
 
 
 
 
 

Goed geregeld gezin 
 
De Heere wil kinderen door de hand van hun ouders regeren, zegt de 
Heidelberger als uitleg bij het vijfde gebod. Dat vraagt gehoorzaamheid; niet 
alleen van kinderen, maar ook van ouders. 
 
Nodig 
Een gezelschapspel, bijvoorbeeld Memory of Mens-erger-je-niet. 
 
Aan de slag 
Speel met elkaar een gezelschapspel. Zeg dat er deze keer geen spelregels zijn. Het 
is voor de kinderen even wennen en zeker als ze dit spel goed kennen, zullen ze 
geneigd zijn om het net te spelen als anders. Maar: geen spelregels betekent dat 
alles mag. Speel daarom zelf heel vervelend. Ga bijvoorbeeld steeds voor je beurt, 
kijk onder de kaartjes bij Memory, draai meer dan twee kaartjes om en dergelijke. De 
kinderen moeten het heel naar vinden, zodat je de strekking van dit spel straks goed 
kunt uitleggen. 
 
In gesprek 
- Praat met de kinderen na en laat iedereen vertellen hoe hij of zij het vond. De 
algemene strekking zal zijn dat de kinderen het niet fijn vonden, niet eerlijk vonden 
gaan en dergelijke. 
- Praat over het belang van regels. Door regels worden dingen goed geregeld, is er 
orde, gaat het spel eerlijker. Zonder regels komt er chaos. Dat is bij een spel, in het 
verkeer, maar ook in een gezin. Leg aan de hand van een verkeersituatie uit dat er 
regels zijn voor onze eigen veiligheid en bescherming.  
 
De Bijbel erbij 
- Lees Romeinen 13 vers 1-5. In deze teksten zegt de Heere dat Hij wil dat mensen 
gehoorzamen aan mensen die boven hen staan.  

- Geef eens wat voorbeelden van wie aan wie gehoorzaam moet zijn? 
(Burgers aan de overheid, kinderen aan hun ouders en leerkrachten, 
werknemers aan hun werkgevers.)  
- Moet je alleen gehoorzaam zijn omdat je anders straf krijgt? (Nee, kijk maar 
in vers 2 en 5: het is ook beter voor jezelf.) 

- In Efeze 6 vers 1-4 gaat het over gehoorzaamheid tussen ouders en kinderen. 
Lees dit gedeelte.  

- Wat is het belangrijkste dat de Heere van kinderen vraagt? (Dat zij 
gehoorzamen) 
- Waarom zou gehoorzaamheid van kinderen aan hun ouders voor Hem zo 
belangrijk zijn? (Eén van de reden is dat wij God leren gehoorzamen door 

Serie: In het gezin 
1. Ons gezin: een christelijk gezin 
2. Doel van het gezin  
3. Omgang in het gezin  
4. Regels in het gezin 

 



onze ouders te gehoorzamen. Een andere reden is dat we beschermd worden 
voor gevaren als we onze ouders gehoorzamen.) 

Misschien zie je het nut niet in van bepaalde huisregels. Maar daar vraagt de Heere 
niet naar. Hij vraagt gehoorzaamheid. Denk maar aan het volk van Israël bij Jericho. 
Ze moesten zes dagen een rondje rond de stad lopen zonder te praten. Misschien 
begrepen ze helemaal niet waarom. Toch gingen ze. Pas op de zevende dag liet de 
Heere zien waarom: zo zouden de muren van Jericho vallen. Later begrijp je de 
bedoeling van regels vaak beter. 
- Lees tenslotte Handelingen 5 vers 29. Wat moet je doen als je ouders je vragen 
dingen te doen die de Heere niet wil? (Naar de Heere luisteren en niet naar je 
ouders. Ook je ouders moeten doen wat de Heere zegt.) 
 
Afsluiting 
Speel ter afsluiting het gezelschapspel nogmaals. Spreek duidelijk af dat iedereen 
zich aan de spelregels houdt. Zorg dat het gezellig is. Benadruk aan het einde van 
het spel dat je houden aan de spelregels voor iedereen veel fijner is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gods orde 
Voor kinderen: 

In Gods orde voor kinderen gaat het om één enkel gebod: ‘Kinderen, zijt uw 
ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere welbehaaglijk’ (Kolossenzen 
3 vers 20). De relatie van een kind tot God staat in direct verband met de 
gehoorzaamheid die het zijn ouders bewijst. Een gehoorzaam kind leeft volgens 
de orde van God en heeft daarom deel aan een diep besef van harmonie en 
zekerheid. Maar al te spoedig  komt de tijd in zijn leven dat hij zelf 
verantwoordelijk is voor zijn beoordelingen en beslissingen. Maar God heeft het 
gezin zo opgebouwd, dat een kind vrij is van die verantwoordelijkheid. Voor hem 
geldt alleen het gebod zijn ouders gehoorzaam te zijn. Alleen op die wijze kan 
hij behoed worden voor ongelukken en ontsporingen. Een kind baseert zijn 
oordeel op een buitengewoon kleine hoeveelheid kennis. Gezien de beperkte 
logica in zijn wereldje zullen de niet-geleide beslissingen van het kind hem 
onvermijdelijk in moeilijkheden brengen, zelfs in ernstig gevaar. En dat is de 
reden waarom God hem beschermt, door hem onder het gezag van zijn ouders 
te plaatsen. Onderwerping aan de ouders is een leerschool voor de 
onafhankelijke en directe gehoorzaamheid aan God, die ze Hem zullen moeten 
betonen, wanneer ze niet langer onder het gezag van hun vader en moeder 
leven. Het is hiervoor dat wij onze kinderen opvoeden, dat zij de wil van God 
zullen doen en zich door de Heilige Geest zullen laten leiden. 
Kinderen: wees jullie ouders gehoorzaam! Dit is Gods plan voor jullie. 
Door hun te gehoorzamen, gehoorzaam je Hem. Zo zul je de zegen van 
God in je leven ervaren. 
 

Voor ouders: 
Kinderen bloeien op als ze leven onder een vaste orde en regelmaat. Het kan 
zijn dat ze zich verzetten tegen regels om de eenvoudige reden dat ze nog 
ongedisciplineerd zijn. Toch zijn ze, of ze het nu weten of niet, afhankelijk van 
hun ouders voor het scheppen van orde in hun leven. Laten we er geen doekjes 
om winden: het kost moeite, wilskracht en vastberadenheid om regels in te 
stellen en te handhaven. Op het moment is het gewoonlijk gemakkelijker toe te 
geven aan het gezeur van het kind en de regels niet in toepassing te brengen. 
Maar het gevolg zal zijn een toenemende anarchie in huis en een omverwerping 
van de goddelijke orde. Het wordt tijd dat ouders het heft weer in handen nemen 
door regels in te stellen en te handhaven. Daarom: neem de tijd, aanvaard de 
moeilijkheden, aanvaard zelfs de korte storm van de impopulariteit van uw eigen 
kind. Over een paar jaar zult u het met rente terugkrijgen, wanneer uw kind God 
dankt voor een vader of moeder die zo verstandig waren regels neer te leggen 
en eraan vast te houden.  
Dr. Max Rafferty, hoofdinspecteur van het openbaar onderwijs in Californië, 
geeft ouders de schuld van veel van de tegenwoordige jeugdmisdaad: ‘We zijn 
zacht geweest wanneer we hard hadden moeten zijn; toegeeflijk wanneer we 
hard hadden moeten optreden; mild wanneer we gierig hadden moeten zijn. We 
hebben ons afzijdig gehouden wanneer we er tot over onze oren in hadden 
moeten zitten.’ 
Ouders: wie gezag van God heeft ontvangen, moet dat stevig vasthouden. 
Hij moet er geloof in hebben en het handhaven; niet om zelfzuchtige 
redenen, maar uit trouw aan God, die het hem toekende. 
 
Bron: Het christelijke gezin, Larry Christenson 
 


