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OVER DEZE GESPREKSPIJLER 

Deze ‘Gesprekspijler’ biedt handvatten voor het bespreken van een nieuw deelonderwerp van 

ons jaarthema ‘Pijlers van ons geloof’. Wat is de kerngedachte, wat staat er in de Bijbel en wat 

zou God ermee tegen u/jou willen zeggen?  

 

A. KERNGEDACHTE  

We zijn aangeland bij het tweede hoofdblok binnen ons jaarthema: ‘Gebod’. In het vijfde 

gebod staat de relatie met God via onze ouders centraal. Hoe gaan wij daarmee om?   

B. IJSBREKER 

Kun je een positief en een minder mooi aspect noemen van de relatie met je ouders? 

C. DE BIJBEL OPEN 

Lees Kolossenzen 3 vers 18 tot hoofdstuk 4 vers 1. En bekijk eventueel het parallel lopende 

gedeelte hieraan in Efeziërs 6 vers 1-4. 

1. Wat vind je mooi in deze aanwijzingen van Paulus? 

2. Wat vind je moeilijk in dit gedeelte? Waarom? 

3. Wat wordt bedoeld met het ‘eren’ van ouders/gezagsdragers? 

4. Wanneer wordt dit gebod misbruikt?  

5. Naast ‘eren’ worden we opgeroepen ouders te ‘verlaten’. 

Hoe vind je een goede balans tussen ‘eren’ en ‘verlaten’? 

6. Wat kenmerkt gezonde, volwassen relaties? 
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D. WAT BETEKENT DIT VOOR MIJN LEVEN? 

1. Bespreek met elkaar hoe Jezus met zijn ouders omging. (Zie Johannes 2 vers 3-4; 

Johannes 19 vers 25-27). 

2. Waarin verschilt onze cultuur van de Bijbelse tijd als het gaat om ouderlijk gezag?  

Is dit positief of negatief en waarom?  

3. Wat betekenen de beloften die de Bijbel aan het eren van je ouders verbindt 

concreet voor jou?  (Zie Exodus 20 vers 12, Deuteronomium 5 vers 16,  

Efeziërs 6 vers 1-2 en Kolossenzen 3 vers 20). 

4. Zijn we binnen de gemeente allemaal elkaars moeders, vaders, broers en zussen? 

Jezus spreekt erover in Mattheus 12 vers 46 tot en met 50. Wat betekent dit? 

5. Hoe kunnen we ons geloof in God verbinden met gehoorzaamheid aan bijvoorbeeld 

ouders, leraren, werkgevers, overheid, agenten etcetera? 

E. HOE MAAK IK DE PRAKTISCHE VERTAALSLAG? 

Niemand leeft op een eiland. Hoe kunnen we voorkomen dat leden van onze gemeente 

eenzaam zijn? 

F. NOG EEN TIP/OPMERKING OF VRAAG? 

Kwam in jullie bespreking iets aan de orde dat bleef ‘hangen’ en waar je meer over wilt weten?  

Misschien leeft jouw punt in meer groepen en is terugkoppeling nodig of kan er in het 

vervolgtraject aandacht aan worden gegeven. Mailen kan ook, mail naar 

gg@ngkvoorthuizenbarneveld.nl. Uiteraard kun je dat ook als groep doen. 

G. AFSLUITING 

Herinneringen aan ouders kunnen zowel zoet als bitter zijn. Wat wil je daarvan vandaag in 
Gods hand leggen – om te danken of om er samen voor te bidden?  
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