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Karaktervorming (1): Gehoorzaamheid 

- gezinsmoment of objectles (3-10 jaar)- 
 

Wat is ge-hoor-zamen?  

Je hoort er het woord ‘horen’ in! 
Gehoorzamen is horen en doen. 

Waarom is gehoorzamen belangrijk? 
En moet je altijd gehoorzamen? 

 
  

Binnenkomer 
Speel het spel ‘Mama [de juf] zegt, papa [de meester] zegt…’  
Het spel gaat als volgt: 
- De spelleider (papa of mama, de juf of meester) roept een eenvoudige instructie, zoals 
'raak je oren aan', ‘loop een rondje om de tafel’, ‘klap in je handen’ en dergelijke. 
- Alleen als de spelleider de instructie vooraf laat gaan door de woorden ‘Mama [de juf] zegt’ 
of ’Papa [de meester] zegt’, moeten de kinderen doen wat de spelleider zegt.  
- Als een kind niet goed heeft geluisterd en een richtlijn opvolgt die niet is voorafgegaan 
door ‘Mama [de juf] zegt’ of ‘Papa [de meester] zegt’, zijn ze uit. De resterende rondes van 

het spel doen zij niet mee, totdat er één kind de winnaar is. Als je alle kinderen in het spel 
wil laten blijven, dan kun je deze stap over slaan.  
(Dit spel is een variant op het spel ‘commando pinkelen’ dat je misschien kent.)  
 

Bijbel 
In de Bijbel lees je veel over gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Een geschiedenis die 
een voorbeeld is van gehoorzaamheid vind je bij de hoofdman uit Kapérnaüm. Je leest hierin 
ook welk voorbeeld gehoorzaamheid geeft en hoe dat dat gezegend wordt.  
Lees Mattheüs 8 vers 5-10 en bespreek deze verzen met behulp van onderstaande vragen. 
 
1. Wat komt de hoofdman vragen aan de Heere Jezus (vers 5-6)? 
2. Welk antwoord geeft de Heere Jezus hem (vers 7)? 
3. Waaruit blijkt de nederigheid van de hoofdman (vers 8)? 
4. Hoe kun je zien dat hij gelóóft dat de Heere Jezus alles kan (vers 8)?  
5. Welk voorbeeld gebruikt de hoofdman hierbij (vers 9)?  
5. Wat zegt de Heere Jezus als Hij dit hoort (vers 10)? Wat betekent dat?  
6. Wat leer je van deze geschiedenis? Welk voorbeeld geeft dit jou?  
7. Wat heb je van ‘de binnenkomer’ geleerd? Hoe kun je léren om gehoorzaam te zijn? 
(Bijvoorbeeld door te oefenen) 

8. Stellingen voor oudere kinderen:  
- Gehoorzaamheid versterkt het geloof, zoals bij de hoofdman. Waar of niet waar?  
- Gehoorzaamheid is: luisteren en doen als het mij uitkomt. Waar of niet waar? 
- Gehoorzamen doe je alleen als er een beloning tegenover staat. Waar of niet waar? 
- Gehoorzamen doe ik alleen omdat het moet, niet uit liefde. Waar of niet waar? 
- Door mijn ouders te gehoorzamen, gehoorzaam ik ook de Heere. Waar of niet waar? 
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Bezig 
Met behulp van de volgende verwerkingsmaterialen kun je kinderen bewust maken van het 
belang van gehoorzaamheid en oefenen met gehoorzamen. 
1. Hieronder vind je een werkblad waarop je verschillende gedachten bij een gezichtje kunt 
plakken. Welke gedachten horen bij gehoorzaamheid en welke gedachten bij 
ongehoorzaamheid? 
2. Er is een kleurplaat over gehoorzaamheid gemaakt. Die kun je hier vinden: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/efeze61-4-kleuren/  
3. Er is een praatplaat over gehoorzaamheid gemaakt. (Op de kleurplaat zie je drie paraplu’s 
die duidelijk willen maken dat de Heere van kinderen vraagt dat zij hun ouders gehoorzamen 
en van ouders dat zij de Heere gehoorzamen. De Heere wil kinderen door de hand van hun 
ouders regeren. Door gehoorzaam te zijn aan hun ouders (als ze tenminste geen dingen 
vragen die tegen Gods geboden ingaan) zijn kinderen ook gehoorzaam aan God. De paraplu’s 
laten ook de zegen van gehoorzamen zien. Gehoorzamen biedt je bescherming tegen 
verkeerde en zondige keuzes, zoals een paraplu je beschermt tegen regen).   
Na het bespreken kun je  de plaat laten kleuren of de drie parapluutjes in verschillende 
maten laten uitknippen uit gekleurd papier. Deze evt. beplakken met crêpepapier en 
opplakken van groot naar klein en erbij schrijven wat ermee bedoeld wordt. 
Je vindt de praatplaat hier: www.bijbelsopvoeden.nl/product/romeinen131-2-kleuren  
4. Je kunt Efeze 6 vers 1-3 (of alleen vers 1, 2 of 3) met elkaar uit het hoofd leren. 
Leerondersteuning in de vorm van pictogrammen en gebaren vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/efeze61-2a-leren  
5. Je kunt een Bijbelse kijktafel bij Efeze 6 vers 1-3 maken. Een voorbeeld vind je hier: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/karakter-1-gehoorzaamheid/ 
6. Wil je uitgebreider bij het thema gehoorzaamheid in Bijbels licht stil staan? Je vindt hier 
een Bijbelrooster voor tien dagen erover: www.bijbelsopvoeden.nl/product/karakter-1-
gehoorzaamheid-3/ 
7. Maak een slinger van alle karaktereigenschappen die je met elkaar behandelt. Zo herinner 
je elkaar eraan. Hieronder vind je een karakterkaart die je daarbij kunt gebruiken. 
 

Besluiten 
- Sluit dit gezinsmoment positief af door te vertellen welke vreugde het geeft als je  
gehoorzaamheid bent aan mensen en aan God. De Heere Jezus Zelf heeft dit voorbeeld ook 
gegeven door Zijn Vader te gehoorzamen om naar de aarde te komen om te lijden en 
sterven. Door Hem kunnen ongehoorzame mensen weer gehoorzaam worden.   
- Sluit af met gebed om gehoorzaamheid aan ouders, leerkrachten, werkgevers, maar 
bovenal aan God. Vraag om vergeving van ongehoorzaamheid en of de Heere je in de 
toekomst wil leren om gehoorzaam te zijn. 
- Zing ter afsluiting Psalm 34 vers 6, Psalm 78 vers 3 en 4 of De tien geboden vers 5 en 9. 
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Karakterkaart 
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Werkblad gehoorzaamheid 
Variatie 1: Schrijf de juiste stellingen bij het juiste gezicht.  
Variatie 2: Je kunt ook de gezichten uitknippen. De linkse plak je op een groen papier, de rechtse op 
een rood papier. Laat je kind de praatwolkjes bij het juiste gezichtje plakken. 
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Ik maak eerst mijn werkje 

waar ik mee speel af, 

daarna doe ik wat papa 

of mama zegt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik bid elke morgen of de 

HEERE mij helpen wil om 

gehoorzaam te zijn 

Ik doe boos en brutaal 

Ik heb mijn ouders zo 

lief; ik wil hen geen 

verdriet doen door 

ongehoorzaam te zijn 

Ik spreek mijn ouders 

tegen 

Gehoorzamen geeft 

blijdschap  

aan…..  

Ik doe stiekem mijn 

eigen zin 

Ik luister liever naar mijn 

vrienden dan naar mijn 

ouders 

Ik doe wat mijn ouders 

zeggen 

Ik hou me aan de regels 

en afspraken 
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