DEUTERONOMIUM LES 2  GOD VRAAGT ISRAËLS LIEFDE
DOOR GEHOORZAAMHEID
DEUTERONOMIUM 6

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen Gods Woord leren, overdenken en gehoorzamen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






De verantwoordelijkheid van Israël ten opzichte van God te noemen (Deut.6:4-5).
De rol van de ouders te beschrijven in het onderwijzen van Gods wetten aan hun kinderen.
Te verklaren wat het betekent om Gods Woord te overdenken.
Het tekstgedeelte “De Here onze God is één” toe te passen in het dagelijks leven. (Heb geen andere
goden.)

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

TOEPASSINGEN




Memoriseer Bijbelverzen om tijdens de dag te overdenken.
Pas de waarheid van Gods Woord toe in je dagelijks leven.
Er is slechts één God, dus onderzoek je leven om zeker te zijn dat er niets is dat Zijn plaats inneemt.

VOLGENDE WEEK

GOD BELOOFT OM TE ZE GENEN OF TE VERVLOEKEN
Lees Deuteronomium 11; 28
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Deut.6:5
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Het Shema begint met een oproep aan Israël. Mozes zegt: “Luister want ik ga jullie iets belangrijk vertellen.”
Welke boodschap ging het volk horen? “De HERE is onze God; de HERE is één!” (Deut.6:4). Dit laat ook het
karakter van God zien. Hoewel God bestaat uit drie aparte personen, is Hij slechts één God. Het geloof in één
God onderscheidde Israël van de andere volkeren. Het volk Israël werd opgeroepen om anders te zijn, apart
van de wereld rondom hen. Ze moesten anders eten, leven en aanbidden. Alles in hun leven moest anders en
apart zijn. Ze werden geroepen om apart te zijn omwille van de uniciteit van de God die zij dienden. De meeste
andere volkeren hadden verschillende goden, voor verschillende situaties. Israël had slechts één God, de Heer.
Israël onderscheidde zich ook van de ander volkeren door hun handelen. Hun levens moesten hun God
weerspiegelen. Ze moesten Gods wetten tonen alsof ze waren geschreven op hun lichamen.

Het gebod “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw
verstand” (Mat.22:37) omvat het gehele wezen van iemand. Wanneer iemand beweert werkelijk van God te
houden, moet hij liefhebben met zijn gehele wezen.
Deze gehoorzaamheid beperkte zich niet tot de toenmalige generatie Israëlieten, maar moest doorgegeven
worden aan hun kinderen en de kinderen van hun kinderen. Onderwijs van Gods wetten was een
vanzelfsprekend onderdeel van het leven. Het moest van generatie op generatie doorgegeven worden door het
spreken, handelen en onderwijzen. Het moest een manier van leven worden. De bedoeling was dat deze
wetten nooit zouden vergeten worden. Ze moesten onuitwisbaar gegrift worden in de harten van alle mensen.
In het Oude Testament omvatte het hart ook het verstand (gedachten). ‘In uw hart zijn’ betekende
voortdurend in iemands bewustzijn en gedachten zijn. De ouders van het volk Israël werden opgeroepen om
hun kinderen alles te onderwijzen wat de Heer hun in het verleden had toevertrouwd. Er moest voortdurend
over Gods Woord gesproken worden zodat de kinderen doordrongen zouden worden van de waarheid. Gods
karakter moest herinnerd en Zijn wetten gehoorzaamd worden.
De Joden namen dit tekstgedeelte heel letterlijk. Ze gingen zelfs zo ver door letterlijk de geboden op hun
lichamen te dragen. Tijdens de dagen dat Jezus hier op aarde was, droegen vrome Joden kleine kistjes met de
Schriften op hun hoofd en linkerarm. Dit deden ze om de letter van de wet te vervullen (Deut.6:8-9). Deze
kistjes werden ook wel tefillin genoemd. Ze waren vervaardigd van leder afkomstig van de huid van reine
dieren en bestonden uit vier stroken van perkament beschreven met de passages uit de Pentateuch (Ex.13:110; 13:11-16; Deut.6:4-9; 11:13-21). Deze kistjes werden gebonden aan het hoofd en de linkerhanden van de
jongens van 13 jaar en ouder. Ze werden gedragen tijdens het gebed, maar niet op Sabbat en feestdagen. De
tefillin, of gebedsriemen, worden vandaag de dag nog steeds gedragen door orthodoxe Joden.
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Israël werd opgeroepen om de Here lief te hebben met geheel hun hart, ziel en kracht (Deut.6:5). Deze passage
vinden we ook terug in het Nieuwe Testament. De Farizeeën trachtten Jezus al vragend in de val te lokken. Een
van de religieuze leiders, die ook een advocaat was, trachtte Jezus in verlegenheid te brengen met een vraag.
Hij vroeg Jezus: “Meester, wat is het grote gebod in de wet?” (Mat.22:36). Jezus antwoordde hem door
Deuteronomium 6:5 te citeren: “Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw
ziel en met geheel uw kracht.” Jezus ging daarna verder met het spreken over het liefhebben van je naasten en
verklaarde dat aan die twee geboden de ganse wet en de profeten hangen (Mat.22:40). Het Shema maakt
integraal deel uit van de gelovige zijn begrip van God en zijn relatie met God.
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De les van deze week brengt ons bij een van de meest sacrale gedeelten uit de Hebreeuwse Schriften van het
Joodse volk. Deuteronomium 6:4-9 is gekend als ‘het Shema’. Het is genoemd naar het eerste Hebreeuwse
woord in vers 4, shema, wat staat voor ‘horen’. Het verwijst naar de eenheid van God en hoe we geroepen
worden om Hem lief te hebben.

De tefillin worden slechts eenmaal vermeld in het Nieuwe Testament. Matteüs 23:5 zegt: “Al hun werken doen
zij (de Farizeeën en Schriftgeleerden) om in het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen
breed en hun kwasten groot.” Jezus bekritiseerde de handelingen van de religieuze leiders die het volk wilde
imponeren met hun vroomheid.
Het gebod om Gods wetten op het lichaam te plaatsen moest niet letterlijk worden genomen maar figuurlijk.
Ze moesten “een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn” (Deut.6:8). De wet moest niet letterlijk op het
voorhoofd tussen de ogen worden geplaatst, maar moest eerder gedurende de dag overdacht worden. Gods
Woord moest de hele dag vooraan in het verstand en de gedachten van de Israëlieten zijn. De Schriften
moesten zowel in hun persoonlijk als publiekelijk leven heersen. Het volk werd ook gevraagd om de wet aan
hun hand te binden als een teken. Dit illustreerde de leiding en begeleiding van Gods Woord in hun dagelijks
handelen.

Illustreren
Imponeren
Integraal
Memoriseren
Pentateuch
Uniciteit
Sacraal
Vroom

Met afbeeldingen versieren, toelichten.
Indruk maken, eerbied of ontzag inboezemen.
Volledig; geheel, totaal, compleet, essentieel deel uitmakend.
Uit het hoofd leren, van buiten leren.
De vijf eerste boeken van het Oude Testament van de Bijbel.
Enigheid, uniekheid.
Heilig, gewijd.
Vol ijver in het geloof; godvruchtig.

Tefillin of gebedsriem
Een Joodse man heeft vanaf het moment dat hij bar
mitswa is de plicht om bij het ochtendgebed tefillin,
gebedsriemen, om te doen.
Aan deze zwart lederen riemen zijn twee
kubusvormige doosjes van hetzelfde materiaal
bevestigd, waarvan er één op het voorhoofd en één
op de linkerarm bevestigd wordt.
Beide doosjes bevatten de teksten Deut. 6:4-9, Deut.
11:13-20, Ex. 13:1-10 en Ex. 11-16. Door het 'leggen
van de tefillin' bindt men zich de opdrachten van God
op hoofd en hart. Op Sjabbat en tijdens de feestdagen
worden geen tefillin gedragen.
De tefillin kunnen opgeborgen worden in een speciaal, vaak met de hand gemaakt en geborduurd tasje. Een
tefillintasje is vaak een persoonlijk geschenk aan een geliefd persoon.
Bron: Joods Historisch Museum

DEUTERONOMIUM LES 2  GOD VRAAGT ISRAËLS LIEFDE DOOR GEHOORZAAMHEID

INTERESSANTE WEETJES
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MOEILIJKE WOORDEN

BIJBELLES
INLEIDING
Vandaag zullen we meer leren over wie God is en wat Hij eiste van Zijn volk. De Israëlieten hadden hun kamp
opgeslagen buiten Jericho over de rivier de Jordaan. Daar wachtten ze om het beloofde land in bezit te nemen
van de Kanaänieten. De Kanaänieten waren een slecht en afgodisch volk. Ze aanbaden valse goden, in plaats
van de ware God. De Kanaänieten offerden zelfs kinderen om de goden te laten zien hoe ze aan hen toegewijd
waren. Ze offerden kinderen in de hoop dat hun god hun regen zou sturen voor de gewassen als ze hem zo
tevreden stelde. Mozes leerde het volk Israël het Woord van God, zodat ze niet de Kanaänitische goden zouden
volgen. Dit was een kwestie van leven of dood. Als de Israëlieten luisterden naar het Woord van God, zouden
ze leven; zo niet, dan zouden ze verwoest worden. Laten we kijken naar Deut.6:4-9 en leren wat Mozes het volk
opdroeg.

Lees Deuteronomium 6:4-9















Wat is het eerste ding dat we leren over de Heer in Deut.6:4-9?
Hij is God. Maar meer specifiek: Hij is “onze God”.
Wie is “onze God” volgens vers 4?
De Heer is de God van Israël. Hij is niet de God van andere landen, maar van Israël. Dus de God van Israël is
de Heer.
Wat weten we over de Heer?
De Heer is degene die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De Heer is degene die de mens gemaakt heeft.
Hij is degene waartegen Adam en Eva gezondigd hebben en die hen uit de hof van Eden liet gaan. Hij is
degene die opdracht gaf dat de ark gebouwd moest worden in de dagen van Noach, omdat er een vloed
kwam. Hij is dezelfde Heer die vuur en zwavel uit de hemel deed neerkomen om Sodom en Gomorra te
verwoesten. Hij is de Heer die verscheen aan Mozes in de brandende braamstruik, enzovoort. Hij is
almachtig, alwetend en overal. Hij is eeuwig, buiten de tijd, altijddurend en onbegrensd. Hij is heilig,
absoluut rechtvaardig en de Rechter van het universum. Hij is de Onderhouder van het leven en de
soevereine Heerser van het heelal. Wat Hij verordent (voorschrijft), zal gebeuren zoals Hij gezegd heeft. Dat
is de Heer.
Hoe werd de Heer de God van Israël? Maakte Israël Hem tot hun God?
Ex.19:5 en Deut.7:6-8 vertellen ons dat God Israël koos. Ze deden niets waardoor ze Zijn genade
verdienden; Hij koos hen eenvoudigweg om Zijn speciaal volk te zijn. De Heer is een genadige, vriendelijke
God, vol van barmhartigheid en erbarmen.
Hoeveel goden aanbaden de Kanaänieten?
Ze waren polytheïstisch, wat betekent dat ze meerdere goden dienden. Ze maakten goden van goud, zilver,
hout, steen en in de gelijkenis van mensen, dieren en planten. Ze offerden dieren en mensen aan deze
afgoden. Ze offerden gebeden aan hun goden, hopende op een antwoord.
Is de Heer vele goden?
Nee. Hij is één God.
Wat is de tweede waarheid die we leren over de Heer aan het einde van vers 4?
We leren dat de Heer niet vele goden is, maar één God. Zoals we net gezien hebben, is de Heer die het
heelal geschapen heeft dezelfde Heer die Mozes de tien geboden gegeven heeft. Er is maar één Heer.
Omdat de Heer hun God was, wat was de eerste verantwoordelijkheid van de Israëlieten?
De eerste verantwoordelijkheid van de Israëlieten was om de Heer lief te hebben.

DEUTERONOMIUM LES 2  GOD VRAAGT ISRAËLS LIEFDE DOOR GEHOORZAAMHEID

BIJBELLES

4

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE








Hoe moesten de Israëlieten de Heer liefhebben?
Ze moesten de Heer liefhebben met geheel hun hart, ziel en kracht. Het hart en ziel spreken over het
innerlijk, terwijl kracht spreekt over het uiterlijk. Het werk van de Israëlieten moest hun liefde voor de Heer
laten zien. Het innerlijk is je gedachten. {Kun jij zien wat een ander denkt? Weet jij wat een ander zijn
gedachten zijn? Kan God onze gedachten zien? Wat is een hypocriet?} Een hypocriet is een persoon die een
ding zegt en denkt, maar iets anders doet. Een hypocriet is iemand die de Heer niet liefheeft met heel zijn
hart, ziel en kracht, maar uiterlijk doet alsof hij de Heer liefheeft en Hem dient.
Hoe moeten wij de Heer liefhebben?
Wij zouden de Heer moeten liefhebben met een oprechte en complete liefde. Niets is vergelijkbaar met God
en niets zou tussen jou en God in moeten komen staan.
Wat moesten de Israëlieten doen met het Woord van God?
Ze moesten het Woord van God in hun hart nemen. Ze moesten er dagelijks aan denken en Zijn geboden
gehoorzamen, zodat ze onder de invloed en autoriteit (gezag) van het Woord gebracht werden.
Wat was de tweede verantwoordelijkheid van de Israëlieten?
Ze moesten het Woord van God ijverig aan hun kinderen leren.
Wanneer moesten de Israëlieten hun kinderen onderwijzen?
Ze moesten hun kinderen het Woord van God voortdurend doorheen de dag onderwijzen.

De Israëlieten waren gekozen door de ene, ware God om Zijn volk te zijn boven alle volken op aarde. Omdat
God de enige God is, eist Hij complete getrouwheid. De Israëlieten mochten geen andere goden dienen en
daardoor ontrouw zijn aan de ene ware God, die hen bevrijd had uit Egypte. Ze moesten de Heer hun God
liefhebben met een oprechte en complete liefde. Mozes leerde hun dat steeds te mediteren op Gods woord de
weg was om hun verantwoordelijkheid te vervullen. Ze moesten ook hun kinderen constant de wegen van de
Heer onderwijzen, zodat ook zij zouden leren om de Heer lief te hebben en Hem te gehoorzamen.
Houd jij van de Heer? Degenen die de Heer liefhebben zullen anderen liefhebben (1 Joh.4:19-20), zullen Gods
geboden houden (1Joh.5:3; Joh.14:15) en zullen Jezus Christus liefhebben (Joh.8:42). Degenen die God
liefhebben zullen verlost worden van eeuwige toorn en zullen voor eeuwig met Jezus zijn in de hemel. Degenen
die God niet liefhebben, die niet hun vertrouwen gesteld hebben in Jezus, die altijd ongehoorzaam zijn aan Zijn
geboden, zullen voor eeuwig in de hel zijn. Je moet begrijpen dat je een zondaar bent en dat God heilig is. Hij is
je Maker en daarom heeft Hij recht op jouw leven. Jouw zonde eist dat er een prijs betaald wordt – “het loon
van de zonde is de dood” (Rom.6:23). Jezus Christus is Gods volmaakte en heilige Zoon en Hij kwam naar de
aarde om te sterven voor onze zonden. Aan het kruis stierf Hij in jouw plaats, behandeld door God alsof Hij een
zondaar was, ook al had Hij geen zonde in Zich. Drie dagen later verrees Jezus uit het graf en is Hij levend
vandaag aan de rechterhand van God. Degenen die Jezus vertrouwen en hun leven geven aan Hem zullen
verlost zijn van de hel. Vraag Jezus of Hij je wil vergeven.
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CRÈCHELES
De Israëlieten hadden hun kampen nog steeds opgeslagen aan de andere kant van de Jordaan; Ze waren van
plan om het nieuwe land dat God hun had beloofd te gaan veroveren. Maar dit zou niet makkelijk zijn, want in
dat land woonden de Kanaänieten. Zij waren een slecht volk dat afgoden diende. God wilde Zijn volk graag
beschermen en de overwinning geven over de Kanaänieten. Daarom leerde Hij hun door Mozes waar de
Israëlieten op moesten letten. De vorige les zagen we dat God wilde dat de Israëlieten gehoorzaam waren. Ze
moesten altijd doen wat God had gezegd dat ze moesten doen. Altijd luisteren naar God. “De Here God is één,
zei Mozes. God is één, er is dus maar één God, geen twee drie, vier, vijf of meer. Neen, er is maar één God.
Dat moet voor de Israëlieten niet zo moeilijk zijn geweest om te onthouden. God is één en tellen tot één kan
iedereen. Maar God had nog meer te zeggen. Hij wilde niet dat de Israëlieten zomaar deden wat God wilde,
De Israëlieten moesten niet zomaar doen wat God van hen vroeg, God wilde dat zij Hem hierbij ook liefhadden.
Dat hun hart blij werd van God terwijl ze deden wat Hij van hen vroeg. “Heb God lief met heel je hart, met heel
je ziel en heel je kracht”, zei Mozes tegen de Israëlieten.
Maar dat was niet makkelijk. Ze herinnerden zich nog toen ze in de woestijn vooruit liepen, zoals God had
gevraagd, maar toen ze daarbij steen en been klaagden en boos waren in hun hart. De tocht duurde zo lang en
ze hadden zo’n dorst. Het was al zo moeilijk om te wandelen in die dorre droge woestijn. Wilde God nu ook
nog dat ze diep in hun hart God zouden liefhebben? Dat zou moeilijk zijn. Daarom moesten de vaders hun
vertellen over God en Zijn wet. Als ze op weg waren moesten ze vertellen wie God was en wat Hij vroeg. Als ze
gingen slapen en nadat ze waren opgestaan moesten ze de kinderen herinneren aan die ene God. Altijd
moesten ze denken aan God. Ieder moment van de dag, bij alles wat ze deden. Enkel zo konden de kinderen
God leren liefhebben met heel hun hart, ziel en kracht.
Als de kinderen dan later vroegen waarom God Zijn wetten heeft gegeven.

Moesten de vaders hun

antwoorden: “Eens waren wij slaven van de farao, de koning van Egypte. Maar de Heer heeft ons uit Egypte
weggehaald, krachtig greep hij in. Wij zagen met eigen ogen hoe hij grootse tekens en wonderen deed en
Egypte, de farao en zijn hele hof te gronde richtte. Maar ons haalde hij daar weg. Hij wilde ons hier brengen en
ons het land geven dat hij onze voorouders had beloofd. De Heer, onze God, gaf ons bevel al deze wetten te
gehoorzamen zodat we hiermee laten zien dat Hij onze God is. Dan zou het ons steeds goed gaan en zou hij ons
in leven houden, zoals nu ook het geval is. God zal met ons wandelen als we precies doen zoals hij ons heeft
bevolen.’
Aan ons zegt God eigenlijk nog net hetzelfde! God wil niet dat we zomaar doen wat Hij van ons vraagt, maar
daarbij de hele tijd denken aan andere dingen en voortdurend mopperen. Neen, God wil dat we altijd aan Hem
denken. Dat we in ons hart blij worden wanneer we doen wat God van ons vraagt. God is niet enkel de baas
over de aarde, Hij is ook de baas over ons hart.

Dus als je papa of mama nog eens vraagt om een

speelgoeddoos op te ruimen. Kan je voortaan onmiddellijk denken aan God en Hem danken dat je Hem kan
liefhebben terwijl je doet wat Hij van je vraagt, gehoorzaam zijn aan je papa en mama. En vind je dit moeilijk,
denk er dan maar eens aan hoe God de Israëlieten had geleid uit Egypte en redde uit de handen van de farao!
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kinderen overal waar ze konden leren wat Gods geboden waren. Als ze thuis waren moesten de vaders
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God wilde ook de baas zijn over alles wat ze dachten, alles wat ze wilde, alles wat ze voelden… hun hele hart.

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.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (zie voor uitleg
memorievers Deut. Les 1).

IJSBREKERTJES

Op Gods tijd
Neem een speelgoedklok mee. Laat de kinderen vertellen wat ze zoal doen op een dag en op welke tijd dat is.
Beweeg de armen van de klok naar verschillende tijden van de dag, bijvoorbeeld 7 uur (tijd om op te staan), 12
uur (tijd om je boterhammen te eten), 8 uur (tijd om naar bed te gaan), etc. Vraag dan aan de kinderen
wanneer zij denken dat het tijd is om aan God te denken en wanneer het tijd is om Hem lief te hebben. Draai
de handen van de klok verschillende keren rond en leg uit dat het daar altijd de tijd voor is. In de les leren we
meer over het dienen van de Heer doorheen de dag en de nacht.

KNUTSELWERKJES
Gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten
Laat de kinderen een huis tekenen met een poort en een hek ernaast. Laat hen de deur aan drie zijden
uitknippen, zodat de deur open en dicht kan. Laat hen dat op een ander vel papier plakken en achter de deur
het memorievers schrijven (of plakken). Dit knutselwerkje illustreert Deut.6:9. Spreek met de kinderen over het
feit dat God wil dat we altijd aan Hem en over Zijn waarheid denken, zoals vers 5 zegt.
Het hart
Geef elk kind een dubbelgevouwen kaart (of stevig papier dat dubbel gevouwen is). Teken hier een groot hart
op en zorg dat het langs de gevouwen kant getekend is. Knip het hart uit, maar zorg dat het hart aaneen blijft
aan de gevouwen kant. Geef elk kind een lange strook papier dat tussen de uiteinden van het hart geplakt kan
worden, wanneer het hart uitgevouwen ligt. Laat elk kind hier het vers uit Deut.6:6-7 “Wat ik u heden gebied,
zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken” op schrijven. Vouw de strook papier
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Wat is mediteren?
Heb jij ooit iets gehad wat de hele dag in je hoofd bleef zitten? Een liedje misschien? Je denkt de hele tijd aan
de woorden van het liedje. Mediteren over Gods Woord is vergelijkbaar. Je wil dat het de hele dag in je hoofd
blijft zitten. Je zou eraan moeten denken en de betekenis ervan moeten weten. Je zou het moeten toepassen in
je leven door te doen wat het zegt. Mediteren is het Woord van God vooraan in je gedachten hebben, zodat
het je gedachten en handelingen kan leiden heel de dag door.
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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.)

op als een harmonica en plak de uiteinden in het hart. Vouw het hart dicht en zorg ervoor dat de lijm goed
droog is.
Gebedsdoosje
Geef elk kind een kopie van het “gebedsdoosje”. Plak dat op stevig papier en knip het uit langs de vette lijnen.
Maak vouwen langs de stippellijnen. Maak hiervan een kleine doos, dat twee zijden moet hebben met
uitstekende stukken. Laat een kant open en steek hier de vier kleine papiertjes in met de Bijbelteksten erop. De
doos kan vastgemaakt worden aan twee lange stroken papier vastgeplakt met plakband om een hoofdband van
te maken. De vier Bijbelteksten zijn: Ex.13:1-10; Ex.13:11-16; Deut.6:4-9; Deut.11:13-21.
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Deut.6:8 geeft de opdracht om de wet “tot een teken op uw hand te binden en het u een voorhoofdsband
tussen uw ogen te laten zijn.” Het is als een gids. Hoewel dit niet bedoeld was om letterlijk te doen, maakten en
droegen de Joodse leiders de gebedsdoosjes, die gedeelten van de Schrift in zich hadden, op hun voorhoofd.
Vandaag maken we gebedsdoosjes. Die zijn een symbool van onze nood om het Woord te allen tijde op de
voorgrond van onze gedachten te hebben, om ons te leiden in alles wat we doen.

KNUTSELACTIVITEITJES
Schat zoeken
Verdeel de kinderen in kleine groepjes en laat hen de instructies op de kaart volgen om de schat te vinden.
Vergelijk het volgen van instructies met het gehoorzamen en de beloning met Gods beloften van zegeningen.
Ideeën om een zoektocht naar de schat uit te zetten:

2.

Geef een lijst met specifieke richtingen die op volgorde uitgevoerd moeten worden zoals: “Start bij de
deur, neem 10 grote stappen naar het raam, keer je naar links en loop naar de muur, etc. De beloning
is onder de X op de muur.”
Bij elke aanwijzing geef je een briefje met richtlijnen om te volgen naar de volgende aanwijzing. Heb
verschillende aanwijzingen die naar de schat leiden.

Luisterspelletje
In de les van vandaag leren we over een Bijbelgedeelte dat ‘de Shema’ wordt genoemd. Dit is een gebed van de
Joden. Het wordt zo genoemd omdat het begint met “Hoor Israel.” Shema is het Hebreeuwse woord voor
“hoor”. Gebruik een van deze spelletjes als je de les begint. Spreek over het doel van luisteren en aandacht
hebben wanneer iemand spreekt.
1.

2.

3.

Doorfluisteren: kies een kind om een Bijbelgedeelte of een vers aan het kind naast hem door te
fluisteren. Laat dit doorgaan tot het laatste kind (indien het grote groep is, kan er gekozen worden om
een gedeelte van de kinderen hieraan mee te laten doen). Laat het laatste kind het vers luidop zeggen
en kijk of er verschil is met het originele vers.
Tongbrekers: vertel een zinnetje waar je je tong over breekt. Laat de kinderen dit een aantal malen
achtereen proberen op te zeggen. Voorbeelden: “Zeven Zaventemse Zwemmers Zouden Zes Zomerse
Zondagen Zwemmen Zonder Zwembandjes, Zuster Zoë Zei: Ze Zijn Zeker Zot? Ze Zullen Zinken.”
“Moeder snijdt zeven scheve sneden brood.” “Als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen
vliegensvlug.”
Ik ga op reis en neem mee…: Laat de kinderen in een kring zitten. Laat een kind beginnen met de zin
“Ik ga op reis en ik neem mee…een tandenborstel”. Het volgende kind herhaalt de hele zin “Ik ga op
reis en ik neem mee een tandenborstel…en schoenen”. Laat zo de hele kring doorgaan. Wanneer een
kind het niet meer weet is het af. Het spel is afgelopen als er nog een kind overblijft of wanneer de
leider dit bepaalt.

Geef het door
De Israëlieten moesten hun kinderen steeds vertellen over Gods Woord. Laat de kinderen dat zien door hen in
een kring te laten staan. Kies een kind om het memorievers op te zeggen tegen de persoon naast hem. Nadat
hij het vers opgezegd heeft, mag hij gaan zitten en mag het volgende kind het vers opzeggen aan het kind naast
hem. Laat dat doorgaan totdat alle kinderen het Woord van God gedeeld hebben.
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Jong geleerd, oud gedaan
Bespreek met de kinderen of ze iets van hun (groot)ouders geleerd hebben om te doen. Dit kan bijvoorbeeld
zijn: bakken volgens een familierecept, borduren, vissen of de bal shotten. Vraag iemand om een vaardigheid te
laten zien of om de kinderen te leren hoe iets van de ene generatie op de andere generatie is overgegaan. Laat
dat een creatieve activiteit zijn, zodat de kinderen deel kunnen nemen in de vaardigheid. Vertel dat deze
activiteit verband houdt met Deut.6:4-5 dat de ouders opdracht geeft om hun kinderen altijd Gods wetten te
leren.
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GEBEDSDOOSJE
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GOD VRAAGT ISRAËLS L IEFDE DOOR GEHOORZAAMHEID
(HANDREIKING KINDEREN)
DEUTERONOMIUM 6

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.”



Vul de volgende zin verder aan vanuit Deuteronomium 6:4 (NBG).
“ __________, ISRAËL: DE __________ IS ONZE GOD; DE HERE IS __________!”

 De Israëlieten moesten de Here liefhebben met heel hun __________,

 De eerste verantwoordelijkheid van de Israëlieten was God _________.
 Hoe kan je laten zien dat je van God houdt? _____________________.
 De tweede verantwoordelijkheid van de Israëlieten was hun kinderen te
leren __________.
 HOE TE KOKEN

 UIT GODS WOORD

 HOE TE FIETSEN

 NAAR HUN OUDERS TE LUISTEREN

 Juist of fout: De Israëlieten moesten gedurende de hele dag, zowel
binnen als buiten over Gods geboden praten. __________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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ziel en kracht.
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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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