
  



“Om onze kinderen gehoorzaamheid te leren, moet 

ons leven een voorbeeld zijn van gehoorzaamheid.” 
  

Lezen uit de Bijbel  
- Spreuken 3:1-6 – wat belooft de Heere je als je Hem 

gehoorzaamt?  

- Kol. 3:18-25 – waarom is het zo belangrijk dat kinderen en 

grote mensen gehoorzaam zijn? 

- Joh. 4:34 – wat ziet de Heere Jezus als Zijn belangrijkste 

taak?  

 

Zingen  
Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten, 

In deze zee verzinken mijn gedachten: 

O liefde die, om zondaars te bevrijden, 

Zo zwaar moest lijden.  

 

‘k Zie U God Zelf, in eeuwigheid geprezen, 

Tot in de dood als Mens gehoorzaam wezen, 

In onze plaats gemarteld en geslagen, 

De zonde dragen. 

 

Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven, 

Hoe zou ik dan naar mijne wil nog leven? 

Zou ‘k U, o Heer, Die voor mijn schuld woudt lijden, 

Mijn hart niet wijden? 

 

Kinderen van 4-7 jaar 
Draai de rollen eens even om en spreek af dat je kind eens een 

half uurtje mag spelen dat het vader / moeder is en jij het kind. 

Wees dan soms heel gehoorzaam en soms juist niet.  

- Wat zie je in de houding van je kind?  

- Wat vond het kind fijn aan je reacties? 



- Wat niet? 

- Geef ook aan hoe je je kind-rol ervaarde. 

- Bespreek gehoorzaamheid aan de hand van dit rollenspel. 

 

Kinderen van 8-12 jaar 
Bespreek onderstaande situaties met je kinderen. Wat zou je 

doen als: 

• Papa worst en kaas eet zonder het op brood te doen? 

• Mama zegt dat je een uur lang alles mag doen wat je wil? 

• De juf een half uur op de gang staat te praten en jullie alleen 

laat? 

• Je de dominee lelijke woorden hoort zeggen? 

• Je zeker zou weten dat de Heere over 3 dagen terugkomt 

op de wolken van de hemel? 

 

Thema’s die je hierbij naar voren kunt laten komen:  

- Is gehoorzaamheid belangrijk? 

- Wie moet wie gehoorzamen? 

- Moet je ook gehoorzamen als jij vindt dat het niet hoeft? 

- En moet je gehoorzamen als de ander het niet ziet / hoort? 

- En over de laatste vraag: hoe komt het dat we dan juist wel 

willen doen wat de Heere van ons vraagt? En wat betekent 

dit als we niet weten wanneer de Heere terugkomt? 

 

Voor ouders 
Hoe Bijbels is de manier waarop we als opvoeders inhoud 

geven aan gehoorzaamheid? 

Een scherp en bezinnend artikel hierover van Steef Post 

(waaruit ook het eerste citaat op deze kaart) vind je op: 

www.rd.nl/opinie/gehoorzaamheid-bijbelse-doel-van-de-

opvoeding-1.655371 

  

http://www.rd.nl/opinie/gehoorzaamheid-bijbelse-doel-van-de-opvoeding-1.655371
http://www.rd.nl/opinie/gehoorzaamheid-bijbelse-doel-van-de-opvoeding-1.655371


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een initiatief van ouders, voor ouders 

Marloes Brak, Erna Cranendonk, Tineke den Engelsman, 

Anet Lindeman en Mathalie de Wildt 

 

Deze kernwaardekaart is ook te lezen op de website van school. 

www.jandebakkerschool.nl/?p=20322  

http://www.jandebakkerschool.nl/?p=20322

