
Verantwoordelijkheid 
Verantwoord omgaan met je naaste 
God lief hebben boven alles en je naaste als 
jezelf. Dat is het grote Gebod dat de Heere 
ons gegeven heeft; de beide delen staan niet 
los van elkaar. We hebben hierin een verant-
woordelijkheid. 
De Heere heeft ons een plekje gegeven in 
het gezin, de straat waar je opgroeit en in de 
klas. Laten we  lezen in de Bijbel, zingen en 
bidden om te leren wat de Heere van ons 
vraagt.  
 

Samen lezen  
Markus 12: 28-34 eerste verantwoordelijk-
heid 
Romeinen 12: 9-20 verantwoordelijk in je 
houding 
Jacobus 4:11-12 verantwoordelijk in je spre-
ken. 
Johannes 13:1 –15  verantwoordelijk in je 
handelen 
Lukas 10:25-37 – gelijkenis tot voorbeeld 
 

Samen zingen  
Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wo-
nen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 

 

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den ze-
gen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil ver-
kregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 
Psalm 133:1-3  

 

Lied 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
En een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
En een licht op mijn pad. 

 

Uw Woord is een lamp 
Uw Woord is een licht 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
En een licht op mijn pad.  



Om over door te praten  
 Verantwoordelijkheid en broertjes/ zusjes/ 
klasgenootjes/ buurkinderen wat heeft dit met 
elkaar te maken? 

 Hoe ga je op een goede manier met je 
naaste om? Betekent dit dat je er zelf altijd 
iets voor terug moet krijgen? 

 Bedenk eens één belangrijk punt hoe jij van-
daag laat zien dat je verantwoord omgaat met 
de ander. Denk aan elkaar helpen als dit nodig 
is, iets aardigs zeggen tegen elkaar, de ander 
erbij betrekken die niet vaak gekozen wordt. 
Bespreek aan het eind van de dag hoe dit ge-
gaan is. 

 

Samen doen 
Jongere kinderen: Ken jij iemand in je omgeving 
die ziek is, ouder is of het moeilijk heeft? Wie 
weet kun jij helpen door een (klein) klusje voor 
die persoon te doen.  
 

Oudere kinderen: Teken op een blaadje je eigen 
hand. Welke talenten heb jij van de Heere ge-
kregen? Schrijf of teken deze in elke vinger van 
je hand. Hoe zet jij je talenten in of hoe kun je ze 
inzetten om de ander dichtbij of verder weg te 
helpen? 
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