DEUTERONOMIUM LES 3  GOD BELOOFT ZEGEN OF VLOEK
DEUTERONOMIUM 11; 28

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen het beloofde resultaat van gehoorzaamheid zien.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Te vertellen wat er zou gebeuren als Israël al dan niet zou gehoorzamen.
Voorbije zegeningen van God aan Israël op te sommen.
De gevolgen voor Israël bij ongehoorzaamheid te beschrijven.
Hedendaagse gevolgen van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid te benoemen.

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 God om je liefde voor Hem te tonen.
Herinner Gods zegeningen bij gehoorzaamheid in het verleden.
Memoriseer Gods Woord zodat je zult doen wat juist is.
Eer God in alles wat je doet. Hij is onze aanbidding waardig.

GOD ROEPT JOZUA ALS ZIJN DIENAAR
Lees Jozua 1:1-9
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
In de les van vandaag zullen we opnieuw zien dat Mozes het volk Israël herinnert aan hun plichten voor God. Ze
moesten God liefhebben en Zijn geboden bewaren (Deut.11:1). Hij legde aan Israël uit wat God van hun
verwachtte en zei hun dat het gevolg van gehoorzaamheid een lang en voorspoedig leven in het beloofde land
zou zijn. Mozes herinnerde Israël aan de grote wonderen die God had gedaan voor hen wanneer ze
gehoorzaam waren geweest in het verleden. Hij waarschuwde hen ook voor het grote gevaar van het
ongehoorzaam zijn aan Gods bevelen, door hen aan de verdelging van de rebellerende families die door de
aarde opgeslokt werden te herinneren. Het volk Israël was de eerste getuige geweest van Gods trouw en
gerechtigheid en door de waarschuwing die ze hadden gekregen, hadden ze geen excuus toen ze uiteindelijk
uit het land werden gejaagd door hun ongehoorzaamheid (Deut.4:25-31). (De wegvoering van het noordelijke
koninkrijk vond plaats in 722vC door Assyrië en Juda werd weggevoerd in 586vC door Babylon.)

Mozes waarschuwde de Israëlieten ervoor om niet af te wijken “van de weg die ik u heden gebied, door het
achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt” (Deut.11:28). Denk eraan dat de Kanaänieten op
dat moment nog steeds in het land woonden. Omdat de Israëlieten er niet in slaagden om de Kanaänieten
volledig uit het land te jagen, lieten ze zich verleiden om de god van Kanaän te aanbidden in plaats van de
enige en ware God. Hun toewijding aan God kon echter niet gedeeltelijk zijn of voortdurend deinen. Ze
moesten volledig toegewijd zijn aan Hem. Ze hadden niet de optie om te kiezen welke god ze wilden
aanbidden. God is een naijverig God. Hij zei: ”Ik ben de HERE, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen
ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden” (Jes.42:8; 48:11).
In dit tekstgedeelte uit Deuteronomium 11 gaf Mozes twee motivaties om God lief te hebben en te
gehoorzamen. De eerste motivatie was de barmhartigheid die God aan hen had getoond doorheen hun
geschiedenis. God had Zijn barmhartigheid getoond door hen te verlossen uit Egypte en voortdurend te
onderhouden en te leiden tijdens hun dooltochten in de woestijn. De tweede motivatie voor Israëls
gehoorzaamheid was het feit dat God hen had beschermd in het verleden en dat zou blijven doen in de
toekomst. Gods belofte van een komende zegen in het land voor Israël was afhankelijk van hun voortdurende
gehoorzaamheid aan Gods geboden (Deut.11:13-17).
Israël werd ook gezegd wat er zou gebeuren als ze ongehoorzaam waren aan Gods geboden. In
Deuteronomium 28 was Mozes klaar met de voorbereiding van het volk om het beloofde land in te trekken. De
focus was niet langer gericht op de toekomstige mogelijkheden van Israël, maar eerder op de herinnering van
hun verbond net voordat ze het land zouden binnengaan. Deuteronomium 29:1 is een samenvatting van dit
hoofdstuk. Het zegt: “Dit zijn de woorden van het verbond dat de HERE Mozes geboden heeft met de
Israëlieten te sluiten.” Israël haalde zich het verbond dat ze hadden gemaakt toen ze uit Egypte kwamen terug
voor de geest. God had hun beloofd om het land aan Israël te geven, maar er waren voorwaarden aan
verbonden die vervuld moesten worden om de zegeningen van het land te genieten in de toekomst. Het volk
had zich publiekelijk geëngageerd om Gods standaard te volgen in hun leven. Ze hadden de
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Wat Mozes’ oproep zo uniek maakte, was het sterke contrast met de aanbidding die de omliggende volkeren
uitoefenden. Volgens de religie van Kanaän was de god Baäl verantwoordelijk voor de vruchtbaarheid van het
land. De Kanaänieten geloofden dat Baäl rechtstreeks betrokken was bij de regen en het succes van de oogst
ieder jaar. Zonder regen in het seizoen zou het land niet productief zijn en zou het volk geen voedsel hebben
om te overleven. Daarom offerden de Kanaänieten aan Baäl, al trachtend hem op die manier wat te bedaren en
hem over te halen om regen te sturen. Hun handelingen kwamen niet voort uit een liefde voor Baäl, maar uit
hun geloof dat zij Baäl konden laten doen wat zij wilden.
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Mozes instrueerde het volk: ”Onderhoudt dus heel het gebod, dat ik u heden opleg, opdat gij sterk zijn moogt
en het land binnengaan en in bezit nemen, … en opdat gij lang moogt leven in het land” (Deut.11:8-9a). Mozes
liet duidelijk zien dat er een ‘oorzaak-en-gevolg’-verhouding was tussen gehoorzaamheid en zegen en
ongehoorzaamheid en vloek. De Israëlieten stonden op het punt om het beloofde land binnen te gaan en het in
bezit te nemen. Hun toewijding aan Gods wet zou een onmiddellijk effect hebben op de voortdurende
zegening in het land. Israëls ware liefde voor God werd bewezen door hun gehoorzaamheid aan Zijn Woord. In
het Nieuwe Testament herhaalde Jezus dit principe toen Hij zei: “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden
bewaren” (Joh.14:15).

verantwoordelijkheid gekregen om trouw te blijven aan de Heer. God had hen op een wonderlijke wijze uit
Egypte geleid, hen voorzien van voedsel en water, en Hij had hun alles gegeven wat ze maar nodig konden
hebben.
In Deuteronomium 28 kunnen we de beloofde zegeningen en vloeken als een gevolg van gehoorzaamheid en
ongehoorzaamheid zien. Deze zegeningen en vloeken waren telkens in twee rijmende versregels geschreven,
wat het volk hielp om ze te onthouden. Dat liet ook het belang zien van de keuze tussen zegeningen en vloeken
(gezegend/vervloekt zal de vrucht van je lichaam zijn, gezegend/vervloekt zullen uw mand en baktrog zijn (de
oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt, NBV), enz. – Deut.28:4, 5, 17, 18). Israël werd de
mogelijkheid gegeven om een bewuste keuze te maken tussen zegen of vloek.

Het is ironisch dat het volk eerder zou kiezen om een valse god te omhelzen die ze konden besturen dan de
soevereiniteit van de enige ware God. Mozes waarschuwde Israël voor de gevaren bij het rebelleren tegen God.
Hij waarschuwde hen dat de vloeken en het oordeel over hen zouden komen wanneer ze ongehoorzaam waren
aan God en andere goden aanbaden. God is genadevol en goed en verlangt ernaar om Zijn volk te zegenen.
Maar Hij is ook rechtvaardig en straft zonden (Num.14:18). De God die Israël strafte voor hun zonden is
dezelfde God die gelovigen vandaag tuchtigt als ze ongehoorzaam zijn. De principes achter deze verzen zijn nog
steeds van toepassing. God haat en bestraft zonden en zegent gehoorzaamheid.

MOEILIJKE WOORDEN

Baktrog
Deinen
Deportatie
Engageren
IJzingwekkend
Instrueren
Ironie
Naijver
Razernij

Diepe kom waarin het deeg gekneed wordt.
Langzaam op en neer gaan.
Gedwongen verplaatsing van mensen.
Verbinden; stelling nemen.
Schrik, huivering veroorzakend.
Onderwijzen, onderrichten; een voorschrift of een gedragslijn geven.
Bedekte spot, doordat men het tegenovergestelde zegt van wat bedoeld wordt.
Jaloezie.
Dolheid, frenesie, furie, waanzin, woede.
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In de volgende verzen werd de omvang duidelijk van de vloeken die Israël zou ondergaan wanneer ze ontrouw
waren aan God. Het eerste gedeelte van vloeken is een tegenovergestelde afspiegeling van de zegeningen die
in de eerste helft van het hoofdstuk worden gegeven. De vloeken maakten het zeer duidelijk dat de
verwoestende gevolgen pijnlijk zouden zijn en ieder aspect van het leven zouden omvatten. De vloeken zouden
voortduren en er zou geen ontheffing zijn tot de Heer Israël zou vernietigd hebben (Deut.28:20). De
beeltenissen die worden afgeschilderd in deze verzen zijn ijzingwekkend en gaven hoogstwaarschijnlijk een
goede aansporing om deze gevolgen kost wat kost te vermijden. Deze verzen spreken van kwalen,
onvruchtbaarheid, verschillende ziekten, een verschroeiende zon, het gebrek aan water, nederlagen door de
vijanden, razernij, armoede, zwakheid, dodelijke epidemieën, het verlies van familieleden, deportatie en zoveel
meer. De laatste vloek, deportatie in slavernij naar Egypte, zou, wanneer dat gebeurde, voor Israël de cirkel
rond maken. Hoewel ze in alle vrijheid zouden kunnen hebben geleefd met al de zegeningen van een land
vloeiende van melk en honing, kozen ze eerder om te rebelleren tegen God en terug in gevangenschap te
keren.
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Deze lange lijst van vloeken, die 3/4de van deze passage omvat, werd opgesteld als een sterke herinnering om
niet in de zonde te vallen omdat deze dingen dan zouden gebeuren. Vers 20 omschrijft veel van de kern van de
volgende vloeken (Deut.28:15-68): “De HERE zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen
in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de
slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt” (28:20).

BIJBELLES
INLEIDING
Wil jij gezegend worden door God? Wil jij God behagen? Wanneer we God gehoorzamen, zullen wij zegen
ontvangen. Dat hoeven niet direct zegeningen op aarde te zijn, maar zegeningen in de hemel – geestelijke
zegeningen. Maar wat als we God ongehoorzaam zijn? Ziet Hij dat door de vingers? Zijn er gevolgen voor
ongehoorzaamheid? Zo ja, wat zijn die dan? Dat zullen we leren in de les vandaag.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat voor opdracht gaf Mozes aan het volk Israël?
Mozes gaf het volk de opdracht om de Heer lief te hebben met geheel hun hart, ziel en kracht.
 Waarom zou Israël de Heer lief moeten hebben?
Hij is de enige ware God. Hij heeft hen geschapen, Hij leidde hen uit Egypte en leidde en onderhield hen
doorheen de woestijn.
 Hoe konden de Israëlieten laten zien dat ze van de Heer hielden?
Door Hem te gehoorzamen, Hem dank te geven door gebed en liederen, Zijn Woord en Zijn naam te
verdedigen tegen hen die hen niet respecteerden.
 Hoe konden de Israëlieten de Heer dienen?
Door alleen Hem te volgen, door Zijn wil te doen, door te leven voor Zijn eer en door hun levens aan
Hem te geven.
 Waarom moesten de Israëlieten het gebod krijgen om de Heer lief te hebben en Hem te dienen?
Ze waren zondig en vergaten de Here en wat Hij gedaan had gemakkelijk. Ze wilden liever andere
goden dienen, omdat ze zondige harten hadden. Ze moesten eraan herinnerd worden dat ze zondig,
rebels en een trots volk waren.
 Waarom koos God hen als Zijn volk?
Hij hield van hen (Deut.7:6-8).
 Wat was het eerste dat God beloofde aan Israël als ze Hem liefhadden en Hem dienden?
Hij zou hun regen geven. Dit zou hun gewassen helpen om te groeien en zou hun water en voedsel
geven.
 Wat was het tweede dat God beloofde om hun te geven voor hun liefde en verdienste voor Hem?
Hij zou hun gras voor het vee geven om te eten, waar ze sterk en gezond van werden. Dat zou de
veestapel groter maken.
 In wat voor situatie zou het volk zijn als resultaat van Gods zegeningen?
Zij zouden verzadigd en tevreden zijn. Ze zouden nooit zonder voldoende voedsel zijn. Er zou nooit een
tekort aan voedsel zijn in het land zolang als ze de Here liefhadden en Hem dienden. Dat was een
belofte van de ene ware God.
 Wat betekent het woord “verleiden”?
Dat betekent bedriegen of niet de waarheid laten zien.
 Wat zou er gebeuren als de Israëlieten verleid werden?
Ze zouden zich afkeren van God en valse goden aanbidden.
 Welke geboden zouden dan worden overtreden?
De eerste twee geboden. (Zie Ex.20:3-5).
 Welk deel van hun leven zou beïnvloed worden door de belofte van God om vloeken te sturen?
God beloofde om naar elk deel van hun leven vloeken te sturen. Hij zou alles verwoesten wat ze
probeerden te doen. Wanneer ze gewassen probeerden te groeien, zou God ze verwoesten. Wanneer
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees Deuteronomium 11:8-17.








SAMENVATTING
De beloofde zegen van God aan de Israëlieten die Hem liefhadden en Hem dienden was, dat ze zouden leven in
het land en altijd verzadigd zouden zijn. Hij zou regen geven voor het land en het gras voor het vee. Maar als ze
ervoor kozen om andere goden te dienen en te aanbidden, beloofde God dat het zou stoppen met regenen en
dat de Israëlieten zouden omkomen.

Aan gelovigen heeft God vele zegeningen beloofd. Eén is de zegen van de hemel. Ze zullen voor eeuwig in de
tegenwoordigheid van God zijn, een plaats waar geen tranen, geen dood en geen rouw en pijn meer zullen zijn.
Het is een plaats van eeuwige vreugde en vrede, omdat er geen zonde zal zijn.
Er is ook een belofte gemaakt aan degenen die de ene ware God niet liefhebben. Degenen die andere goden
dienen en aanbidden, zullen naar een plaats gestuurd worden waar eeuwige kwelling zal zijn en daar zal men
“huilen en knarsetanden” (Matt.8:12). In plaats van in de nabijheid te zijn van God, Zijn heilige engelen en Zijn
mensen, zullen ze in de nabijheid zijn van de duivel, zijn demonen en al degenen die andere goden hebben
gediend en aanbeden. God zegent degenen die Hem liefhebben en Hem alleen dienen en Hij straft degenen die
andere goden aanbidden en dienen.
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Net zoals God beloofde om de Israëlieten te zegenen wanneer ze Hem lief zouden hebben en Hem alleen
zouden dienen, zo zijn ook de gelovigen vandaag gezegend voor hun gehoorzaamheid. Wij zijn niet in de eerste
plaats gezegend met lichamelijke en materiële dingen, maar met geestelijke, hemelse zegeningen. Wij hebben
ook de mogelijkheid om gemeenschap met God te hebben wanneer we gehoorzaam zijn. Degenen die God
liefhebben, hebben erkend dat ze zondaar zijn en schuldig voor God zijn. Ze hebben berouw getoond voor hun
zonden en hebben Jezus gevraagd hen te vergeven en hen te verlossen van hun zonden. Ze weten dat ze niets
kunnen doen om Gods gunst te verdienen en hebben hun vertrouwen in Jezus geplaatst. Ze geloven dat Hij aan
het kruis stierf voor hun zonden en dat Hij na drie dagen weer opstond uit de dood.
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ze een stad probeerden te bouwen, zou God haar verwoesten. Wanneer ze oorlog tegen vijanden
wilden voeren, zou God de Israëlieten verwoesten. Elk deel van hun leven zou beïnvloed zijn door Zijn
vloek.
Hoelang zouden de vloeken duren?
Totdat Israël verwoest was.
Waarom wilde God de Israëlieten vervloeken?
God wilde de Israëlieten vervloeken voor hun kwade dingen en het verlaten van God. Het verlaten
betekent iets achterlaten of iets opgeven waar je eerst aan vasthield en wat je genegen was.
Hoe kan iemand God verlaten?
Een persoon kan God verlaten door zich van Hem af te keren, niet te luisteren naar Hem en
ongehoorzaam te zijn aan Zijn geboden.
Hoe konden deze vloeken voorkomen worden?
Door gehoorzaam te zijn aan Gods voorschriften en Hem alleen te aanbidden.
Wat waren de twee motivaties die Israël gekregen had om gehoorzaam te blijven?
De eerste was Gods barmhartigheid en trouw vanuit het verleden. De tweede was dat hun zegeningen
in het nieuwe land afhankelijk waren van hun gehoorzaamheid aan Gods Woord in de toekomst.

CRÈCHELES
Wie weet waar de Israëlieten tot nu toe leefden nadat ze uit Egypte waren gevlucht? In de woestijn.
Kennen jullie dat, een woestijn? Dat lijkt wel een beetje op een hele grote zandbak. Je vindt daar
dus bijna geen eten en drinken. En weten jullie ook hoe lang ze daar hebben rondgelopen? Veertig
jaar… dat is wel heel lang hé. Ze hadden geen land en dus ook geen huis om in te wonen. Ze
moesten altijd maar weer opnieuw tentjes bouwen en daarin slapen.
Maar… God had hun een land beloofd. Weet iemand nog welk land? Het land Kanaän. God had
gezegd: “Ik ga ervoor zorgen dat het land Kanaän voor jullie wordt en dat jullie daar kunnen gaan
wonen in een huis.” Dat maakte de Israëlieten heel blij.
Weet je wat er vandaag gaat gebeuren… neen hé… zal ik het jullie gaan verklappen…. Mozes gaat het
volk klaarmaken om het land in te gaan. Ze staan nu aan de grens van het land en mogen binnenkort
het land binnengaan. Maar eerst moest Mozes nog iets zeggen van God. Mozes moest van God
zeggen dat de Israëlieten moesten luisteren naar God. Ze moesten doen wat God van hen vroeg. Als
kleurplaat 1) God had gezegd: “ Als je naar Mij luistert, zal ik je heel oud laten worden.” Kennen
jullie iemand die heel oud is? Hoe heet die? Daar mag je God ook voor danken omdat God hem zo
oud heeft laten worden.
Wat zou God doen als ze niet wilden luisteren naar God? Wat zou God dan doen volgens jou? Juist
ja, als je niet luistert, krijg je een straf. God zei dat als de Israëlieten luisterden naar Hem, dat ze alles
zouden krijgen wat ze nodig hadden en ook nog heel oud mochten worden. Als ze niet luisterden,
zou Hij hen straffen door weinig eten, drinken en kleren te geven. Ook zouden ze dan niet oud
worden. (Zie kleurplaat 2) God zei: “Als jullie niet luisteren zal ik jullie uit het land laten jagen, jullie
hé! Weet je nog wat de Israëlieten moesten doen in Egypte? Heel hard werken en luisteren naar de
Egyptenaren.
Weet je wat zo leuk is voor ons? Als wij luisteren naar God, dan beloont Hij ons ook. Dan krijgen we
een blij hartje en voelen we ons gelukkig. Maar, als wij niet willen luisteren naar Hem, straft Hij ons
ook en krijgen we verdriet in ons hart, dan worden we boos. (Zie kleurplaat 4)
Als we luisteren naar God worden wij blij, maar ook onze papa en mama. Maar wanneer we kiezen
om niet te luisteren, worden wij boos en verdrietig en ook onze papa en mama. Waar wil jij voor
kiezen? Om te luisteren naar God en een beloning te krijgen of kies je liever om niet te luisteren en
een straf te krijgen?
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ziek laten worden, mensen laten sterven en jullie terug slaaf laten worden in Egypte.” Dat was erg
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ze dat zouden doen, zou God hun belonen met veel eten, drinken, kleren en een lang leven. (Zie

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.)
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 de in 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.)

Zegeningen en vervloekingen
In Deuteronomium horen we veel over zegeningen en vervloekingen. Wat zijn dat en wat doen ze? In het Oude
Testament kon een zegen of een vloek een manier zijn om te zeggen dat er iets goeds of een slechts zou
gebeuren bij iemand anders. Wanneer God verheugd was over iemand die iets goeds deed, gaf God een zegen.
Het was een geschenk. Het maakte de mensen die de zegen ontvingen blij. Regen kon bijvoorbeeld een zegen
zijn omdat hij de planten deed groeien en hij voorzag in water om te drinken en voedsel om te eten.
Anderzijds, wanneer iemand ongehoorzaam was, gaf God hem een vloek; dit was het tegenovergestelde van
een zegen. Een vloek kon zijn gebrek aan water, zieke gezinsleden of zieke dieren. Dat maakte de persoon die
de vloek kreeg erg ongelukkig. Zien we vloeken vandaag de dag nog? Nee; we zijn niet gezegend zoals Israël
voor wat we goed doen en vervloekt als we verkeerd doen. Er zijn gevolgen wanneer we verkeerde dingen
doen en soms worden we beloond als we goede dingen doen, maar niet op dezelfde wijze waarop Israël
gezegend of vervloekt werd. Onze beloningen zijn zegeningen in de hemel bij God. Voor degenen die Jezus niet
als hun Verlosser aannemen, zal hun vloek zijn dat ze gestraft zullen worden in de hel voor altijd.
Gezegend voor gehoorzaamheid
Hoe weet je dat je ouders blij met je zijn? Vaak vertellen ze je dat je iets goed gedaan hebt. Soms geven ze je
een beloning wanneer je gehoorzaam bent geweest. Vandaag leren we dat Mozes het volk Israël eraan
herinnerde dat God hen zegenen zou als ze gehoorzaam waren aan Zijn geboden. Wanneer ze Gods Woord
volgden, zouden ze gezegend zijn in het land dat ze op het punt stonden in te nemen.
Wat is trouw?
Leg aan de kinderen uit wat trouw betekent. Wanneer iemand trouw is, betekent dat dat hij betrouwbaar is en
dat je hem kan vertrouwen. Als iemand zegt dat hij iets zal doen en dat dan ook altijd doet, dan is hij trouw. Is
God trouw aan Israël ongeacht wat Israël deed? Ja; God is volmaakt en Hij kan nooit ontrouw zijn. Kan Israël
falen en ontrouw zijn? Ja; want het volk bestond uit zondige mannen, vrouwen en kinderen.
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Wat is ongehoorzaamheid
Voordat je met de les begint, vraag de kinderen of ze weten wat ongehoorzaamheid is. Antwoorden kunnen
zijn: liegen, oneerlijk zijn, stelen, etc. Ongehoorzaamheid is zonde. Het is iets doen wat gezegd is niet te doen
of iets niet doen wat gezegd is om te doen. Leg uit dat God Israël gezegd had om Zijn voorschriften te
gehoorzamen, maar dat zij kozen om te doen wat zij wilden en ongehoorzaam waren aan God.
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IJSBREKERTJES

Instructies volgen
Neem een eenvoudig voorwerp mee dat in elkaar gestoken moet worden. Volg de instructies. Leg aan de
kinderen uit dat God ook een plan voor ons leven heeft. Om te zorgen dat ons leven welgevallig voor God is,
moeten wij Zijn instructies, die in de Bijbel te vinden zijn, volgen.

KNUTSELACTIVITEITJES

Heb God lief en onderhoud Zijn geboden
Dit spelletje is een mix van “Schipper mag ik overvaren”, “Moeder hoe laat is het?” en “Rood licht, groen licht”.
De kinderen staan achter de startlijn aan de ene kant van het lokaal, aan de andere kant is het beloofde land.
Noem een naam van een kind en lees een gebod voor. Het kind achter de lijn zegt: “Heb God lief en onderhoud
Zijn geboden”, daarna mag hij de opdracht uitvoeren. Wanneer hij dat vergeet, moet hij terug achter de lijn.
Wanneer de kinderen de geboden gehoorzamen, komen ze steeds dichter bij het beloofde land.
Ideeën voor geboden: neem een grote sprong of twee kleine sprongen; draai rond als de wind; neem 10 kleine
stapjes of vier snelle stapjes; hinkel; neem 3 kikkersprongen, etc. Het eerste kind dat de lijn overgaat, komt het
beloofde land binnen.
Variatie: heb een zak of een doos met verschillende groene en rode kaarten erin. Laat de kinderen aan de
startlijn staan en laat elk kind een kaart trekken. Wanneer de kaart groen is, mag hij twee stappen vooruit. Bij
een rode kaart gaat hij een stap terug.

Een handige herinnering
Laat elk kind van zijn hand een omtrek op papier maken. Maak gaten in de wijsvinger en haal hier een stuk
garen doorheen; maak een strik aan de voorzijde van de hand. De kinderen mogen hun hand kleuren. Deze
strik is een goede herinnering om de dingen goed te kunnen onthouden en de geboden van God niet te
vergeten!
Stop!
Laat de kinderen voorbeelden van verkeersborden zien. Overal om ons heen zien we tekens die ons
waarschuwen. Deze waarschuwingen zijn er om ons en anderen te beschermen. Zonder deze tekens kunnen
mensen iets doen wat hen of anderen kan bezeren. Waarschuwingen komen niet alleen van de borden die we
langs de weg zien. De Bijbel zit ook vol met waarschuwingen en die zijn net zo belangrijk. Eigenlijk zijn ze
belangrijker, want het gehoorzamen van de waarschuwingstekens in de Bijbel beschermt ons niet alleen, maar
brengt ook zegen. “Israëlieten, voer nauwgezet de bevelen uit van de Heer, jullie God. Wijk niet af, naar rechts
noch naar links. Neem de weg die hij jullie wijst. Dan zal het je goed gaan en zul je lang blijven leven in het land
dat je in bezit gaat nemen” (Deut.5:32-33.)
Geef elk kind een blad stevig, rood gekleurd papier. Laat hen hieruit een verkeersbordbord knippen in de vorm
van een stopbord. Geef elk kind de letters “stop” en laat hen die uitknippen en op hun verkeersbord plakken.

DEUTERONOMIUM LES 3  GOD BELOOFT ZEGEN OF VLOEK

KNUTSELWERKJES
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Een activiteit in stilte
Laat de kinderen aan tafel zitten. Geef hun (speel)klei, maar vertel hun dat ze er alleen mee mogen spelen
wanneer ze stil zijn. Als ze niet stil zijn, zul je de klei wegnemen. Bespreek na de speeltijd wat er gebeurde en
hoe dat in relatie staat met de les over Gods beloften, de keuze van Israël om te gehoorzamen of
ongehoorzaam te zijn en Gods zegeningen en vloeken over Israël.
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Geef elk kind een reep stevig papier en laat hen dit onder aan hun stopbord vastplakken (of nieten). Dat dient
als handvat. Elke keer wanneer ze iets willen doen, kunnen ze het bord omhoog houden, “stop” roepen en zich
afvragen of dit is wat God wil dat we doen.
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STOP!
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GOD BELOOFT ZEGEN OF VLOEK
(HANDREIKING KINDEREN)
DEUTERONOMIUM 11; 28

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.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



God beloofde Israël te __________ wanneer ze gehoorzaamden en te

 God beloofde __________ voor hun land en __________ voor hun vee
als ze gehoorzaam waren aan Hem.
 Geef één ding waarin Israël gehoorzaam moest blijven aan God.
___________________________________________________________

gehoorzaam te zijn?
____________________

____________________

 Juist of fout: God beloofde Israël in alle gebieden van hun leven te
vervloeken als ze ongehoorzaam waren. _________
 Hoe konden de Israëlieten tonen dat ze van God hielden?
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

DEUTERONOMIUM LES 3  GOD BELOOFT ZEGEN OF VLOEK

 Hoe heetten de twee bergen die Israël eraan moesten herinneren om
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__________ wanneer ze ongehoorzaam waren.
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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KLEURPLAAT 3
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KLEURPLAAT 4
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