DEUTERONOMIUM LES 1  GOD EIST GEHOORZAAMHEID
DEUTERONOMIUM 4

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen zien dat God gehoorzaamheid vraagt van Zijn volk.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






De instructies van Mozes aan het volk samen te vatten.
Te verklaren hoe Israëls gehoorzaamheid God verheerlijkte.
Aan te tonen op welke manier Israël anders was dan alle andere volkeren.
Te beschrijven hoe Israëls houding mogelijk de omliggende volkeren heeft beïnvloed.

MEMORIEVERS
Deut.6:5

“Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel
uw kracht.”

TOEPASSINGEN





Gehoorzaam Gods geboden om Hem te verheerlijken (groot te maken).
Laat zien hoe bijzonder God is door de manier waarop je met anderen omgaat.
Ga op zoek naar afgoden in je leven (dingen die je belangrijker vindt dan God).
Dank God voor Zijn wetten die een leidraad zijn in je leven.

GOD VRAAGT ISRAËLS L IEFDE DOOR GEHOORZAAMHEID
Lees Deut. 6
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VOLGENDE WEEK
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND
In Deuteronomium 4 vinden we de kinderen van Israël in het land Moab (Deut.1:5). Veertig jaar van dolen in de
woestijn waren voorbijgegaan door hun ongehoorzaamheid aan Gods geboden (1:3). God had hun de opdracht
gegeven om het land in te nemen, maar ze gehoorzaamden niet (1:19-33). Op dit punt, veertig jaar later, stopte
Mozes met het toelichten van Gods wet aan hen. Hij begon Israël voor te bereiden om het land in bezit te
nemen.

Ook herinnerde Mozes Israël aan hun voorbije overwinningen. Hij had koning Og van Basan met heel zijn volk
verslagen. De Israëlieten hadden zich al hun steden en bezit toegeëigend, net als bij Sichon, de koning van
Chesbon (Deut.3:6; Num.21:33-35). Niet één man, vrouw of kind bleef in leven. Mozes herinnerde de
Israëlieten eraan dat deze koningen restanten waren van de reuzen, de Refaïeten (Deut.3:11). Mozes
herinnerde Jozua: “Uw ogen hebben alles gezien, wat de HERE, uw God, aan deze twee koningen gedaan heeft;
zó zal de HERE aan alle koninkrijken doen, waar gij naar toe trekt” (3:21). Mozes vermaande het volk zeggende:
“Gij zult voor hen niet vrezen, want de HERE, uw God, is het, die voor u strijdt” (3:22). Deze bemoedigende
woorden zouden Israël moeten hebben gestimuleerd tot gehoorzaamheid en geloof.
Het land dat ze zouden doortrekken was al lang beloofd aan Abraham, Isaak en Jakob. In Deuteronomium 4
stond Israël weer op punt om het land binnen te gaan en Gods belofte te vervullen.

In hoofdstuk 4 riep Mozes het volk op tot gehoorzaamheid en gaf hun vier redenen daarvoor. Verzen 1-4 geven
weer dat Gods zegen in hun leven afhankelijk was van hun gehoorzaamheid. Mozes gaf de Israëlieten de
opdracht: “Hoor de inzettingen en de verordeningen, die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en opdat gij het
land binnengaat en in bezit neemt, dat de HERE, de God uwer vaderen, u geven zal” (Deut.4:1). Gods wet
nauwkeurig volgen zoals ze aan hen was gegeven, was de voorwaarde voor verdere zegeningen in het land. Het
incident met Baäl-Peor was een voorbeeld van de gevolgen van ongehoorzaamheid. Degenen in het kamp die
niet gehoorzaamden, werden gedood, maar zij die de Here trouw bleven, mochten blijven leven (4:4).
Daarnaast werd Israël ook opgeroepen tot gehoorzaamheid omdat ze Gods volk waren (Deut.4:7). Ze moesten
anders zijn waardoor de waarheid van Gods bestaan en Zijn aanwezigheid in hun levens werd getoond. De
andere volkeren zouden zien dat Israël wist hoe ze Gods wijsheid konden nemen en toepassen in hun levens
(4:6). Ze zouden zien dat de Israëlieten wijs waren door hun houdingen in het dagelijks leven. Gods trouw was
ook duidelijk in hun levens te zien door de manier waarop ze werden gezegend in hun gehoorzaamheid. Dit zou
mensen doen vragen: “Welk groot volk is er, waaraan de goden zó nabij zijn als de HERE, onze God, telkens als
wij tot Hem roepen?” (4:7). Hun wet zou hen in het oog doen vallen als een van de andere volkeren apart gezet
volk (4:8). Gods wet demonstreerde Zijn karakter en wat Hij verwachtte van Zijn volk.
De derde motivatie voor gehoorzaamheid was om afgoderij te vermijden. Israël had in het verleden veel
geworsteld met afgoden en zou het hier moeilijk mee blijven hebben in de toekomst. De maten van Israëls
neiging tot afgoderij en de ernst van de waarschuwing verklaren de hoeveelheid aan tekst die besteed werd
aan het vermijden van afgoderij.

DEUTERONOMIUM LES 1  GOD EIST GEHOORZAAMHEID

De rebellerende generatie was volledig uitgestorven en Mozes was deze nieuwe generatie aan het
voorbereiden om het land binnen te gaan en te bezetten. Na de Israëlieten te hebben herinnerd aan Gods
handelingen in het verleden en Zijn toekomstige beloften, pleitte Mozes voor hun gehoorzaamheid. Hij gaf hun
de opdracht om gehoorzaam te zijn en gaf daarbij ook de redenen waarom. Het gehele boek Deuteronomium is
een pleidooi voor Israël om Jahweh en Zijn geboden niet te vergeten. Dit boek gaat niet enkel over het horen,
maar over het doen van het Woord.
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Mozes herinnerde het volk aan de grote dingen die God in het verleden had gedaan. Hij herinnerde hen aan de
manier waarop hun ouders twijfelden aan God en weigerden om het land in te gaan en het in bezit te nemen.
Ze hadden gerebelleerd tegen het gebod van de Heer, gemopperd en God ervan beticht dat Hij hun naar het
land Kanaän geleid had om daar gedood te worden. Ze vertrouwden God niet en werden daarom in de woestijn
gezonden om daar rond te dolen (Deut.1:34-46).

Verzen 9-31 bevatten waarschuwingen om zich te hoeden voor het afdwalen van de Heer, een beeld van de
ernst van Gods heiligheid, een herinnering aan Zijn barmhartigheid door hen uit Egypte te leiden en een
waarschuwing tegen afgoderij. In verzen 3-4 wordt er ook verwezen naar de afgoderij die plaatsvond toen de
Israëlieten God verlieten en flirtten met de valse god Baäl-Peor (Num.25:1-9). Ze pleegden grote onzedigheid
en de toorn van God kwam over hen. Ongeveer 24.000 mensen stierven voor de plaag werd beëindigd door de
bevlogen daad van Pinechas (Num.25:9). Mozes herinnerde het volk eraan dat ze ooggetuigen waren van Gods
toorn tegen zo’n ongehoorzaamheid. Dit werd ook gebruikt als een motivatie om te gehoorzamen.
De vierde motivatie voor gehoorzaamheid was Gods ongeëvenaardheid (Deut.4:32-39). Geen enkel ander volk
was ooit verkozen door God voor zegen, beproeving, voorziening en instructie. God is uniek omdat Hij alleen
God is. Er is geen andere God. God is de ene en enige heerser over alles wat er bestaat. Dat alleen is reden
genoeg om Hem te gehoorzamen. God koos ervoor om Israël lief te hebben en hen te leiden door de
ervaringen die ze meemaakten, om Zijn unieke liefde voor en uitverkiezing van hen te tonen.

MOEILIJKE WOORDEN
Betichten
Bevlogen
Doortrekken
Glorie
Verheerlijken

Beschuldigen.
Bezield, enthousiast, gedreven, geestdriftig, geïnspireerd, uitbundig, vurig.
Marcheren door een streek.
Roem, luister (schittering; glans).
Roemen, prijzen, loven.

INTERESSANTE WEETJES

- die een god (heer) van de Kanaänieten was
- die aantrekkingskracht op het oude Israël uitoefende
- die als de god van de zon werd beschouwd
- en als de drager en oorsprong van het natuurlijke leven.
In het oude Oosten werd een god verbonden aan een bepaald gebied. Buiten zijn
eigen gebied zou zo'n god geen invloed hebben. De Baaldienst was daarop geen
uitzondering. Elke stad of streek had zijn eigen "Baäl", heer, of Baäldienst. Zo was er
de Baäl-Peor (Baäl van de Peor), Bamot-Baäl (een hoogte waar de afgodsdienst werd
gehouden, in Num. 22:41, ook "de hoogte van Baäl" (SV) genoemd), etc.
De baäldienst was een wrede godsdienst. Deze 'godheid' werd beschouwd als de god van de donder en de
oorlog. Behalve oorlogsgod was hij ook god van de vruchtbaarheid. De volgelingen van Baäl waren grote
tegenstanders en bestrijders van de God van de Israëlieten en omgekeerd. Baäl, wat "meester", "eigenaar", of
"echtgenoot" betekent, werd volgens hen aanbeden als mannelijke afgod. De aanbidding van Baäl werd
dikwijls gekoppeld aan de godin Astarte, de vrouwelijke tegenhanger.
De aanbidding van Baäl ging niet alleen gepaard met de wellustige praktijken van vruchtbaarheidscultussen,
maar ook praktijken als het offeren van kinderen omdat men geacht werd de eerstgeborene te schenken aan
de godheid om diens zegen af te smeken. Bekend is dat de Carthagers dit (ook) deden. De aanbidders van Baäl
aten ook de offers die gebracht werden aan de doden en sneden zichzelf met zwaarden en speren.
Bron: http://bijbel.wikidot.com
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Baäl
Het woord Baäl is een algemeen woord dat 'heer' betekent. Het wordt (werd)
meestal gebruikt om een afgod aan te duiden
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God was Zijn volk aan het voorbereiden om het beloofde land in te gaan. De enige manier waarop ze Zijn zegen
zouden ervaren was door gehoorzaamheid.

BIJBELLES
INLEIDING
Vandaag zijn we bij Mozes en de Israëlieten, toen ze voor de rivier de Jordaan hun kamp opgeslagen hadden
tegenover Jericho op de vlaktes van Moab. Bij het lezen van Deuteronomium 4 zullen we de woorden van
Mozes horen, terwijl God het volk aan het voorbereiden was om bezit te nemen van het beloofde land. We
zullen leren over wat God eiste van Zijn volk. Mozes pleitte bij het volk om gehoorzaam te zijn. Wanneer het
volk gehoorzaam zou zijn, beloofde God zegeningen over hen, al de dagen van hun leven. Als ze niet
gehoorzaam zouden zijn, beloofde Hij vernietiging.
Na hun 40-jarige zwerftocht in de woestijn sprak Mozes het volk aan. God liet hen in de woestijn zwerven,
omdat ze weigerden te gehoorzamen aan wat Hij eiste van het volk. Laten we kijken in Deut. 4 en zien wat God
wilde dat het volk zou doen.
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat voor opdracht gaf Mozes aan het volk toen hij ze aansprak?
Mozes gaf opdracht aan Israël om goed te luisteren en de woorden die hij zou zeggen te gehoorzamen.
 Wat wilde Mozes dat ze zouden horen?
Mozes wilde dat het volk de regels en voorschriften, die God gegeven had, hoorden. Dat waren de
woorden van God. Mozes wilde niet dat het volk luisterde naar zijn woorden of zijn mening, maar naar
de woorden van God.
 Waarom leerde Mozes hun de woorden van God?
Zodat de Israëlieten zouden doen wat God wilde dat ze deden.
 Wat zou het resultaat zijn van de gehoorzaamheid van de Israëlieten?
Ze zouden leven en gezegend zijn in het land dat God beloofd had aan hun voorvaderen.
 Wie was Baäl-Peor?
Een valse god die Israël aanbeden had in Numeri 25:1-9. Deze handeling van afgoderij maakte Jahweh,
de ware en levende God, erg boos op het volk Israël. Zijn straf voor hun zonde was heel zwaar: 24.000
mensen stierven in een dag aan een plaag die Hij stuurde.
 Wat bedoelde Mozes toen hij zei dat het volk “trouw bleef” aan God?
Mozes zei dat het volk in hun toewijding en verbintenis gericht was op God. Ze waren getrouw om te
luisteren naar Gods woord en het te gehoorzamen. Degenen die ontrouw waren geweest aan God en
afgoden aanbaden werden verwoest.
 Israël werd voor haar gehoorzaamheid gezegend met materiële dingen. Wat waren enkele van die
zegeningen?
Leven in het land en het te bezitten.
 Hoe zegent God gehoorzaamheid vandaag?
Wanneer gelovigen vandaag gehoorzaam zijn, zegent God ze met gemeenschap met Hem, geestelijke
beloningen in de hemel, etc.
 Wat is de tweede reden waarom Israël moest gehoorzamen?
Israël moest gehoorzamen om hun uniekheid als Gods volk te laten zien. Hoeveel landen waren er zoals
Israël? Geen. Ze waren Gods verkoren volk. Hun reactie op en zorgvuldige naleving van Gods wetten,
samen met hun gemeenschap met God, maakte hen zeer verschillend met eender welk land.
 Wat maakte de relatie tussen God en Israël zo verschillend?
God had Israël uitgekozen als Zijn speciaal volk. God was bij Israël en dat werd gezien door de
omliggende landen. Het volk Israël kon God aanroepen op eender welk moment.
 Wat is afgoderij?

DEUTERONOMIUM LES 1  GOD EIST GEHOORZAAMHEID

Deuteronomium 4



SAMENVATTING
Het volk Israël had voor 40 jaar in de woestijn rondgezworven, omdat ze ongehoorzaam waren geweest aan
Gods geboden. Voordat Israël bezit mocht nemen van het beloofde land, sprak Mozes tot het volk. Hij pleitte
met hen om naar Gods geboden te gehoorzamen en gaf hun vier motivaties waarom ze moesten gehoorzamen.
Hun zegeningen in het beloofde land hingen af van hun gehoorzaamheid aan Gods voorschriften.
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Wanneer je van je ouders, onderwijzers of voorgangers leert van Gods opdracht, wat moet je dan doen? Je
moet gehoorzamen. In de les vandaag leerden we de redenen waarom Israël moest gehoorzamen. Ze moesten
gehoorzamen om Gods zegeningen te ontvangen, om hun uniekheid te laten zien, om afgoderij te voorkomen
en om de onvergelijkbaarheid van God te laten zien. Hoewel God ons niet op exact dezelfde manier zegent als
dat Hij met de Israëlieten deed, zijn wij geestelijk gezegend wanneer we gehoorzaam zijn. Onze
gehoorzaamheid laat onze uniekheid als christenen zien en laat ook Gods uniekheid zien als de enige God. Onze
gehoorzaamheid aan Gods voorschriften houdt ons zowel weg van afgoderij als van vele andere zonden.
Gehoorzaamheid aan Gods voorschriften is een vereiste en Zijn instructies zijn goed.
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In die tijd was afgoderij het nemen van een steen of een balk en het snijden tot een beeld. Mensen
gingen het beeld dan aanbidden en het god noemen. Iets boven God plaatsen is afgoderij. Het kan
teveel televisie kijken zijn of een persoon belangrijker maken dan God. Wanneer iets of iemand onze
tijd van God wegneemt, is het een afgod geworden.
Aan wat voor afgoderij deed Israël in het verleden?
De terafim (godenbeeldje) van Rachel (Gen.31:19), het gouden kalf (Ex.32), Baäl-Peor, Baäl (1
Kon.18:17-40). (Zie ook de tabel met afgoden in The MacArthur Study Bible, pg. 61).
Wat was de vierde motivatie van Israël om te gehoorzamen?
Israël werd opgeroepen om te gehoorzamen en Gods uniekheid te laten zien. God koos Israël als het
centrum van Zijn liefde. Op geen ander tijdstip liet God Zijn liefde zo duidelijk zien. God liet op unieke
wijze Zijn liefde voor Israël zien door hen te behandelen als geen ander volk. God bevrijdde hen uit
slavernij, sprak tot hen vanuit vuur en leidde hen door de woestijn. God is uniek, omdat er geen andere
God is.

CRÈCHELES
Veertig jaren liepen de Israëlieten al door de woestijn.
God had hun uit Egypte bevrijd en beloofd hun te leiden naar een nieuw land.
Een land waar ze rustig en vredig konden wonen.
Een land waar veel en lekker eten te vinden was.
Een land waar ze echt gelukkig konden zijn.
Ze moesten er niets voor betalen, het koste hun niets.
Het enige wat God van hen vroeg was… gehoorzaamheid.
Maar het ging niet goed in de harten van de Israëlieten. Al gauw waren ze ongehoorzaam. Daarom liet God hun
verder dolen in de woestijn en leidde Hij hun niet dadelijk naar dat speciale land. Jaar in jaar uit liepen ze maar
De Israëlieten mochten eindelijk de Jordaan gaan oversteken en het nieuwe land binnengaan. Het was best
wel spannend. Wat stond er hun te wachten? Waar zouden ze gaan wonen? Zou het er mooier zijn dan in
Egypte? Zouden ze nieuwe dieren leren kennen? De Israëlieten hadden veel vragen en konden haast niet
wachten .
Mozes, hun leider, die hun al die jaren had geleid vanuit Egypte doorheen de woestijn, mocht van God niet
mee gaan. “Mozes, jij zal niet met het volk meegaan naar het nieuwe land”, had God gezegd, “jij zult hier in de
woestijn achter blijven.” Mozes begreep God Zijn beslissing, maar wilde het volk niet zomaar laten vertrekken.
Hij wilde hun nog graag enkele waarschuwingen geven voordat ze de Jordaan zouden oversteken.
“Israël, luister goed naar de dingen die ik jullie ga zeggen”, zei Mozes, “dan zullen jullie lang blijven leven in het
nieuwe land. Denk eraan hoe God vroeger iedereen die afgoden aanbad heeft doen sterven. Allen de mensen
die Hem aanbaden zijn blijven leven!” Mozes waarschuwde het volk dat ze God moesten gehoorzamen omdat
het anders slecht met hun zou gaan. “Jullie moeten luisteren naar wat God zegt en dat ook doen. Dan zullen
alle andere mensen zien hoe wijs en verstandig jullie God is. Vertel alles wat je weet en hebt gezien over God
wist dat het hart van het volk moeilijk kon luisteren, maar hij wist ook dat God hun ernstig zou straffen als ze
ongehoorzaam waren. Daarom bleef hij het volk vertellen dat ze gehoorzaam moesten zijn aan God. “Jullie
zijn een speciaal volk”, zei hij tegen de Israëlieten. “Geen enkel volk op aarde heeft ooit God horen spreken
vanuit vuur zoals jullie Hem hebben gehoord. Geen enkel volk op aarde heeft ooit zoveel wonderen zien
gebeuren dan jullie. Hij heeft jullie dit allemaal laten horen en zien zodat jullie zouden weten dat Hij de Here
God is, Hij alleen!”
De Israëlieten konden Gods woorden en geboden nu alvast niet meer vergeten. God had Mozes gebruikt om
hun weer eens te waarschuwen om hun zondige hart. God hield zoveel van hun dat Hij ze graag een gelukkig
leven wilde geven in dat nieuwe land.

Hij wilde niet dat ze gestraft zouden worden om hun

ongehoorzaamheid. Daarom liet Hij het hun weer eens weten dat het luisteren naar Hem altijd het allerbeste
is en je gelukkig maakt. Ben jij gelukkig?
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aan je kinderen. Vergeet de tien geboden niet die God jullie heeft gegeven op de berg in de woestijn.” Mozes
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op de dorre vlakte en het rotsige gesteente van het woestijnlandschap. Maar nu was het eindelijk zover!

MEMORIEVERS
Deut.6:5

Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met
geheel uw kracht.

Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 13x15). Lees het vers voor en leg aan
de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur. Dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.

Gehoorzaamheid moet voortkomen uit liefde. Het ‘hart’ wordt gezien als de plaats van gedachten, de wil en de
emoties. De term ‘ziel’ refereert naar de bron van het leven, iemands ‘zijn’. Met ‘heel je kracht’ geeft meer
intensiteit aan het geheel; het idee van de volledige bekwaamheid van een persoon. De allesomvattende liefde
voor God moest zijn uitwerking hebben in een gewillige en vreugdevolle gehoorzaamheid aan de opdrachten
van God.
Maak met touw of schildersplakband een kruis, een groot hart en drie grote cirkels op de vloer. Laat de
kinderen bij het kruis beginnen en het volgende zeggen: “Gij zult de HERE, uw God”; laat hen dan in het hart
springen en zeggen “liefhebben”; laat hen dan in de eerste cirkel springen en zeggen “met geheel uw hart”;
naar de tweede cirkel, zeggende “en met geheel uw ziel”; en in de laatste cirkel, zeggende “en met geheel uw
kracht”. Leg eventueel afbeeldingen in de cirkels om de volgorde er goed in te krijgen. (Bijvoorbeeld ‘hart’: een
rood hart; ‘ziel’: een lichaam; ‘kracht’: gespierde armen.)

Gehoorzaamheid, deel 1
Wanneer je ouders zeggen om iets te doen, is het voor je eigen bestwil. Wat voor dingen zeggen je ouders dat
je moet doen? (Bijvoorbeeld: eet groenten, neem een bad, niet de straat oplopen.) Waarom vertellen je ouders
deze dingen? Zodat je geen plezier zal hebben? Nee, je ouders houden van je en willen het beste voor jou. God
geeft ook opdrachten die goed voor je zijn. In de les vandaag wordt Israël eraan herinnerd om God te
gehoorzamen. Wanneer ze gehoorzaam blijven, zal God ze zegenen in het beloofde land. We zullen in de les
zien wat Mozes zei tegen Israël.
Gehoorzaamheid, deel 2
Dit gedeelte kan na het geven van de les gedaan worden. Hoe laten we aan onze ouders zien dat we van hen
houden? We laten onze liefde zien door te gehoorzamen wanneer ze vragen om iets te doen. Als je
gehoorzaam bent aan de opdracht van je ouders, vertel je hun dat je geeft om wat ze zeggen en dat je van hen
houdt. Israël werd gezegd om God te gehoorzamen. Hun gehoorzaamheid liet hun liefde voor God zien.
Instructies volgen
Wie heeft er wel eens een cake gebakken? Er zijn veel ingrediënten die nodig zijn om een cake te maken.
Smaakt elk ingrediënt even goed op zichzelf? Nee. Als je zout, vanille-extract, olie en andere ingrediënten zou
eten, zou je waarschijnlijk ziek worden, maar wanneer je ze niet in de cake doet, zal die niet zo smaken zoals
het moet. Gehoorzaamheid is niet altijd logisch. Soms worden we gevraagd dingen te doen en weten we niet
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IJSBREKERTJES
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Deze opdracht is het centrale vers van het boek Deuteronomium. Ze vereist gehoorzaamheid, maar
gehoorzaamheid is alleen mogelijk wanneer ze een reactie van liefde is voor God. Israël moest God liefhebben
met hun gehele wezen. Het was bepalend voor de Israëlieten om niet een terughoudende toewijding te
hebben, maar met heel hun hart toegewijd te zijn als uiting van liefde voor God. Aangezien deze liefdesrelatie
met God niet gezien kon worden in enig materiële manier zoals met afgoden, moest ze worden getoond door
complete gehoorzaamheid aan Gods wetten in het dagelijks leven. Cf. 11:16-21; Matt.22:37; Luc.10:27.

waarom we ze doen. Waarom mogen we de oven niet aanraken of van de trap naar beneden springen? We
moeten gehoorzaam zijn en alle instructies volgen die God en onze ouders ons geven. Uiteindelijk zullen we
zien dat het voor onze bestwil was.
Gods goedheid
Wie wil er een snoepje? (Houd een snoepje omhoog.) Hoe weten we dat je dit snoepje kan eten? We weten
dat omdat we eerder snoep hebben gehad. Hoe weten we dat God goed is? We weten dat God goed is, omdat
hij in het verleden 100 procent goed is geweest. We hebben gezien wat God in het verleden gedaan heeft en
wat Hij beloofd heeft in de toekomst. Als God perfect is en altijd goed geweest is in het verleden, kunnen we
dan ook vertrouwen dat Hij goed zal zijn in de toekomst?

God op de voet volgen
Maak van elk kind een omtrek van zijn of haar voet (of schoen) op stevig papier en knip die uit. Plak of schrijf
op de voet, onder elkaar, de dagen van de week. Plak of schrijf bovenaan de voet de volgende vraag “Hoe kan
ik God gehoorzamen deze week?”. Geef elk kind een wasknijper waarop een magneetje geplakt is (of werk met
klittenband). Geef elk kind 7 afbeeldingen van hoe ze God gehoorzaam kunnen zijn (of laat hen dingen
opschrijven). Voorbeelden kunnen zijn: broer of zus helpen, helpen met de afwas, de vuilbak legen, etc. Plak op
de achterkant ook een magneetje of klittenband, zodat die op de knijper bevestigd kan worden. Zo kunnen ze
per dag wisselen van afbeelding. Maak boven in de voet gaten en maak hier garen aan vast, zodat hij
opgehangen kan worden. Variatie: in plaats van 1 wasknijper te gebruiken, kun je elk kind 7 wasknijpers geven,
zodat je niet met magneten of klittenband hoeft te werken.

KNUTSELACTIVITEITJES
Gehoorzaamheid geeft glorie aan God
Schrijf de letters GLORIE verticaal op het bord. Schrijf “Gehoorzaamheid geeft” boven de letters en “aan God”
onder de letters. Vul de ruimte naast elke letter van GLORIE in op de juiste tijd van de les. Moedig de kinderen
aan om notities te maken op hun eigen papier.
Gehoorzaamheid geeft
Gods zegeningen afhankelijk van jouw gehoorzaamheid.
Laat anderen Gods uniekheid zien door hoe jij anderen behandelt.
Observeer (naleven van) alles wat God je opgedragen heeft.
Reageer door te weigeren om afgoden te aanbidden.
Ik moet dankbaar zijn voor Gods wetten.
En me hierdoor laten leiden als een gids.
Aan God!
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Motivatiemobiel
Knip voor de les de rechthoek van het blad ‘Motivatiemobiel’ uit. Vouw op de stippellijnen en snij een kleine
opening in het midden van de gevouwen lijn. Maak gaten met een perforator op de aangegeven plaatsen. Dat
gedeelte past over een klerenhanger. Laat de kinderen de zin afmaken op hun rechthoek. Geef elk kind een
gevouwen rechthoek en een klerenhanger waarover ze hun rechthoek plaatsen. Laat hen de cirkels van het
tweede blad inkleuren en versieren en daarna uitknippen. Maak gaten op de aangegeven plaats en maak ze
met touw of garen aan de mobiel vast.
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KNUTSELWERKJES
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Een voor allen, allen voor een
Speel het spelletje “Jantje zegt” of gewoon tikkertje met de kinderen. Maak een regel dat als een kind uit of
getikt is, dat iedereen uit is. Maak duidelijk dat het spel zo snel eindigt met deze regel. Leg uit dat God regels
aan Israël gaf die iedereen moest gehoorzamen, maar dat iedereen in moeilijkheden kwam met God door de
zonde van één persoon. Speel het spelletje daarna gewoon; zeker “Jantje zegt” waar elk kind moet doen wat de
leider voordoet, is een goed voorbeeld. Leg uit dat we, net zoals we Jantje gehoorzamen, God moeten
gehoorzamen en doen wat Hij zegt. Spelregel: Als de leider (Jantje) zegt: 'Jantje zegt + een handeling' dan
moeten de andere kinderen de handeling die bij deze opdracht hoort, doen. Wanneer er niet “Jantje zegt”
vooraan de opdracht wordt gezegd en kinderen doen de opdracht toch, dan zijn die kinderen uit.
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Bewegingsspelletje
In deze les leren de kinderen over motivatie. Motivatie betekent ‘het aanzetten of besluiten tot een bepaalde
inspanning’. Mozes gaf Israël redenen om hen tot actie over te laten gaan en te doen wat God opgedragen had
– Hem gehoorzamen. Doe het volgende spelletje om het begrip motivatie levend te maken.
Neem een bolletje wol. Leg dat uitgerold door het lokaal. Laat een kind aan het begin gaan staan. Het kind
moet nu het weggetje volgen zonder er “van af te vallen”. Leg aan het eind een verassing neer, dat de
motivatie is om de weg te volgen.
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MOTIVATIEMOBIEL
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GOD EIST GEHOORZAAMHEID
(HANDREIKING KINDEREN)
DEUTERONOMIUM 4

MEMORIEVERS
Deut.6:5

“Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en
met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.”



Deuteronomium is het ________________________ boek van de Bijbel.
 EERSTE

 DERDE

 VIJFDE

 ZEVENDE

 Wat vertelde Mozes de Israëlieten om hen te laten gehoorzamen aan
God? (lees Deuteronomium 4:1)
 DAT ZE DAN STERK EN MACHTIG ZOUDEN WORDEN.
 DAT ZE DAN IN LEVEN ZOUDEN BLIJVEN EN HET LAND VEROVEREN.
 DAT ZE ANDERS IN DE HOEK MOESTEN GAAN STAAN.
 DAT ZE VEEL DIEREN ZOUDEN KRIJGEN.

woestijn omdat ze niet wilden luisteren naar God toen Hij hun de
opdracht gaf om het land in te gaan. _____________________________
 Verbind de volgende woorden met de bijhorende beschrijving.
VASTHOUDEN



 DE VALSE GOD VAN DE MOABIETEN EN MIDJANIETEN.

EGYPTE



 OMVATTEN, OMKLEMMEN, NIET AFWIJKEN VAN.

BAÄL-PEOR



 EEN LAND IN HET MIDDEN-OOSTEN.

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Waar of niet waar: De Israëlieten doolden veertig jaar rond in de
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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