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Hij groot – ik klein 
Objectles over eerbied  

 
 

Wat ben ik klein in vergelijking met de grote God. 
Laat kinderen daar eens over nadenken. 

Dat kan de eerbied 
in het spreken met 
en luisteren naar 

de Heere vergroten. 
 

Achtergrondinformatie leerkrachten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnenkomer 
Met jonge kinderen: 

Laat één van de kinderen zich zo klein mogelijk maken. Vraag een volwassene voor 
dit kind te komen staan. Wat is deze persoon groot en wat voel jij je klein... 
Laat een ander kind voor een kast gaan staan. Hij of zij voelt zich best groot. Laat dit 
kind zich nu heel klein maken voor de kast en omhoog kijken. Wat is de kast groot en 
wat voel jij je klein... 
Stel je voor dat je je voor een flat of kerktoren heel klein maakt. Wat is de flat dan 
hoog en wat voel jij je klein… 
Conclusie: hoe kleiner jij bent, hoe groter de ander of het andere is. 
 

Met oudere kinderen: 
Sta eens stil bij het Guiness Book of Records. Kies een aantal items. Bijvoorbeeld: 
wat is het hoogste gebouw van de wereld? Wat is het langste …?  
Vraag: Blijft dat altijd zo? (Nee, iedere keer weer wordt er geprobeerd om de records 
te verbeteren en boven de maat uit te komen) 
Vraag: Er is er Eén waar nooit iets boven uitkomt. Wie is dat? (God) 

Eerbied in de Bijbel 
Letterlijk komt het woord ‘eerbied’ maar één keer voor in de Statenvertaling. In 
Hebreeën 12:28 staat: ‘Daarom alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, 
laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen 
dienen, met eerbied en godvruchtigheid’. 
In heel de Bijbel neemt het woord ‘eerbied’ echter een belangrijke plaats in. Het 
Nederlandse woord ‘eerbied’ hangt nauw samen met een Hebreeuws woord dat 
meestal vertaald is met eer of heerlijkheid (kabod). Dit woord heeft de betekenis 
van ‘zwaarte’ of ‘groot gewicht’. De HEERE is de Koning der ere (Psalm 24 
bijvoorbeeld). Hij is de Heere der heerlijkheid (1 Korinthe 2 bijvoorbeeld). God is 
van gewicht: Hij heeft eer en heerlijkheid van Zichzelf. Daarom is het nodig dat 
mensen Hem die eer bieden. Eer-biedig zijn, is God de eer bieden die Hem 
toekomt. Wie niet eerbiedig is, denkt te licht over God. ‘Hij had geen gedaante 
noch heerlijkheid… wij hebben Hem niet geacht’ (Jesaja 53).  
Eerbiedig zijn begint dus met het hebben van Bijbelse gedachten over God: met 
het zien en kennen van Zijn heerlijkheid. ‘En wij hebben Zijn heerlijkheid 
aanschouwd’ (Johannes 1). Eerbied in het hart komt naar buiten in daden. 
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Bespreken 
We hebben onszelf vergeleken met een ander, een voorwerp of een gebouw… Nu 
gaan we onszelf vergelijken bij God. 
- Vraag de kinderen: Hoe groot is God? (Groter dan heel de wereld) 
- Vraag nogmaals: Hoe groot? (Zo groot! Dat kunnen wij niet bedenken. Hij is hoger 
dan de hoogste berg. Hij is dieper dan de diepste zee. Hij is breder dan de hele 
wereld. In het Bijbelboek Job staat: ‘God is groot en wij begrijpen het niet’) 
- Hoe zijn wij daarbij vergeleken? (Heel klein. Een stipje. Een stofje) 
Zullen we eens luisteren naar mensen in de Bijbel die dat voelen? 
 

Bijbel erbij 
(Als je twee Bijbelgedeelten teveel vindt, kies er dan één uit) 
1. Lees Psalm 95:3-6 en bespreek deze verzen aan de hand van de volgende 
vragen: 

- Hoe groot is God volgens vers 4 en 5? (Groter dan heel de wereld. Hoger    
dan de bergen, dieper dan de diepste zeeën) 
- Hoe voelt de dichter van de Psalm zichzelf vergeleken bij God (vers 6)? 
(Heel klein) 
- Wat doet de dichter daarom? (Hij maakt zich klein. Hij knielt voor de Heere) 
- Waarom bid je op je knieën? (Om te laten zien dat God groot is en dat jij 
klein bent. Uit eerbied voor de grote God) 
- Zullen we eens bij zo’n bidder gaan kijken. Daar ligt Abraham te bidden of de 
HEERE Sodom en Gomorra niet verwoesten wil. Luister eens wat hij zegt: 

 
2. Lees Genesis 18:27 en bespreek dit gedeelte aan de hand van de volgende 
vragen: 

- Hoe voelt Abraham zichzelf (vers 27)? (Heel klein. Zo klein als een stofje of 
een asdeeltje) 
- Wat is de HEERE in Abrahams ogen? (Groot) 
- Weet je nog een moment uit Abrams leven dat hij zichzelf heel klein voelde 
en God heel groot? (Genesis 15:5. Toen de HEERE Abram mee naar buiten 
nam en naar de lucht met ontelbaar veel sterren liet kijken) 
- Hoe spreek je tot de HEERE als je jezelf klein voelt en God groot? (Heel 
eerbiedig) 

 

Bezig 
Jonge kinderen: 

Laat ze de kleurplaat over eerbied die je vindt op www.bijbelsopvoeden.nl inkleuren. 
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Oudere kinderen: 

Laat ze Psalm 145 vers 3 op een creatieve manier verwerken: een tekening maken, 
de tekst handletteren of iets dergelijks. Leg de tekst uit en leer deze met elkaar. 
 
 
 
 
 
 

Besluiten 
- Maak de toepassing en vraag de kinderen: Hoe groot is God voor jou? Denk je 
groot over Hem? Waaraan kunnen anderen merken dat God groot is voor jou? (Dan 
heeft Hij een grote plaats in je leven. Dan denk je veel aan Hem, lees je graag in Zijn 
Woord, luister je naar Zijn stem, doe je wat Hij wil, ben je eerbiedig als je bidt of 
Bijbelleest…) 
- Om over na te denken: ‘Hoe kleiner wij zijn, hoe groter wij God vinden’. 
- Besluit met het zingen van Psalm 34:2 ‘Komt maakt God met mij groot’, Psalm 95:2 
‘De HEER’ is groot, een heerlijk God’, Psalm 145:1 ‘…de HEER’ is groot, al ’t 
schepsel moet Hem prijzen’ of Psalm 135:3 ‘God is groot; ik weet dat Hij hoger is dan 
alle goôn’. 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

