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Liefde voor ouders en gezagsdragers 

- Bijbelrooster bij het vijfde gebod  - 
 

MAANDAG: Gekregen ouders 
Lees Kolossenzen 3:18-25 
Waarom is het bijzonder dat je ouders van de Heere gekregen hebt? Wat vraagt de Heere 
van kinderen (vers 20a)? Waarom (vers 20b)? Wat belooft de Heere in het vijfde gebod? Hoe 

hoor je die belofte in vers 24? Wat betekent dit voor jou? 
 
DINSDAG: Onderwijzen door  ouders 
Lees Psalm 78:1-8 
Welk onderwijs geven ouders aan hun kinderen (vers 4 en 6)? Wat is de bedoeling daarvan 
(vers 7 en 8)? Wat betekent dat voor jou? 
 

WOENSDAG: Eren door kinderen 
Lees 1 Samuël 2:22-26 
Hoe heten de zonen van Eli? Eren zij hun vader? Waaraan merk je dat (vers 25b)? Waarom is 
dat erg (vers 25a)? Eert Samuël Eli (vers 26)? Wat is eren? Wat leren wij van deze 
geschiedenis? 

 
DONDERDAG: Gekregen gezagsdragers 
Lees Romeinen 13:1-5 
Het gaat in het vijfde gebod niet alleen over je ouders, maar ook over ‘allen die over je 
gesteld zijn’ (Catechismus Zondag 39)? Wat betekent dat? Wie zijn dat bijvoorbeeld? Wie 
heeft ze over ons gesteld (vers 1)? Waarom (vers 4)? Wat gebeurt er als je hen niet eert (vers 
2)? Welke aansporing geven deze verzen ons? En welke waarschuwing? 

 
VRIJDAG: Volmaakte gehoorzaamheid 
Lees Lukas 2:41-52 
Wie was Zijn ouders altijd gehoorzaam (vers 51)? Hoe kwam dat? Vind jij het moeilijk om je 
aan het vijfde gebod te houden? Hoe komt dat? Wie kan en wil jou gehoorzaamheid aan het 

vijfde gebod leren? Wat moet je dus doen? 
 

 
Extra:  
Je kunt bij dit Bijbelrooster op www.bijbelsopvoeden.nl vinden: 

- Een gezinsmoment (thuis) of objectles (school en kerk) over het vijfde gebod 
- Een Bijbelse kijktafel bij het vijfde gebod 

- Het vijfde gebod in pictogrammen en gebaren ter ondersteuning van het leren 
- Kleurkaarten bij de berijmde Tien Geboden 
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