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DAG 1: Eerbied, want God is groot 
 

Lees Psalm 95:1-6 
Stel je voor dat je op je hurken gaat zitten voor een flat of een kerktoren. Je 
kijkt omhoog. Wat is dat flat hoog! Wat is die kerktoren hoog! En wat voel jij je 
dan klein!  
De dichter van Psalm 95 voelt zich ook klein. Kijkt hij ook naar een flat of een 
kerktoren? Nee, hij kijkt nog veel hoger. Hij kijkt hoger dan de lucht. Hij kijkt in 
de hemel. Daar ziet hij God. ‘Want de HEERE is een groot God; ja, een groot 
Koning boven alle goden’. Groter dan God bestaat niet. God is de 
Allergrootste. Hoger dan God bestaat niet. God is de Allerhoogste. 
De dichter van Psalm 95 voelt zich heel klein als hij aan deze grote God 
denkt! Uit eerbied voor Hem maakt hij zich ook klein. ‘Komt, laat ons 
aanbidden en nederbukken, laat ons knielen voor den HEERE’.  
Soms knielen mensen voor de HEERE als ze Hem iets willen vragen. Deze 
dichter knielt om de HEERE te eren: ‘Komt, laat ons den HEERE vrolijk 
zingen, (…) laat ons Hem juichen met psalmen’. Eerbiedig zijn, begint in je 
hart: dan heb je grote gedachten over God en kleine gedachten over jezelf. 
Eerbiedig zijn, is ook aan de buitenkant te zien. De komende dagen zul je 
lezen dat dit op verschillende manieren kan. In deze psalm knielt de dichter 
en bukt hij. Hij maakt zich klein en hij vertelt of zingt hoe groot God is. 

Om te bespreken 
Hoe groot is God? Denk je groot over Hem? Waaraan kunnen anderen merken dat jij grote 
gedachten over God hebt? (Dan heeft Hij een grote plaats in je leven. Dan denk je veel aan 
Hem, lees je graag in Zijn Woord, luister je naar Zijn stem, doe je wat Hij wil, ben je eerbiedig 
als je bidt of Bijbelleest…)  
 

  

DAG 2: Eerbied bij Abraham 
 

Lees Genesis 18:27-33 
Wie bidt daar zo eerbiedig in de verzen die je gelezen hebt? Dat is Abraham! 
Hoe komt het dat Abraham zo eerbiedig is? Abraham kent God. God heeft 
Zich aan Abraham bekend gemaakt. Abraham is een kind van God. Abraham 
luistert naar Gods stem en spreekt met Hem. Daardoor leert de Heere hem 
steeds meer over God. Op een dag zegt God tegen Abraham: ‘Ik ben God de 
Almachtige’. Dat betekent: Ik heb alle macht. Ik kan alles. Een andere keer 
komt Abraham iemand tegen die tegen hem zegt: God is de Allerhoogste! Dat 
betekent: er is niemand hoger dan God. Op een dag zegt Abraham tegen God: 
U bent God van eeuwigheid. Dat betekent: U bent er altijd al geweest en zult 
altijd blijven. Abraham weet hoe groot God is. Daarom heeft hij eerbied. 
Abraham weet ook hoe klein hij is vergeleken bij deze God. Hij noemt zichzelf 
stof en as. Kijk maar eens goed naar een stofje of een asdeeltje. Dat stelt niets 
voor. Dat blaas je zo weg. Omdat Abraham weet hoe klein en zondig hij zelf is 
en hoe groot en machtig God is, bidt hij heel eerbiedig. Wij kunnen veel van 
Abraham leren. Het is allereerst nodig dat je leert Wie God is en wie je zelf 
bent. Net als bij Abraham leert God dat ook nu door Zijn Woord. Het is ook 
nodig dat je net zo eerbiedig bent als Abraham als God tot jou spreekt of als jij 
tot God bidt.  

Om te doen 
Het derde gebod zegt dat wij de heilige Naam van God niet anders dan met vreze en eerbied 
gebruiken moeten. Wat betekent dat?   
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DAG 4: Eerbied bij Israël 
 

Lees Exodus 19:9-19 
Het is jaren later. Weer komt de HEERE met vuur naar de aarde. Niet in een 
braambos, maar op een berg. Niet voor Mozes alleen, maar voor heel Israël. 
Je kent de geschiedenis: de HEERE gaat een verbond met Israël maken en 
daarbij Zijn wet geven. Dan kunnen de Israëlieten Hem dienen door te leven 
zoals Hij wil. De Israëlieten moeten zich voorbereiden om God te ontmoeten 
en Zijn Woord te horen. Ze moeten schone kleren aantrekken, ze mogen 
bepaalde dingen niet doen. Ze moeten eerbiedig worden!  
Dan komt de HEERE op de berg Sinaï. Hoe merken de Israëlieten dat? Er is 
een donkere wolk, onweer en bliksem, het geluid van een bazuin, rook en 
vuur… Wat is God groot! De Israëlieten zijn onder de indruk. Ze voelen zich zo 
klein en zondig bij deze grote en machtige God. Ze worden heel eerbiedig.  
De HEERE komt nu niet meer met een donkere wolk, onweer en bliksem, rook 
en vuur. We horen geen hoorbare stem. God komt in Zijn Woord. Als er uit de 
Bijbel gelezen wordt, zie je met je ogen niets van Zijn majesteit en grootheid. 
Maar je kunt het wel voelen met je hart. De HEERE is nog even groot als toen. 
In Hebreeën 12 wordt de tijd van Israël vergeleken met de tijd van nu. Bij alle 
verschillen is één ding hetzelfde: God is Dezelfde. En daarom is het ook nu 
nodig ‘om God te dienen met eerbied’ (vers 28).  

Om te bespreken 
- Hoe komt het dat het hart van een mens vaak niets voelt van de grootheid en majesteit van 
God als er uit de Bijbel gelezen wordt? Hoe kan dat veranderen? 
- Eerbiedig zijn betekent ook: de HEERE de Belangrijkste plaats geven in je leven. Hoe kun je 
dat doen? Wat/Wie is daarvoor nodig?   
 

DAG 3: Eerbied bij Mozes 
 

Lees Exodus 3:1-6 
Wat zou jij doen als je een struik in brand zag staan waarvan de takken niet 
zwart werden door het vuur, maar gewoon groen bleven? Je zou er voorzichtig 
heenlopen. Je zou net als Mozes zeggen: ‘Ik zal mij nu daarheen wenden en 
bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt’.  
Als Mozes dichterbij komt, ziet hij dat het geen gewoon vuur is. De HEERE is 
in het vuur. God is heilig. Dat betekent dat Hij zonder zonde is en niet daar kan 
zijn waar zonde is. Mozes voelt dat hij zelf een zondaar is en hij wordt heel 
eerbiedig voor deze heilige God. De HEERE zegt dat hij zijn eerbied kan laten 
zien door zijn schoenen uit te doen. Dat doet Mozes. En als de HEERE gaat 
spreken, doet hij zijn handen voor zijn ogen, ‘want hij vreesde God aan te 
zien’. Mozes voelt hoe groot en heerlijk en heilig God is. En daardoor voelt hij 
hoe zondig en klein hij zelf is. Weet jij dat ook? Dat maakt je heel eerbiedig 
voor de HEERE. De HEERE leert Mozes meer over Wie God is en Hij leert 
hem meer over wie hij zelf is. Zo krijgt Mozes onderwijs voor de toekomst als 
hij Israël uit Egypte gaat leiden. Wat is de HEERE goed! 

Om te bespreken 
Stel je voor dat je Mozes vragen kon stellen over Zijn ontmoeting met de HEERE bij het 
brandende braambos. Welke vragen zou je hem willen stellen? Zoek met elkaar naar een 
antwoord op deze vragen. 

Om te doen 
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je via de tag ‘eerbied’ een kleur- en doeplaat van Mozes bij 
het brandende braambos.  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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DAG 6: Eerbied bij Simon Petrus 
 

Lees Lukas 5:1-9 
Ben je weleens wezen vissen? Simon Petrus heeft heel de nacht gevist. Niet 
met een hengel, maar met een echte vissersboot met netten. Simon Petrus is 
heel de nacht aan het werk geweest, maar hij heeft geen vis gevangen. Nu is 
het dag. Hij spoelt zijn netten schoon. Daar komt de Heere Jezus. Hij gaat het 
schip van Simon Petrus en houdt een preek voor de mensen die op het strand 
staan. Als zijn preek klaar is, zegt hij tegen Simon Petrus: vaar eens wat 
verder het water op en gooi je visnetten eens uit! Simon Petrus is verbaasd. 
Hij heeft heel de nacht niets gevangen, maar overdag lukt het helemaal niet 
om vissen te vangen. Maar omdat de Heere Jezus het zegt, gehoorzaamt hij. 
En wat gebeurt er? Je hebt het gelezen: er worden zoveel vissen gevangen 
dat het net bijna scheurt. Als Simon Petrus dat ziet, valt hij op zijn knieën voor 
de Heere Jezus neer: ‘Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens’. Hij 
voelt hoe groot de Heere Jezus is. Hij is de Zoon van God. Hij weet alle 
dingen. Hij kan alle dingen. Hij ziet alle dingen. Hij bestuurt alle dingen. Simon 
Petrus voelt ook hoe zondig hij zelf is. Zo wordt hij heel eerbiedig. Maar ook 
verwonderd. Wat een wonder dat de Heere Jezus in zijn zondige hart wil 
wonen. Wat een wonder dat hij Zijn discipel mag zijn.  

 
Om te doen 

Maak een tekening van deze Bijbelse geschiedenis. Schrijf Psalm 29 vers 2a erbij. Praat over 
de betekenis van deze tekst en leer deze tekst uit je hoofd. Hoe gaf Petrus de Heere Jezus 
eer? 

 

DAG 5: Eerbied bij Salomo 
 

Lees 2 Kronieken 6:10-19 
Zie je daar dat prachtige witte gebouw in Jeruzalem? Dat is de tempel: het 
huis van God. Die heeft Sálomo laten bouwen. Het gebouw gaat nu voor het 
eerst open. Dat gebeurt bij ons vaak ook bij een nieuw gebouw. Dan komt de 
burgemeester en die knipt een lint door of maakt met een sleutel een deur 
open. Hier doet Sálomo de opening. Hoe? Kijk maar goed. Hij staat tegenover 
het brandofferaltaar in het voorhof. Alle Israëlieten staan om hem heen. En 
Sálomo? Hij knielt. Hij breidt zijn handen uit naar de hemel. Hij bidt. Luister 
eens mee wat hij zegt: ‘HEERE, God Israëls, er is geen God gelijk Gij, in den 
hemel noch op de aarde…’ Hoor je dat? Sálomo weet dat God groot is. Hij 
vindt het zo’n wonder dat deze grote God dichtbij mensen wil komen. Hij vindt 
het onbegrijpelijk dat God in een gebouw wil wonen. ‘Zou God bij de mensen 
op de aarde wonen? Zie, de hemelen zouden U niet begrijpen; hoeveel te min 
dit huis, dat ik gebouwd heb?’ Je hoort dat Sálomo groot over God denkt en 
klein over zichzelf. Daarom knielt hij. Daarom bidt hij. Daarom is hij heel 
eerbiedig.  
Nu is de kerk het huis van God. Voel je ook weleens dat het een onbegrijpelijk 
wonder is dat God op aarde een huis wil hebben waar hij woont? Als je 
daarover nadenkt, ben je heel eerbiedig in de kerk. 

 
Om te bespreken 

Wat is het verschil tussen Sálomo’s gebedshouding en wat jij gewend bent? Is dat erg? 
Waarom doen wij onze handen samen en ogen dicht als we bidden? 
 

Om te bespreken 
Kunnen wij vandaag ook zo wijs worden als Sálomo? Hoe? Lees het in Jakobus 1:5 en 2 
Timotheüs 3:15.  
De Heere Jezus zegt in Lukas 11:31: ‘Meer dan Salomo is hier’. Waarom zegt Hij dat? 
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DAG 7: Eerbied in de hemel 
 

Lees Jesaja 6:1-7 
Weet jij hoe het er in de hemel uitziet? De HEERE laat Jesaja in de hemel 
kijken. Hij ziet de HEERE zitten op een bijzondere troon. Hij ziet ook engelen 
rondom de troon. Ze hebben zes vleugels. Met twee vleugels bedekken ze hun 
gezicht, met twee vleugels bedekken ze hun voeten en met twee vleugels 
vliegen ze. Ze roepen naar elkaar: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEERE der 
heirscharen! De hele aarde is vol van Zijn heerlijkheid’. Hoor je dat: niet alleen 
de hemel, maar ook de aarde is vol van Zijn heerlijkheid. In h-eer-lijkheid zit 
het woordje eer. Gods heerlijkheid is dat waarom we Hem eren, waarom we 
eer-biedig voor Hem zijn. Jesaja kent die heerlijkheid van God. Hij hoort ook 
over Gods heiligheid: God is zonder zonde en zoveel hoger dan mensen. 
Jesaja kent de zonden van het volk Israël. Jesaja weet ook dat er zonden in 
zijn hart wonen. Juist door het zien van Gods heiligheid voelt Jesaja hoe erg 
de zonde is. Daarom zegt hij: ‘Wee mij, ik ga sterven, omdat ik zondig ben en 
bij een volk woon dat zondig is’. Toch hoeft Jesaja niet te sterven. God laat 
hem zien dat er genade en vergeving is voor zondige mensen door het sterven 
van Zijn Zoon (kanttekening 22). 
Heb jij weleens gevoeld hoe heilig God is? Heb je weleens iets van Zijn 
heerlijkheid gezien? En weet je ook hoe zondig je zelf bent? Is het je vraag 
hoe het ooit goed kan komen tussen zo’n zondaar en de heilige God? Dat kan 
door de Heere Jezus! Hij is de Zaligmaker van zondaren! Hij brengt zondaren 
terug bij God! 

Om te bespreken 
- Hoe werd aan Jesaja duidelijk gemaakt dat Zijn zonden vergeven kunnen worden om Jezus’ 
wil (vers 6 en 7)? Lees deze verzen nog een keer en zoek met de kanttekeningen of een 
Bijbelverklaring uit wat de betekenis ervan is voor ons nu. 
- Je hebt nu een week lang stil gestaan bij eerbied. Hoe laat je zelf merken dat je eerbied hebt 
voor God? Hoe kun je elkaar helpen om eerbiedig te zijn en te blijven? En als je misschien 
verdrietig bent omdat je het moeilijk vindt om eerbiedig te zijn: Wie kan je eerbied leren? 

 


