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Heidelbergse catechismus, Zondag 39 
Vraag 104: Wat wil God in het vijfde gebod?  
 
Antwoord: Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die boven mij 
gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs en me aan hun goede 
voorschriften en tucht met gepaste gehoorzaamheid onderwerp en 
ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, aangezien het God 
behaagt ons door middel van hen te regeren. 
 
Uit de Bijbel: Ex. 20:12  / Ef. 6:1-9 

Vragen voor gesprek: 

Ds. M. van Dam 

dsmvandam@solcon.nl 

1 In de wet worden wij allemaal aangesproken als kind. Goed om onder ogen te zien hoe belangrijk de rol van 
ouders is (geweest) in ons leven en te bedenken wat God er in de Bijbel over te zeggen heeft. De relatie ouders-
kinderen is bij God in beeld: Hij wil/kan er iets mee.  
2. Het christelijk geloof heeft een bijzondere kijk op de relatie ouder-kind. Ouders krijg je van God, zij vertegen-
woordigen en weerspiegelen (als het goed is) God in het leven van hun kind. In deze rol verdienen ze ons res-
pect en onze liefde.  
3. In de Oude Testament lijkt de eerste betekenis van dit 5e gebod: kinderen moeten goed voor ouders zorgen, 
wanneer die ouder en hulpbehoevend worden. Daar ging in Bijbelse tijden blijkbaar ook nog wel eens wat mis 
(zie bijv. Mat. 15:3-6).  
4. Het woord ‘eren’ betekent ‘gewicht toekennen’. Het heeft te maken met hoe je ouders een plek in je leven 
geeft. Een psycholoog zal dat beamen: je kunt je niet zonder veel pijn en verdriet of schade met je ouders      
breken. Het woord eren is goedgekozen, want in verschillende levensfasen geef je daar op verschillende manie-
ren invulling aan.  
5. In de catechismus wordt het woord eren nader ingevuld door vier woorden: liefde, trouw, gehoorzaamheid 
en geduld. De catechismus spreekt veelzeggend over ’goede voorschriften en tucht’. Helaas kan het ook anders. 
Zoals ouders voor jonge kinderen een hek plaatsen vanwege het gevaar van een drukke weg, zo stellen ze meer 
kaders om daarbinnen juist een goed en veilig leven mogelijk te maken.  
6. Het vijfde gebod heeft ook een boodschap voor ouders: juist als gelovige ouder heb je je kinderen iets te zeg-
gen. (Beeld: aan de ene hand je kind, je andere hand in de hand van God om zelf geleid te worden) 
7. De Bijbelse kern van de taak van ouders is: ‘leren’: je kinderen leren (niet puur rationeel) om in deze tijd en in 
deze wereld aan Gods hand te leven. 
8. Dit is een gebod met een belofte: het is goed voor ons als dit gebod door ouders en kinderen in praktijk wordt 
gebracht.  

 

Opmerking:  
 

In de gebeden in deze dienst denken we aan 
allen die iets wezenlijks missen of gemist 
hebben in hun ouders en daar nadelige     

gevolgen van merken in hun leven. Soms kan 
het goed zijn om daar eens in een  pastoraal 

gesprek bij stil te staan.  
Daarvoor kunt u altijd bij uw wijkouderling of 

predikant terecht.   

- Voor welke dingen die je van je ouders kreeg of leerde ben je 
nog altijd  dankbaar?  
- Denk na over je eigen huidige levensfase: welke uitdaging 
speelt er op dit moment als het gaat om het vijfde gebod?    
Welke invulling krijgt het woord ‘eren’ daarin?  
- Wat herkent u van regels die juist een veilige ruimte scheppen 
voor kinderen?  
- Paulus wil graag dat christenen positief opvallen in Efeze. Hoe 
kunnen christelijke gezinnen in onze tijd positief opvallen?  


