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Karaktervorming 1: Gehoorzaam 
BIJBELROOSTER (2-10 jaar) 

-Met elke dag een peutervraag-  

 
Dag 1: Ongehoorzaam geworden 
Lees Genesis 2:15-17 en 3:1-7      

Peuter: Wie heeft de mens geschapen? Wie verleidt Eva om van de verboden boom te eten?  
Overige: Welk gebod geeft de HEERE God in de hof van Eden (vers 16-17a)? Wat mag wel en wat mag 
niet? Welke straf zullen ze krijgen als ze ongehoorzaam zijn (vers 17b)? Waarom geeft de HEERE dit 

gebod? Adam en Eva worden verleid om ongehoorzaam te zijn. Hoe word jij verleid? Waar komt 
ongehoorzaamheid vandaan? Wat vraagt God toch van ons? Hoe kun je je tegen de zonde van 

ongehoorzaamheid wapenen?  
 
Dag 2: Zegen en vloek 

Lees Deuteronomium 11:18-28      
Peuter: Waarover moeten vaders en moeders met hun kinderen spreken (vers 19)? 

Overige: Welke raad geeft Mozes aan ouders in vers 18-21? Wat betekent dit voor de kinderen? 
Welke belofte (zegen) wordt na deze raad gegeven (vers 21-25)? Wanneer krijgt het volk de zegen en 
wanneer de vloek (vers 27-28)? Wat kun je uit dit gedeelte leren over gehoorzaam zijn aan de 

HEERE? En wat leer je over gehoorzaamheid aan je ouders?  
 
Dag 3: De zonen van Eli 

Lees 1 Samuël 2:12-17 en 22-25    
Peuter: Over welke ongehoorzamen jongens gaat het in deze verzen? 

Overige: Hoe merk je dat de zonen van Eli ongehoorzaam zijn aan de HEERE rondom de offers (vers 
13-16)? Welke zonden doen zij nog meer (vers 22)? Ziet de HEERE zonden door de vingers? Wat doet 
Eli als hij van de zonden van zijn zonen hoort (vers 23-24)? Is dat genoeg? Eli geeft geen straf, Wie zal 

hen wel gaan straffen (vers 25b)? Welke waarschuwing ligt hierin voor jou? Welke lessen zie je in dit 
gedeelte? 
 

Dag 4: Vader Eli 
Lees 1 Samuël 2:27-35      

Peuter: Wie komt er naar Eli? Wat komt hij doen?  
Overige: Kun je in eigen woorden vertellen wat de profeet zegt in vers 27-29? Welke zonden van Eli 
bestraft hij (zie kanttekening 71)? Welke zegen gaat er veranderen in een vloek (vers 31-34)? Waaruit 

blijkt dat de HEERE toch voor Zijn volk wil blijven zorgen (vers 35)? Wie moeten kinderen 
gehoorzamen? (de HEERE, hun ouders en allen die over hen gesteld zijn) Aan Wie moeten ouders 
gehoorzaam zijn?  

 
Dag 5: Gehoorzaamheid 

Lees Efeze 6:1-9     
Peuter: Aan wie moeten kinderen gehoorzaam zijn? 
Overige: Welke belofte heeft de HEERE gegeven bij het eren van je vader en moeder (vers 2-3)? 

Wanneer mogen kinderen niet gehoorzaam zijn aan hun ouders (kanttekening 1)? Wat moeten 
ouders niet doen en wat moeten ze wel doen (vers 4)? Wiens wil doe je eigenlijk als je gehoorzaamt 

(vers 6-7)? Kun jij van je zelf gehoorzaam zijn? Wie heb je daarbij nodig? Wat mag jouw gebed zijn 
voor jezelf? Wat mag jouw gebed zijn voor je vader en moeder? 
 

Dag 6: Gehoorzame Rechabieten 
Lees Jeremia 35:1-10      
Peuter: Welke profeet moet er van de HEERE naar de Rechabieten gaan? 
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Overige: Wat moet Jeremía aan de Rechabieten geven (vers 2 en 5)? Hoe blijkt hun gehoorzaamheid 
aan hun voorouders (vers 6)? Waarom zou hun vader dat geboden hebben (kanttekening 11)? Hoe 

zie je hierin dus de liefde van de vader tot zijn kinderen? En hoe zie je de liefde van kinderen tot hun 
vader? Welk voorbeeld geven deze Rechabieten jou?   

 
Dag 7: Voorbeeld van de Rechabieten 
Lees Jeremia 35:12-19     

Peuter: Tegen welke mensen moet Jeremía gaan preken?  
Overige: Aan wie moeten zij een voorbeeld nemen in gehoorzaamheid? Waarom (vers 14-16)? Welk 
voorbeeld krijg jij en volg jij na? Wat volgt er voor de mannen van Juda op hun ongehoorzaamheid 

(vers 17)? Welke zegen geeft de HEERE aan de Rechabieten vanwege hun gehoorzaamheid (vers 18-
19)? Welke lessen liggen er in dit Bijbelgedeelte voor ons? 

 
Dag 8: Jezus’ gehoorzaamheid 
Lees Lukas 2:41-52 

Peuter: Waar gaat de Heere Jezus met Zijn ouders naar toe? Hoe oud is Hij dan? 
Overige: Wat doet Hij als het feest voorbij is (vers 43)? Was Hij Jozef en Maria ongehoorzaam? Welke 

Vader is Hij hierin gehoorzaam (vers 49)? Ziet Maria dit ook als zij aan Hem vraagt waarom Hij dit 
gedaan heeft (vers 50)? Welk voorbeeld geeft de Heere Jezus aan jou (vers 51)? ‘Omdat de Heere 
Jezus altijd gehoorzaam was, kan Hij kinderen die ongehoorzaam zijn gehoorzaam maken’. Kun je dit 

uitleggen? 
 
Dag 9: Adam en Jezus 

Lees Romeinen 5:12-19     
Peuter: Door wie is de zonde in de wereld gekomen (vers 12)?  

Overige: Door Wie kan er genade aan zondaars gegeven worden (vers 15)? Wat leer je in dit 
Bijbelgedeelte over Adam? En wat leer je over Jezus Christus? Hoe zie je in dit gedeelte zonde én 
genade naar voren komen? Wie heeft jou geleerd ongehoorzaam te zijn (vers 19)? Wie kan jou leren 

om gehoorzaam te zijn (vers 19)? Wat bemoedigt je in dit Bijbelgedeelte? Welke les zie je nog meer?  
 
Dag 10: Gehoorzaamheid leren 

Lees Filippenzen 2:5-15 
Peuter: Wie is er heel lang geleden gestorven aan het kruis? Waarom deed Hij dat? 

Overige: Wat heeft de Heere Jezus willen doen om Zijn Vader te gehoorzamen (vers 5-8)? Welke 
beloning gaf Zijn vader (vers 9)? Door Jezus gehoorzaamheid kunnen ongehoorzame mensen zalig 
worden. Wat vind je daarvan? Welk compliment geeft Paulus aan de Filippenzen (vers 12)? Welke 

vaderlijke raad geeft hij aan deze gemeente (vers 14-15)? Waarom is het dus belangrijk dat jij 
gehoorzaam bent? 

 
Extra: 
Bij dit Bijbelrooster vind je: 

- een gezinsmoment/objectles over gehoorzaamheid met werkblad en leerkaart 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/karakter-1-gehoorzaamheid/  
- een Bijbeltekst om te leren: Efeze 6 vers 1-2a 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/efeze61-2a-leren/  
- een Bijbeltekst om te kleuren: Romeinen 13 vers 1-2 en Efeze 6 vers 1-4 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/romeinen131-2-kleuren/  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/efeze61-4-kleuren/ 
- een Bijbelse kijktafel bij Efeze 6 vers 1-3 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/karakter-gehoorzaamheid/  
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