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Liefde voor ouders en gezagsdragers 
-gezinsmoment (thuis) of objectles (school)  

bij het 5e gebod (4 – 12 jaar)  - 

 

 
‘Eer uw vader en uw moeder’, zegt het vijfde gebod.  
Wat betekent dat? En wie horen daar nog meer bij?   

 

Binnenkomer en bespreken 
Thuis: 

1. Foto’s kijken 
Kijk foto’s van je trouwdag en de geboorte van de kinderen. Benadruk de zorg van God dat 
Hij ouders gaf op het moment dat de kinderen werden geboren. Hij zorgt voor een veilig huis 
waar je kunt opgroeien en mensen om je heen die van je houden en voor je zorgen. 

2. Gezin tekenen  
- Laat de kinderen een tekening van het gezin maken. (Naderhand is het leerzaam om daar 
eens goed naar te kijken. Waarom tekent je kind vader of moeder zo, of de kinderrij op zijn 
of haar manier?) 
- Laat de kinderen vertellen wat ze getekend hebben en waarom zo. 

3. Gezin maken 
- Er zijn op dit moment leuke lege houten poppetjes te koop. Je kunt elk gezinslid zichzelf 
erop laten tekenen/verven of laten aankleden met stofjes.  
- Je kunt ook van Lego, Duplo of Playmobile het gezin namaken en elk gezinslid ‘zichzelf’ 
daaruit laten kiezen. Laat ze dan ook vertellen waarom ze dit poppetje kiezen 

 
School: 

Vraag of de kinderen weten wat een weeshuis is. Laat wat afbeeldingen van weeshuizen 
vanuit de geschiedenis en uit andere landen zien. Benadruk de zorg van God dat de kinderen 
in de klas in een gezin werden geboren. De Heere zorgde voor een huis waarin je kunt 
opgroeien en ouders die van je houden en voor je zorgen.  
 
Hoe wil de Heere dat ouders en kinderen met elkaar omgaan? 
Daarover gaat het in het vijfde gebod. 
Maar het vijfde gebod gaat over meer… 
 

Bijbel erbij 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus Zondag 39 Vraag&Antwoord 104 en/of bespreek dit 
aan de hand van de volgende vragen: 
1. Hoe luidt het vijfde gebod? 
2. Gaat het alleen over je vader en moeder? Over wie nog meer? Wie zijn dat bijvoorbeeld? 
3. Wat moet je hen bewijzen [=laten zien]? Hoe kun je dat doen? 
4. Waaraan moet je je onderwerpen [=naar luisteren]? Welke opdrachten geeft God je 
ouders (en andere gezagsdragers) dus? 
5. Waarmee moet je geduld hebben? Wat betekent dat concreet? 
6. Wie staat er achter je ouders en andere gezagsdragers? Wat betekent dat voor hoe jij met 
hen omgaat? 
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Bezig 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de stof te verwerken en rond dit gebod met elkaar 
bezig te zijn: 
 
1. Je kunt met elkaar het vijfde gebod leren. Je kunt daarbij het verwerkingsplaatje van het 
vijfde gebod (zie de product-tag Tien Geboden op www.bijbelsopvoede.nl) gebruiken of het 
vijfde gebod in pictogrammen (zie onder Bijbelteksten (Exodus 20:12) op de website). 
 
2. Je kunt jonge kinderen de kleurplaat van vers 6 van de Berijmde Tien Geboden laten 
kleuren. 
 
3. Je kunt verder werken aan de vlaggenlijn en het vijfde gebod aanvullen. Een voorbeeldvlag 
vind je hieronder. Laat de kinderen op de achterkant passende woorden schrijven of een 
tekening erop maken. 
 
4. Je kunt oudere kinderen het vijfde gebod laten handletteren. 
 
5. Je kunt met de kinderen een aantal verschillende voorvallen/situaties van de afgelopen 
tijd langslopen of uit de krant knippen. Wat gebeurt hier? Wat heeft dit met het vijfde gebod 
te maken? Is dit overeenkomstig het vijfde gebod? 
 
6. Je kunt er ook een spel van maken met verschillende situaties die je vooraf op papier hebt 
gezet en ter plekke om de beurt voorleest. Geef de kinderen een groen en rood kaartje. Ze 
steken het groene kaartje op als ze denken dat er overeenkomstig het vijfde gebod is 
gereageerd en een rood kaartje als het gebod is overtreden. Ga het gesprek aan als de één 
een groen kaartje opsteekt en de ander een rood kaartje. Waarom denken ze dit? 
 
7. Je kunt een Bijbelse kijktafel maken bij het vijfde gebod, zodat dit gebod deze week steeds 
in herinnering wordt geroepen bij het zien van de kijktafel (je vindt op de website via de 
product-tag ‘Tien Geboden’ een voorbeeld van zo’n kijktafel). 
 
8. Wil je de komende dagen steeds even stilstaan bij het vijfde gebod, gebruik dan het 
Bijbelrooster ‘Vijfde gebod’ dat voor vijf dagen een Bijbelgedeelte geeft om te lezen. 
 

Besluiten 
- Wie heeft het vijfde gebod helemaal gehouden (Lukas 2:51)? 
- Bij Wie moeten we dus zijn om liefde voor onze ouders en gezagsdragers te leren? 
- Ter afsluiting kun je Psalm 34:6 zingen of de Berijmde Tien Geboden vers 6.  

Opmerkingen: 
1. Misschien zijn er kinderen voor wie het moeilijk is om over het vijfde gebod te horen 
in verband met sterven of echtscheiding. Heb oog voor hen. Spoor ze aan om al hun 
verdriet aan de Heere te vertellen. Hij kan en wil troosten zoals een moeder troost en 
een Vader van wezen zijn. 
2. Wil je bouwen aan gezinsrelaties, houd dan gezinsmomenten over Bijbelgedeelten die 
over het gezin gaan. Via de volgende link vind je gezinsmoment daarover:  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/sterk-gezin/ 
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