ZIJN ZOALS JEZUS
Les 24

JE OUDERS EREN
Thema’s:
Ouders hebben de opdracht om vertegenwoordigers van God te zijn tegenover hun kinderen.
Door voorbeeldige ouders kunnen we beter begrijpen wie God is, wat Zijn karakter is, en hoe we
ons tegenover Hem zouden moeten gedragen.
We moeten onze ouders eren door hun gezag te erkennen en te respecteren, door hen lief te
hebben, hun beslissingen te vertrouwen, hen te gehoorzamen en door meer te doen dan wat van
ons verwacht wordt.

Schriftgedeelte:
Psalm 30:3: Jesaja 40:11b; Efeziërs 6:1-3; Markus 12:30

Memoverzen: Efeziërs 6:1-3
Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. ‘Toon
eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is:
‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’

Visuals:
 Een stuk speelgoed van een jong kind – iets dat gelijkt op een voorwerp dat door
volwassenen in het echte leven gebruikt wordt. Voorbeelden: speelgoed auto, vliegtuig,
werk gereedschap, keukengerief, enz.
 4 stijlvolle naamplaat stickers. Geef twee ervan de naam, “Ouder” en de andere twee de
naam, “Kind”.
 Klein verband.
 Speelgoedpop.
 Twee vers kaarten (Resource Packet: stukken A en B).
 Wit bord of een groot blad papier en markeerstiften.
 Geschenken zak of iets dergelijks.
 Symbool kaarten (Resource Packet: stukken C tot en met G). Snij ze uit en steek ze in de
geschenken zak.
 JE OUDERS EREN hart (Resource Packet: harten, Les 24).
 GOD LIEFHEBBEN BOVENAL visual (uit vorige lessen).
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LES PRESENTATIE
Illustratie: Toon het stuk speelgoed en vraag de kinderen of dit een echte en perfecte
representatie is van wat het werkelijk voorstelt. Bijvoorbeeld, als je een speelgoed auto hebt, zal
dit dan werkelijk zoals een echte auto werken? Of, als je een speelgoed tooster hebt, zal dit als
een echte tooster werken? Zeg dat hoewel deze stukken speelgoed niet echt zijn wat ze
voorstellen, ze jonge kinderen kunnen helpen een idee te krijgen van hoe de echte dingen eruit
zien.
Geef opmerking: God geeft ons ook iets heel bijzonders zodat we beter zouden
begrijpen wie Hij is.
Illustratie 1: Laat drie kinderen naar voor komen. Plak de “Ouder” sticker op één kind en de
“Kind” sticker op een ander. Geef het derde kind het vers kaartje. Stel je nu eens voor dat het
kind in zijn hand zou snijden. Wat zou een goede ouder in deze situatie dan doen? Geef de
“ouder” een verband en laat hem die op de vinger van het kind aanbrengen. Laat het kind nu
Psalm 30:3 voorlezen:
Heer, mijn God, ik riep tot U om hulp en U hebt mij genezen.
Vraag: Wie help het kind hier beter begrijpen hoe God omgaat met Zijn kinderen? Komt
Gods hand dan werkelijk ook uit de hemel om een verband aan te brengen? Wie
handelt er hier als God tegenover het kind?
Illustratie 2: Kies een meisje uit om naar voor te komen. Plak een “Ouder” sticker op haar en
geef haar de speelgoedpop. Plak nu een “Kind” sticker op de pop. Kies nog een kind uit om
naar voor te komen en geef hem de vers kaart. Stel je nu eens voor dat (naam kind) een
pasgeboren baby heeft. Hoe houd een moeder haar pasgeboren kind vast zodat het veilig zou
zijn? Laat het kind Jesaja 40:11b voorlezen:
Zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij koestert ze, en zorgzaam leidt Hij de
ooien.
Vraag: Wie helpt het kind hier beter begrijpen hoe God omgaat met Zijn kinderen? Komt
God dan werkelijk vanuit de hemel naar beneden om ons vast te houden in Zijn armen?
Wie handelt er hier als God tegenover het kind?
Zeg dat ouders Gods speciale “vertegenwoordigers” moeten zijn. Ouders moeten hun kinderen
helpen beter te begrijpen wie God is en wat Zijn karakter is. Ouders moeten de handen, oren,
ogen, stem en hart van God zijn voor hun kinderen.
Activiteit: Schrijf de volgende titel op een wit bord of een groot blad papier, “Ouders”. Vraag de
kinderen nu om een aantal karakteristieken op te sommen die voorbeeldige ouders hebben en
de verantwoordelijkheden die ze hebben tegenover hun kinderen. Geef de kinderen een paar
voorbeelden om hen daarbij te helpen en maak vlug de volgende soort van lijst:
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Ouders
Beschermen jou.
Voorzien voor jou.
Hebben gezag over jou.
Leren je en geven je goede raad.
Tuchtigen jou.
Troosten jou.
Hebben jou lief.
Vraag: Waarom moeten ouders deze kwaliteiten hebben en zich op deze manier
tegenover hun kinderen gedragen? Wie vertegenwoordigen de ouders in het leven van
hun kinderen? [God.]
Rechts van je lijst schrijf je in grote letters “God”. Teken nu pijlen die vertrekken van elk
antwoord in de “Ouders” kolom en aankomen bij het woord “God”. Zeg dat ouders zich
tegenover hun kinderen moeten gedragen zoals God zich gedraagt tegenover Zijn kinderen,
zodat kinderen kunnen zien, voelen, horen en begrijpen wie God werkelijk is.
Zeg dat precies zoals God ons ouders heeft gegeven om ons beter te doen begrijpen hoe Hij
omgaat met ons, Hij ons ook ouders gegeven heeft om ons beter te doen begrijpen hoe wij ons
tegenover Hem zouden moeten gedragen. Hoe moeten wij ons dan tegenover onze ouders
gedragen?
Organiseer een Sword Drill met de volgende verzen uit Efeziërs 6:1-3:
Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort
het. ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan
een belofte verbonden is: ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’
Vraag: Wat zei Jezus dat het eerste en belangrijkste gebod ook weeral was? [Kijk eerst
of de kinderen samen met jou Markus 12:30 kunnen opzeggen.] Heb de Heer, uw God,
lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw
kracht.
Zeg dat God zegt dat een belangrijke manier waarin we leren wat het betekent om Hem lief te
hebben bovenal, het eren van je ouders is. Wat betekent het om je ouders te eren?
Toon de zak met de symbool kaarten erin. Zeg tegen de kinderen dat je sommigen van hen
naar voor zal roepen om een kaart uit de zak te nemen. Op elke kaart staat een symbool dat
ons zal helpen om beter te begrijpen, wat het betekent om onze ouders te eren. Kies een kind
uit om naar voor te komen en een kaart uit de zak te nemen. Laat hem nu de kaart tonen en
praat dan met de kinderen door de volgende soorten van vragen te stellen over elk symbool:
Kaart 1 – Ordeteken: Welk soort van mensen dragen een kenteken zoals deze?
[Politiemensen.] Stel je voor dat jij met je fiets aan het rijden bent en er komt plotseling
een politieman naast je rijden. Deze politieman zegt je dat je moet stoppen. Wat zou je
dan doen? [Stoppen.] Waarom? [Omdat hij iemand is die gezag heeft.] Zou het goed
zijn om neer te kijken op hem en hem aan te spreken zonder respect? [Nee.] God heeft
jouw ouders, die gezag hebben over jou, boven jou geplaatst en Hij wil dat je hun gezag
erkent en respecteert. Ze hebben het gezag om jou te zeggen wat je moet doen en
ZIJN ZOALS JEZUS

147

wanneer je het moet doen. Bijvoorbeeld, zou je jouw ouders eren door iets als volgt te
zeggen, “Stop toch een keer met altijd te zeggen wat ik moet doen!”? En als je tegen je
ouders spreekt, dan moet je dat altijd doen op een respectvolle manier. Kun je mij een
voorbeeld geven van spreken tegen je ouders op een respectloze manier? [Geef de
kinderen de mogelijkheid om te reageren.]
Kaart 2 – Hart: Als je de vorm van een hart ziet, aan wat moet je dan onmiddellijk
denken? [Liefde.] Je ouders eren, wil zeggen dat je moet leren wat het betekent om hen
niet alleen lief te hebben voor wat ze doen voor jou, maar ook voor wie ze zijn – jouw
eigen ouders. Is het gemakkelijk om uit te leggen wat je precies voelt voor iemand
anders? Welk soort van woorden zou je dan gebruiken om te vertellen wat je ouders
voor jou betekenen? [Kostbaar, echt belangrijk, enz.] Geniet je er ook van als je jezelf
mag uitdrukken in bepaalde handelingen over wat je denkt van hen? In welk soort van
handelingen dan? [Knuffelen, kussen, enz.] Knuffel je en kus je dan iedereen? Waarom
niet? Door je ouders lief te hebben leer je wat het betekent om een hechte, kostbare
relatie met iemand te hebben – vooral met God.
Kaart 3 – “T” met hoofd en hart: Waarom denken jullie dat die letter “V” met het gezicht
van een man in de ene hoek staat en een hart vorm in de andere hoek? Wat denk je dat
de man aan het doen is? [Hij is aan het denken.] Weten je ouders welke dingen jij
allemaal nodig hebt? Welke soort van dingen zijn dat dan? [Voedsel, kleren, slaap,
beweging, enz.] Zorgen ze er ook voor dat je krijgt wat je ook nodig hebt? Waarom denk
je dat ze dit voor jou doen? [Omdat ze jou liefhebben.] De letter “V” op de kaart staat
voor “Vertrouwen”. Je ouders eren, wil vooral zeggen dat je vertrouwt op hun
beslissingen. Ze weten wat je nodig hebt en ze hebben jou lief. Ze proberen
beslissingen te maken die goed zijn voor jou omdat ze van je houden.
Kaart 4 – “JA” met pijl: Stel je voor dat je vader jou vraagt om het gras af te rijden terwijl
hij op zijn werk zit. Wat zou je dan moeten doen? Moet je dan “ja” zeggen, maar dan de
hele dag voor de televisie zitten en zeggen tegen je vader dat je het rats vergeten was?
Waarom niet? Als je een gebod gehoorzaamt dan zeg je met zoveel woorden “Ja, ik zal
dat doen.” De pijl wil zeggen dat er op jouw “ja” antwoord een handeling of een daad
volgt – je zegt niet zomaar dat je iets zal doen, je gaat het ook daadwerkelijk doen. Dat
is gehoorzaamheid. Je ouders eren is hen gehoorzamen zonder treuzelen of zonder
excuses te maken.
Kaart 5 – “+” symbool: Wanneer kom je over het algemeen zo’n symbool tegen? [In
wiskunde.] Wat betekent het? [Je telt iets op.] Als je aan het nadenken bent over
gehoorzaam zijn aan je ouders, denk je dan aan slechts het nodige doen en niet meer?
Zou je iets kunnen “toevoegen (of optellen)” aan je gehoorzaamheid door meer te doen
dan juist maar hetgeen van je gevraagd werd? Indien jouw ma je zou vragen om de
afwas te doen, kan je dan een voorbeeld geven van meer doen dan wat er van je
gevraagd wordt? Wat dan? [De tafel en het gasfornuis proper maken, de rest van de
keuken kuisen, enz.] Je ouders eren wil zeggen dat je ook naar manieren zoekt om
meer te doen dan wat er van je verwacht wordt.
Hou nu nogmaals één voor één de symbolen omhoog. Laat de kinderen nu samen met jou de
vijf verschillende punten van het eren van je ouders opzeggen:
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1.
2.
3.
4.
5.

Erkennen en respecteren van hun gezag.
Hen liefhebben.
Hun beslissingen vertrouwen.
Hen gehoorzamen.
Meer doen dan wat van je verwacht wordt.

Vertel de kinderen het belang van het eren van onze ouders – het helpt ons te begrijpen hoe we
ons moeten gedragen tegenover God. Zijn al deze 5 punten van toepassing op hoe we ons
moeten gedragen tegenover God? [Ja.] (Nota: Punt 5, “Meer doen dan wat van je verwacht
wordt” kan uiteraard niet in dezelfde context geplaatst worden als dat van onze relatie
tegenover God, vermits we tekortkomen om aan Zijn geboden te voldoen. We kunnen nooit
meer doen dan Hij verwacht van ons op dat vlak. Maar we denken wel zo, als het aankomt op
gehoorzaam zijn aan Jezus, in de zin van hoe we Hem welgevalliger kunnen zijn met ons
leven.)
Vraag: Zie je hoe je ouders voor jou zorgen? Kan je hen horen als ze spreken? Kun je
hun armen rondom je voelen? Als je dan je ouders niet kan eren die je kunt zien, horen
en voelen, hoe kan je dan leren om God te eren die je niet kunt zien, horen en voelen?
Zeg dat God een zeer bijzondere manier ontworpen heeft, waarin christenen moeten leren welk
soort van relatie God met hen wil hebben – families. Ouders moeten de ogen, oren, handen,
stem en hart van God zijn voor hun kinderen, zodat ze kunnen leren begrijpen wat het karakter
van God is en hoe ze zich tegenover Hem zouden moeten gedragen.
Toon het stuk speelgoed dat je gebruikt hebt in de illustratie aan het begin van de les en stel de
volgende vragen:
Gelijkt dit (speelgoed) volledig op wat het werkelijk voorstelt? Toont het volledig wat een
echte (voorwerp) is? [Nee.] Op diezelfde manier tonen onze ouders niet volledig wie
God is. Ze zijn zondaars, precies zoals wij. Ze maken fouten, zijn soms niet zo liefdevol
of onredelijk of ongeduldig. Ze zijn zwak en worden moe en hebben niet altijd het juiste
antwoord. God is daarvan ook op de hoogte en Hij zegt tegen jou dat je hen moet eren
omdat door hun zwakheid en hun fouten, Hij jou toont wie Hij is en wat Zijn karakter is
en hoe jij je tegenover Hem zou moeten gedragen. Jouw ouders zijn een heel mooi
geschenk van je liefdevolle hemelse Vader voor jou! (Toon het JE OUDERS EREN hart
en maak dit vast boven of naast de banner op de GOD LIEFHEBBEN BOVENAL
visual.)

TOEPASSING
WERKBOEK Laat de kinderen naar Les 24 in hun werkboeken gaan. Herhaal nog eens de
vijf puntjes die handelen over wat het betekent om je ouders te eren. Vraag: Eer jij altijd je
ouders? Is het soms moeilijk om hun gezag te erkennen en te respecteren? Waarom? Ga je
soms niet akkoord met de beslissingen die ze nemen? Is het soms moeilijk voor jou om hen
lief te hebben? Is het moeilijk om sommige van hun regels te gehoorzamen? Welke dan?
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Merk je van jezelf dat je soms juist maar ‘het nodige’ doet wat er van jou verwacht wordt?
Wat zegt dat over jou? Kan je daar iets aan doen? Hoe kan Jezus jou helpen om jouw
ouders meer te eren? Laat de kinderen eens nadenken over praktische manieren waarin ze
in de komende week hun ouders meer zouden kunnen eren. Doe dit met elk van de vijf
opgegeven punten. Bijvoorbeeld: “Hun gezag erkennen en ook respecteren.” Vind je het erg
als je op een respectloze manier spreekt met hen als je boos bent? Misschien kan je daar
deze week aan werken? [Het kind zou iets als volgt kunnen opschrijven: Ik zal proberen op
een meer respectvolle manier te praten met mijn ma en pa.] Nadat de kinderen daar een
tijdje mee bezig geweest zijn neem je wat tijd om samen met hen te bidden. Zeg hen dat we
afhankelijk zijn van de heilige Geest en Gods woord om onze harten, gedrag en daden te
veranderen.
Vraag de kinderen welk soort van God-gelijke kwaliteiten ze zien in hun ouders. In welk
opzicht hebben deze kwaliteiten hen geholpen om beter te begrijpen wie God is en wat Zijn
karakter is. Lees Psalm 103:13-14. Vraag: Kan je je nog een moment herinneren dat je
ouders liefdevol en meelevend waren tegenover jou, goed wetende dat je zwak en jong
bent? Hoe voelde dat om op die manier geliefd te zijn? Wat toont God jou over de manier
waarin Hij omgaat met Zijn kinderen? Als jouw ouders goed zijn voor jou, denk je dan aan de
goedheid van God? Lees Hebreeën 12:9-11. Vraag: Wat denk je van de berispingen van je
vader? Waarom berispen je ouders jou? Is het aangenaam om dat te ondergaan? Maar wat
willen je ouders jou doorheen dit leren? Wat toont dit ons over hoe God omgaat met Zijn
kinderen? Waarom berispt God Zijn kinderen? Wat wil Hij dat wij leren als wij Zijn berisping
ondergaan? Lees Hebreeën 12:5-6.
Herhaal nog eens de vijf punten over het eren van je ouders en pas die toe op onze relatie
met God. Herinner de kinderen eraan dat God ons niet alleen ouders heeft gegeven zodat
we beter zouden begrijpen wie God is, maar dat Hij ons ook ouders gegeven omdat we beter
zouden begrijpen hoe wij ons tegenover Hem zouden moeten gedragen. Bijvoorbeeld: Als je
al niet kan leren om je ouders te respecteren en hun gezag niet erkent – zelfs al zie en hoor
je hen – kan je dan wel leren om Gods gezag te erkennen en te respecteren? Eer jij God?
Erken en respecteer je Zijn gezag in jouw leven? Hoe wordt dit dan gezien in jouw leven?
Hou je van Hem? Vertrouw je op Gods beslissingen en Zijn manier van omgaan met jou,
zelfs al begrijp je het niet? Gehoorzaam je Jezus alleen met woorden of ook met echte
daden? Zoek je naar manieren waardoor je ijverig kan groeien in gehoorzaamheid? Vraag:
Helpen je ouders jou te leren om hen te eren? Op welke manieren? Helpt ook God Zijn
kinderen te leren hoe ze Hem moeten eren? Op welke manieren?
Herinner de kinderen eraan dat ouders God moeten “representeren” aan hun kinderen.
Vraag: Doen alle ouders dit perfect? En christelijke ouders dan? Waarom niet? [Omdat ze
God niet zijn. Het zijn mensen en ze zijn zondaars, enz.] Zeg dat God de enige perfecte
ouder is. Moet je je ouders alleen maar eren als je gelooft dat ze gelijk hebben? Wat zegt
Efeziërs 6:1-3? Weet God dat je ouders soms regels zullen hebben die niet eerlijk zijn? Weet
God dat sommige beslissingen die je ouders maken niet altijd de beste beslissingen zullen
zijn? Maar geeft God dan nog steeds dit gebod aan Zijn kinderen? [Ja!] Zeg tegen de
kinderen dat zelfs al maken je ouders een vergissing, God wil dat je hen eert. Vraag: Bid jij
voor je ouders? Vraag je God om hen te helpen met hun eigen moeilijkheden zodat ze
kunnen groeien en meer op Jezus zouden gelijken? Vraag je God dat hij jou een nederig hart
zou geven zodat je hen beter zou kunnen gehoorzamen? Vraag je God om je te helpen je
ouders te eren, zelfs al zijn ze hard tegen je geweest en zelfs al hebben ze zich
onrechtvaardig tegenover jou gedragen?
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