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Eerbiedig! 
Gezinsmoment over eerbied (4-14 jaar) 

 
 
 

Eerbiedig! 
Kinderen horen het dagelijks:  

thuis, op (zondags)school, op de club… 
Toch is ‘eerbied’ een moeilijk begrip voor kinderen. 

Het is zo belangrijk om ze uit te leggen wat eerbied is 
en waarom eerbied nodig is. 

Met dit gezinsmoment sta je hier met kinderen bij stil. 
 

 

Binnenkomer 
Bekijk met de kinderen afbeeldingen van Prinsjesdag. 

 
 

 Bespreken 
- Waaraan kun je zien dat Willem-Alexander koning is? (Aan de gouden koets, zijn 
koninklijke kleren, de lakeien die voor hem uitgaan, het paleis, de troon en dergelijke) 
- Een koning krijgt eer. Hoe kun je dat op Prinsjesdag zien? (De mensen begroeten 
hem, de lakeien maken een buiging voor hem, hem wordt toegeroepen ‘Leve de 
koning’ en dergelijke) 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Psalm 24 vers 7-10 en Psalm 29:1-2 en bespreek dit gedeelte met behulp van 
de volgende vragen: 
1. Wie is de Koning der ere (Psalm 24:8)? 
2. Waaraan kun je zien dat God Koning is? (Hij regeert over heel de wereld. Zijn 
paleis is de hemel. Zijn troon is in de hemel. En dergelijke) 
3. Waarom wordt Hij de Koning der ere genoemd (Psalm 29:1-2)? (Omdat Hij de 
Koning is die alle eer moet ontvangen) 
4. Hoe blijkt in je leven dat je Hem eert? (Dat je eerbiedig bent als je tot de Heere 
spreekt of als Hij tot jou spreekt. Eerbied als je bidt, als je Bijbel leest, als je in de 
kerk bent en dergelijke. Maar ook dat je laat merken dat Hij belangrijk (de 
Belangrijkste?) is in je leven: dat je naar Hem luistert, dat je Hem gehoorzaamt )  
 
  

Bezig 
Mogelijkheid 1: 

Kleur een kleurplaat ( zie hieronder de kleurplaat van 
www.bijbelsopvoeden.nl/materiaalvoorkinderen ) of maak een tekening over 
Prinsjesdag of wees er op een andere manier creatief mee bezig (sommige jonge 
kinderen kunnen van lego of duplo onderdelen van Prinsjesdag prachtig nabouwen). 

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


© www.bijbelsopvoeden.nl , 2019 
 

Vergelijk ondertussen een aardse koning met de hemelse Koning. Welke 
overeenkomsten en welke verschillen zie je? 
 

1.   2.    3.  

 
Mogelijkheid 2: 

Sta stil bij een aantal eigenschappen van God. Deze eigenschappen leren hoe 
oneindig groot en heerlijk God is en waarom eerbied zo nodig is. Denk bijvoorbeeld 
aan Mozes bij het brandende braambos. God is heilig. Mozes voelt dat. Als teken van 
eerbied houdt hij zijn handen voor zijn ogen en doet hij zijn schoenen uit. Op 
www.bijbelsopvoeden.nl vind je een kleur- en knutselplaat van deze Bijbelse 
geschiedenis (zie hierboven). 
 

Mogelijkheid 3: 
Maak met elkaar een Bijbelse kijktafel bij Psalm 29:2. De één bedenkt een 
grondplaat met bodemmateriaal, de ander maakt een knielend mensje van klei, weer 
een ander handlettert de tekst op een kaartje om erbij neer te zetten of zoekt een 
bijpassende plaat uit een ‘kinderbijbel’ (zie voor een voorbeeld 
www.bijbelsopvoeden.nl/bijbelsekijktafels ). 

Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; 
aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms. 

 
 

Besluiten 
- Praat over eerbied in het leven van alledag: bij het bidden, Bijbellezen, naar de kerk 
gaan, bij het luisteren naar het Bijbelverhaal op school. Wees concreet: wat is 
eerbiedig en wat niet.  
- Zing tot besluit Psalm 72 vers 11: ‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen’ of leer 
met elkaar Psalm 29 vers 2: ‘Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; aanbidt den 
HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms’. 
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