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Het vijfde Woord 

Ik hou van mijn  
vader en moeder. 

Dat is toch heel gewoon. 
Of niet soms? 

Ik kan me niet voorstellen 
dat het ooit anders zal zijn. 
Maar voor alle zekerheid  

beloof ik altijd, 
ook over heel veel jaren  
mijn ouders te eren. 

 

Toon eerbied voor je vader en moeder….. (Sjemot 20:12) 
 

Het mooiste en belangrijkste cadeau dat ieder mens ooit krijgt is leven! God gaf 

Adam en Chava (de eerste man en vrouw) leven. Onze ouders gaven ons, hun 

kinderen leven. God en onze ouders hebben samen voor ons leven gezorgd. 

 

Het vijfde Woord zegt dat wij onze ouders op dezelfde manier moeten ‘eren’ als 

we God eren. Je ouders ‘eren’ betekent dat je laat zien en merken dat je respect, 

eerbied, voor hen hebt. 

Ook al houd je van je vader en moeder (net zo als zij van jou houden), je bent 

het vast niet altijd met ze eens en je hebt ook niet altijd zin op precies te doen 

wat zij zeggen. Maar eren van je ouders betekent dat je (ook op die momenten) 

altijd aardig en met respect over ze praat en ze goed en met respect behandelt. 

Respect hebben voor je ouders is een speciale manier om hen, en God, te 

bedanken voor dat prachtige cadeau dat je van hun hebt gekregen: je leven. 

 

 

Ouders op een juiste manier eren. 
Bij het eren van onze ouders gaat het er om hoe aardig wij zijn voor ze, niet om 

het geven van dure geschenken.  

 

Raadsel:  

Er waren eens twee mannen. Zonen van twee vaders. De ene man bracht zijn 

vader heerlijk eten en hield zich niet aan het 5de Woord. De andere man liet zijn 

vader hard werken en hield zich wel aan het 5de Woord.  

Hoe kan dat? 

 

Antwoord:  

De eerste man bracht zijn vader iedere dag een heerlijke maaltijd. Maar toen zijn 

vader een gesprek met hem wilde voeren zei hij: ´Wees stil oude man, houd je 

mond en eet.´  

De tweede man hoorde dat uit iedere familie een man en de fabrieken van de 

koning moest werken. Hij wist ook dat deze mannen vaak slecht werden 

behandeld. Hij zei daarom tegen zijn vader: ´Blijf jij maar hier en werk in mijn 

plaats in onze molen dan ga ik wel naar de fabriek van de koning. Als er dan 

gescholden wordt of geslagen, dan doen ze dat bij mij. Beter bij mij dan bij jou.´ 

 

Leg uit waarom eerst de eerste zoon zijn vader niet eert en de tweede zoon wel. 


