv. Psalm 119). Maak 
hiervan een muurtekst op hout. Of maak 
met mooie kleuren samen een Wordle,(via 
Google kom je vast op een idee!).  

Voor jongere kinderen: Neem tekenpapier op 
A6-formaat. Waar denk jij aan bij ‘gehoorzaam 
zijn’? Aan iets wat pas gebeurd is? Of wat jij 
belangrijk vindt? Of aan een verhaal uit de 
Bijbel? Maak er een mooie tekening van! Plak 
deze op een gekleurd velletje papier, en hang 
jouw tekening met een lintje aan de deur in de 
woonkamer. Of maak nog zo’n mooie 
deurhanger voor een ander plekje in jullie huis! 
 



 

Voor ouders: nadenkers 
 “Hoewel de maatschappij vaak om een 
strengere opvoeding roept, vinden ouders 
gehoorzaamheid bij hun kinderen niet 
belangrijk. Dat blijkt uit het 
Opvoedonderzoek van dagblad Trouw. Niet 
het gehoorzame maar het stevige kind is 
nu het opvoedingsideaal. “ (Trouw, 25-1-
2013) 

 “Om ons voorgoed te verlossen van de 
gedachte dat gehoorzaamheid niets meer 
dan gedrag is, vat de Heere Jezus de wet 
samen met: “Hoor, Israël! De Heere, onze 
God, is een enig Heere. En gij zult de 
Heere, uw God, liefhebben. (….) gij zult uw 
naaste liefhebben als uzelf. Er is geen 
ander gebod, groter dan deze”, Markus 
12:29-31 (S. Post, RD 13-2-2012).  
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