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Eerbiedig! 
-achtergrondinformatie voor ouders- 

 
 
 

Eerbiedig! 
Kinderen horen het dagelijks: 

thuis, op (zondags)school, op de club… 
Weten ze wat eerbied is en waarom eerbied nodig is? 

Met handreikingen om kinderen eerbied te leren. 
 
 

Achtergrond 
Eerbied is: eer bieden 

 
Eerbied 

Letterlijk komt het woord ‘eerbied’ maar één keer voor in de Bijbel. In Hebreeën 
12:28 staat: ‘Daarom alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de 
genade vasthouden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met 
eerbied en godvruchtigheid’. 
In heel de Bijbel neemt het woord ‘eerbied’ echter een belangrijke plaats in. Het 
Nederlandse woord ‘eerbied’ hangt nauw samen met een Hebreeuws woord dat 
meestal vertaald is met eer of heerlijkheid (kabod). Dit woord heeft de betekenis van 
‘zwaarte’ of ‘groot gewicht’. De HEERE is de Koning der ere (Psalm 24 bijvoorbeeld). 
Hij is de Heere der heerlijkheid (1 Korinthe 2 bijvoorbeeld). Omdat Hij die eer van 
Zichzelf heeft, is het nodig dat mensen Hem die eer bieden, dat ze eer-biedig zijn. 

 
De Koning der ere 

Heerlijkheid is in de Bijbel een begrip dat de indrukwekkende uitstraling van een 
belangrijke persoon aangeeft. De pracht en praal van een koning. De eer en 
schittering van een vorst. De rijkdom en het vermogen van een majesteit. In aardse 
begrippen: een gouden koets, koninklijke mantel, heerlijke kroon, prachtige troon, 
geweldig paleis… Gods heerlijkheid is hemels. Gods heerlijkheid wordt niet bepaald 
door wat Hij heeft, maar door Wie Hij is. Gods heerlijkheid is de zichtbare 
aanwezigheid van de onzichtbare God. Op meerdere momenten in de Bijbel laat God 
iets van Zijn heerlijkheid zien. Denk aan de Israëlieten bij de Sinaï: ‘En de 
heerlijkheid des HEEREN woonde op de berg Sinaï’ (Exodus 24). 

 
Eer bieden 

In de Bijbel wordt God om Zijn eer en heerlijkheid geëerd en geprezen. Eer-biedig 
zijn, is God de eer bieden. Wie eer-biedig is, geeft Hem de eer die Hem toekomt. Wie 
niet eerbiedig is, denkt te licht over God. ‘Hij had geen gedaante noch heerlijkheid… 
wij hebben Hem niet geacht’ (Jesaja 53).  
Eerbiedig zijn begint dus met het hebben van Bijbelse gedachten over God: met het 
zien en kennen van Zijn heerlijkheid. ‘En wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd’ 
(Johannes 1). Eerbied in het hart komt naar buiten in daden. 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl , 2019 
 

 Handreikingen 
Kinderen eerbiedig leren zijn 

 
1. Het belangrijkste om kinderen eerbiedig te leren zijn, is om als ouders zelf 
eerbied te hebben. Het voorbeeld van de ouders vormt kinderen. 

 
2. Daarnaast is het belangrijk om kinderen een Bijbels Godsbeeld mee te 
geven. Praat vanuit Gods Woord over de eer en heerlijkheid die de HEERE 
heeft. Leg uit wat dat betekent. Doe dat bijvoorbeeld aan de hand van het 
Gezinsmoment over Prinsjesdag (zie het gezinsmoment ‘Eerbiedig’ op 
www.bijbelsopvoeden.nl ). 

 
3. Leer kinderen dat eerbiedige gedachten over God naar buiten komen in een 
eerbiedige houding. Lees een aantal voorbeelden uit de Bijbel waaruit dat 
blijkt. Doe dat bijvoorbeeld aan de hand van het Bijbelleesrooster (zie het 
Bijbelleesrooster ‘Eerbiedig’ op www.bijbelsopvoeden.nl ).  

 
4. Maak dit concreet door met kinderen door te praten over de verschillende 
momenten op een dag waarop God tot ons spreekt of wij tot God spreken en 
wat daarbij een eerbiedige houding is en waarom.  
- Bij het bidden: knielen, handen samen en ogen dicht 
- Bij het Bijbellezen: rechtop zitten, armen over elkaar of gevouwen 
- In de kerk: stil zijn, luisteren en meedoen met zingen, bidden, lezen en 
dergelijke 

 
 
 

Ervaring 
Tips 

Moeder Eline: ‘Voor één van onze kinderen is eerbiedig zijn een ding. Een paar weken 
geleden heb ik er weer met hem over gesproken. Ik zei: stel je voor dat jij voor in de klas een 
spreekbeurt houdt. De kinderen van de klas kletsen met elkaar of kijken de andere kant op. 
Hoe zou je dat vinden? Hij begreep wel dat dit niet fijn zou zijn. Ik legde uit dat het daarom 
zo belangrijk is om naar de Bijbel te kijken en geen andere dingen te doen als de Heere 
spreekt. Toen het deze week weer niet lukte, heb ik het anders aangepakt. Hij kwam op een 
dag uit school met een heel verhaal. Ik keek niet naar hem en deed bewust andere dingen. 
Hij vroeg: ‘Mam, waarom luistert u niet?’. Ik heb hem uitgelegd dat ik dat deed om hem te 
laten zien wat hij doet als we uit de Bijbel lezen en de Heere spreekt. Toen schrok hij. Dit 
kwam echt wel bij hem binnen. Kinderen beseffen vaak niet wat ze doen als ze niet eerbiedig 
zijn’.  
 
Predikant in lezing over bidden: ‘De toon van bidden is van belang: niet gemaakt, wel 
eerbiedig. Wacht u ook voor onnodige herhalingen van Gods Naam. En zeg zeker niet via 
het gebed tegen de kinderen wat je eigenlijk met open ogen tegen ze moet zeggen. Houd 
geen beschrijvende gebeden, maar vragende gebeden. Niet spreken over de Heere, maar 
met de Heere in het gebed. Het gebed is geen preek. Maar vragen, vragen! Niet preken. 
Bidden is maar niet het uitspreken van godsdienstige woorden. Daar wordt de ander moe 
van. Maar ais we iets beleven van ''’k Hef mijn ziel, o God der goden tot U op", dan is dat 
voelbaar’. 
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