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H et
vijfde
g e bod

en
v e r b i n d t j o ng e r

nummer 5b

deze is van:

‘Eert uw vader en uw moeder, opdat
uw dagen verlengd worden in het
land dat u de HEERE, uw God, geeft.’
Dat staat in het vijfde gebod.
De Heere wil dat wij onze vader
en moeder eren. Dat betekent dat
je van ze houdt en naar ze luistert.
Ook als je zelf liever iets anders
wilt. Als ze dingen van je vragen
die naar Gods wil zijn, wil de Heere
dat je gehoorzaam bent. Hij vindt
het zo belangrijk, dat Hij er zelfs
iets bij belooft. De Heere zal je
zegenen, als je je ouders eert.
Weet je Wie Zijn ouders altijd heeft
geëerd? De Heere Jezus. Als Kind
al en ook toen Hij volwassen was,
heeft Hij dit gebod volmaakt
gehouden. Hij deed dat voor Zijn
Vader in de hemel. Hij deed het
voor Zijn ouders. Maar Hij heeft
dit ook gedaan voor jou. Hij wil je
vergeven als je verkeerd deed. Zijn
er dingen die je moeilijk vindt?
Zeg het tegen de Heere, Hij luistert
naar je. Zijn Vader wil door genade
ook jouw hemelse Vader zijn.
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Weet je het nog?
5. Jozef en Maria
missen de Heere Jezus meteen
missen de Heere Jezus pas na een dag
denken dat de Heere Jezus bij de familie en bekenden
loopt en zoeken Hem daar
6. Na een dag
zoeken ze Hem bij de vrienden en bekenden
gaan ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken
zoeken ze verder bij de mensen op de weg
7. Hij is in
de straten van de stad
de synagoge
de tempel
1.

Jozef en Maria gaan op reis naar   
Jeruzalem
Jericho
Bethlehem

2. De Heere Jezus is dan   
8 jaar
10 jaar
12 jaar

3. In de stad Jeruzalem vieren ze het
Paasfeest
Pinksterfeest
Loofhuttenfeest
4. Als ze weer terug gaan naar huis
loopt de Heere Jezus bij Zijn ouders
gaat de Heere Jezus met Zijn vrienden mee
blijft de Heere Jezus in Jeruzalem
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8. Daar zit Hij bij de leraars en
stelt vragen
geeft antwoord op hun vragen
hoort hen en stelt vragen

9. Als Maria Hem ziet,  
vraagt ze waarom Hij dit heeft gedaan
begrijpt ze waarom de Heere Jezus daar is
vraagt ze of de Heere Jezus met hen meegaat
10. De Heere Jezus vraagt haar
of ze nog weet wat de engel Gabriël over hem verteld heeft
of ze niet weet dat Hij moet zijn in de dingen van Zijn Vader
of ze niet weet dat Jozef Zijn vader niet is
11. Dan...
gaat Hij verder waarmee Hij bezig was
staat Hij op en gaat met hen mee
vertelt Hij aan de andere mensen Wie Hij is
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Om over te praten
2. Zoek op vraag en antwoord 104 uit de Heidelbergse Catechismus.
Lees het en probeer antwoord te geven op de volgende vragen.
	a. Wie moeten wij eren?
b. Kun je een paar voorbeelden noemen van mensen ‘die over mij gesteld zijn’?
c. Het is wijs van de Heere dat Hij dit gebod heeft gegeven. Wat zou er
gebeuren als iedereen zelf mocht weten wat hij deed?
d. Natuurlijk zijn je ouders en de andere mensen die over je gesteld zijn,
ook zondige mensen. Wat moet je doen als zij fouten maken?
e. In de vertelling ging het over de Heere Jezus in de tempel. Jozef en Maria
waren ongerust over de Heere Jezus. Kun je uitleggen waarom het niet
zondig was van de Heere Jezus om in de tempel te blijven?
3. Wat vind je van de volgende uitspraken?
Wat zou jij zeggen? Kun je ook voorbeelden noemen?

1. Zoek het goede antwoord en zet er een cirkel omheen.
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a. De Wet van de Heere staat op

2

3

4

tafels

b. In die Wet staan

8

9

10

geboden

c. Op de eerste tafel staan

3

4

5

geboden

d. Op de tweede tafel staan

5

6

7

geboden

e. Dit gebod is het

4e

5e

6e

gebod

f. Het staat op de

1e

2e

3e

tafel

g. Het is het

1e

2e

3e

gebod van die tafel

A ls mijn
vade r of
mo ed e r
e e n fo u t
maa kt, m
ag ik e r
iet s van
zegge n.

Ik ge hoorza
am mijn
oude rs altijd
, ook als
ik we et dat
het n iet
goed is wat
ze v rage n.

Als mijn vade r of
moeder ee n fout maakt,
is het niet goed als ik
er iet s van zeg.

Ik gehoorzaam mijn
oude rs allee n als het
goed is wat ze vragen.
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Puzzel
Zet de volgende namen en woorden op de goede plaats. Een woord is al ingevuld.
dagen
dagreis
dingen
drie
feestdag
gewoonte

gezelschap
horende
Jeruzalem
Jozef
Kind
leraren

Vul de letters die over blijven hieronder in:
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Maria
moeder
onderdanig
ondervragende
Pascha
tempel

twaalf
vader
verslagen
zoekend

