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Ouders: 
les 2 • bijlage 5

Beste ouders/verzorgers,

Hoogmoed of bescheidenheid

Als je hoogmoedig bent, vind je jezelf beter dan anderen. Je gaat opscheppen 
of de aandacht trekken. God wil niet dat we hoogmoedig zijn. Hij wil dat we 
bescheiden zijn. Als je bescheiden bent, ga je niet opscheppen. Je denkt in de 
eerste plaats aan anderen en je hebt respect voor wat zij voelen en denken. 
Bescheiden zijn betekent NIET dat je nergens goed in bent. Al ben je de beste 
voetballer van je elftal, dan kun je toch bescheiden zijn. God heeft je geschapen 
en het is goed om tevreden over jezelf te zijn. Ook deze week hebben de kinde-
ren weer getraind, nu om te leren bescheiden te zijn. STOP- DLB (Stop, Denk na, 
Luister naar de Bijbel en Bid)

• Lees uit de kinderbijbel het verhaal over het bruiloftsmaal; Lucas 14: 7- 14.
 Wie was hier hoogmoedig? Wat zou hij gedaan hebben als hij aan STOP-DLB 
 gedacht had? 

• Het sleutelvers voor deze week is: ‘Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd 
 worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ Lucas 14:11.  
 Praat er met elkaar over wat dit in gewone taal betekent. Probeer voorbeel-
 den uit het dagelijkse leven te verzinnen.

• Wie kan het sleutelvers van deze week samen met het sleutelvers van vorige 
 week Filippenzen 2:4 uit z’n hoofd opzeggen? 

• Laat iedereen iets noemen waarin hij of zij weleens hoogmoedig is geweest 
 en iets waarin ze bescheiden zijn geweest.

• Laat iedereen iets noemen waar hij of zij heel goed in is. Je mag blij en trots 
 zijn als je iets goed kunt, maar je er niet op laten voorstaan. Hoe kun je daar 
 dan toch bescheiden mee omgaan? Bijvoorbeeld goed kunnen rekenen, help 
 iemand die rekenen moeilijk vindt.

• Bidt met elkaar en voor elkaar of God iedereen wil helpen om steeds meer te 
 gaan doen wat Hij wil. Probeer iedereen iets specifieks te laten noemen waar 
 bij hij of zij Gods hulp bij vraagt.

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam 


