LES 7  GOD BEREIDT ISRAËL VOOR OP HET VERBOND
EXODUS 19

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen God loven en respecteren om Zijn heiligheid en genadevolle
nabijheid.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Zowel de voorschriften als de beloften van het verbond uit te leggen.
Te verklaren waarom Israël niet werd toegelaten op de berg Sinai.
Gods geboden aan Israël op te sommen om Zijn nabijheid voor te bereiden.
Te beschrijven hoe God zichzelf toonde op de berg Sinai.

Exodus 19:5

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit
alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.

TOEPASSINGEN
Vrees en respecteer God want Hij is heilig.
Gehoorzaam Gods Woord met heel je hart.
Dank God om het maken van mensen tot Zijn kostbaar bezit.
Streef naar een relatie met de Vader door Jezus Christus.

VOLGENDE WEEK

GOD GEEFT DE 10 GEBODEN
Lees Exodus 20:1-21.
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Gedurende de drie maanden die volgden na de exodus deed God wonderlijke dingen voor Zijn volk. Hij leidde
hen voortdurend door een wolk en vuurkolom. Hij splitste de Rode Zee en vernietigde het Egyptisch leger. Hij
had hen op wonderlijke wijze tweemaal voorzien van water en hij zorgde dagelijks voor manna. Hij had hun
ook een eerste oorlogsoverwinning geschonken (Ex.17:8-15). Al die tijd leerde God geduldig Zijn volk op Hem
te vertrouwen en zich aan Zijn woord vast te klampen. Drie maanden nadat Israël Egypte had verlaten, stond
God op het punt om met hen een verbond te sluiten. Maar eerst moest Israël voorbereid worden op het
verbond. God bereidde het volk voor door het verbond aan hen te introduceren, door hun drie dagen van
voorbereiding te geven en door Zichzelf bewonderenswaardig kenbaar te maken aan hen.

Nadat Hij het volk aan Zijn trouw had herinnerd, maakte God Zijn toekomstplannen bekend aan hen. Doorheen
Mozes maakte Hij bekend: “Gij zult uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En
gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk” (Ex.19:5-6). Hoewel alle mensen aan God
toebehoren, zou God van Israël Zijn kostbaarste bezit maken onder de mensen en hun Zijn speciale liefde
geven. Zijn kostbaar bezit zijn, hield twee specifieke privileges in. God zou hen tot een koninkrijk van priesters
maken. Door het verbond dat Hij met Israël trachtte te maken, stelde God Zichzelf aan als koning over Zijn
volk. Maar anders dan bij andere koninkrijken, was dit een koninkrijk van priesters waarbij iedereen ernaar
streefde om als voor God apart gezet te leven. Israël zou een unieke rol hebben als een bemiddelende natie
tussen andere naties en God. Hieraan nauw verbonden was Gods verkondiging dat zij een heilige natie zouden
zijn. Ze zouden zich zo onderscheiden van de omliggende heidense naties dat God Zichzelf zou verheerlijken
door hun gehoorzaamheid en heiliging. Wat een voorrecht had Israël door gekozen te zijn door God om Hem
te verheerlijken onder alle mensen.
Gods plan voor Israël was afhankelijk van twee voorwaarden: ze moesten Zijn stem gehoorzamen en Zijn
verbond bewaren (Ex.19:5). De twee uitdrukkingen zijn nauw met elkaar verbonden. Gods stem gehoorzamen
hield ook in dat ze aandacht moesten schenken aan Gods bekendmakingen en Zijn geboden ter harte moesten
nemen. Zijn verbond bewaren hield niet noodzakelijk volmaakte gehoorzaamheid in, maar wel het verlangen
en de inspanningen om zo ver als mogelijk van zonde weg te blijven. God had grote plannen voor Israëls
toekomst, maar de plannen vereisten Israëls aandacht en toewijding. Gods Woord moest hun hoofddoel zijn,
het hoogtepunt van hun harten. God vatte de nood aan een ongedeelde liefde voor Hem samen in deze twee
geboden: gehoorzaamheid aan Zijn stem en het bewaren van Zijn verbond. Mozes daalde van de berg af en
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Nadat Mozes de berg was opgeklommen, gaf God hem een boodschap om aan het volk Israël te verkondigen
(Ex.19:4-6). God zei tegen de Israëlieten: “Gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u
op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb” (Ex.19:4). God herinnerde de Israëlieten er eerst aan
hoe dat Hij voor hen gezorgd had. Op “arendsvleugelen” gedragen worden slaat terug op de wijze waarop
vrouwtjesarenden onder hun jongen vliegen wanneer ze pas leren vliegen om hen op te vangen tijdens een
mislukte poging. God had voortdurend aan Israël laten zien dat ze niet in staat waren om voor zichzelf te
zorgen. Hij gebruikte hun zwakheid om Zijn sterkte te tonen. Ondanks dat ze zo’n liefde niet verdienden, bleef
God trouw.
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Introductie van het Verbond
Na een bijna drie maanden lange reis bracht God het volk Israël naar de woestijn van Sinai, gelegen in het
zuidelijk gedeelte van het Sinaischiereiland. Daar kampeerden ze voor de berg Sinai (ook wel de berg Horeb
genoemd), dezelfde berg als waar Mozes de brandende braamstruik had gezien. Hoe trouw was God geweest!
Toen Mozes de brandende braamstruik had gezien, had God tegen hem gezegd: “Jij zult het volk uit Egypte
halen en dan zullen jullie mij op deze berg vereren” (Ex.3:12). Net zoals God had beloofd, gebruikte Hij Mozes
om de Israëlieten te verlossen en opnieuw was Mozes God aan het vereren op de berg Sinai.

maakte Gods gebod en belofte bekend aan het volk. Het volk antwoordde: “Wat de Heer gezegd heeft, zullen
we doen” (Ex.19:8). Het verbond dat God maakte klonk goed bij het volk. Ze verlangden naar de speciale
plaats in Gods plan en beloofden om Zijn stem te gehoorzamen en Zijn verbond te bewaren.
Voorbereiding op het Verbond
Toen Mozes het antwoord van het volk naar God bracht, gaf God instructies aan hem. God ging “nederdalen
voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinai” (Ex.19:11). Hij wilde het verbond niet in het geheim aan
Mozes meegeven, maar Hij wilde het aan Mozes bekendmaken in het bijzijn van het gehele volk zodat ze
zouden geloven dat het werkelijk van Hem was (Ex.19:9). In zo’n dichte nabijheid van Gods verschijning
verkeren, vraagt om een speciale voorbereiding. Ondanks dat het volk in een vurig enthousiasme Gods heilige
natie wilde zijn, moesten ze ook de heiligheid van God weerspiegelen. Ze zouden gedurende drie dagen apart
gezet en geheiligd worden. Als voorbereiding moesten ze hun kleding wassen en geen gemeenschap hebben
(Ex.19:10, 15). Het wassen van de kleding en de seksuele onthouding waren fysische herinneringen aan het feit
dat ze hun harten moesten voorbereiden op het zien van God.

De Heer riep Mozes op om de berg te beklimmen. Daar gaf Hij hem het bevel terug van de berg neer te dalen
en het volk te waarschuwen om de afscheiding niet te doorbreken om de Heer te zien, omdat er anders velen
van hen zouden omkomen (Ex.19:20-21). Hij waarschuwde ook de priesters om zich helemaal te heiligen
“opdat de HERE niet tegen hen losbreke” (Ex.19:20-21). Mozes dacht dat deze waarschuwingen overbodig
waren en deelde dat mee aan God. (Hoe verbazingwekkend dat Mozes in het midden van Gods
ontzagwekkende kracht God, Hem in vraag durft te stellen!) De Heer gaf Mozes de opdracht om te
gehoorzamen, Aäron te gaan halen en het volk te waarschuwen om de afscheiding niet te doorbreken. Bij de
terugkeer van Mozes zou Hij het verbond met Israël aan hem geven.
God openbaarde Zichzelf op zo’n krachtige manier dat Mozes zelfs zei: “Ik ben enkel vreze en beving”
(Heb.12:21). God openbaarde Zijn ontzagwekkende heiligheid zodat de Israëlieten de implicaties van het
verbond dat ze zouden ingaan, begrepen. God had een indrukwekkend plan voor Zijn “kostbaar bezit”; heilig
Israël zou een getuigenis van Gods heiligheid zijn. Door het zien van de levenswijze van de Israëlieten en de
manier waarop God het verbond met hen was ingegaan, zouden de volkeren God verheerlijken om Zijn
rechtvaardigheid, goedheid en genade.
Gelovigen zijn ook een verbond ingegaan met God. Maar om het contrast aan te tonen, zegt de schrijver van
de Hebreeën: “Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en
stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij
verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd” (Heb.12:18-19). Terwijl we door de manier waarop God
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Openbaring voor het Verbond
Exodus 19:16-20 beschrijft wat het volk ervoer toen God neerdaalde op de berg. Er was donder en bliksem en
een dichte wolk op de berg. Het volk hoorde zo’n luid bazuingeschal dat ze beefden (Ex.19:16). God daalde in
vuur neer op de berg. Een reusachtige rookwolk steeg op en de berg beefde (Ex.19:18). Het bazuingeschal
werd luider en luider en toen sprak Mozes met God. De miljoenen Israëlieten die achter de afscherming
stonden hoorde God antwoorden. Gods antwoord, te midden van zulk een indrukwekkende kracht,
openbaarde duidelijk dat Mozes de door God gekozen bemiddelaar was om het verbond te ontvangen en te
brengen naar het volk.
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Geen enkele uiterlijke voorbereiding zou hen voldoende rein maken om voor Gods aangezicht te staan. Mozes
kreeg de opdracht om rondom de berg een afscheiding te maken om te voorkomen dat het volk de berg zou
beklimmen of de voet zouden aanraken (Ex.19:12). Mocht er iemand, mens of dier, dit gebod overtreden, dan
zou deze gestenigd of met pijlen gedood worden. God toonde de ernst van zijn komende aanwezigheid door
de doodstraf in te stellen (Ex. 19:12-13). God beschermde het volk en leerde hun Zijn heiligheid te vrezen.

neerdaalde op de berg Sinai vol eerbied moeten zijn voor Hem, mogen we God niet vergeten zoals Hij zich
openbaarde op Golgotha. De hemel werd donker en de aarde beefde, maar er was iets geopenbaard dat nog
meer schrikwekkend is dan Gods aanwezigheid op de berg Sinai. Het ongelooflijke gewicht van onze zonden
werd op Jezus geplaatst en in Zijn dood zien we dat onze zonde een nog grotere afscheiding had gevormd dan
die rondom de berg Sinai was geplaatst. De berg Sinai was onbetekenend vergeleken met de ontzagwekkende
heiligheid die God openbaarde in het offeren van Zijn eigen Zoon.
Door de indrukwekkende genade van God komen wij niet tot de schrikwekkende berg Sinai, maar “tot de stad
van de levende God, het hemelse Jeruzalem, … tot God, de Rechter over allen, …en tot Jezus, de Middelaar van
een nieuw verbond, …” (Heb.12:22-24). Door het offer van Christus zijn we in Gods nabijheid gekomen. De
ontzagwekkendheid van God op de berg Sinai niet vergetende, hebben we het voorrecht om tot een veel
betere berg te komen, de Hemel afgebeeld als berg Sion, waar alle gelovigen voor eeuwig zullen zijn.

MOEILIJKE WOORDEN
Grote trompet met zware klank.
Voorschriften.
Voorstellen.
Hetgeen iets met zich meebrengt.
Wettelijk toegestaan recht, voorrecht.
In het bijzonder aan iets eigen, in onderdelen nauwkeurig.
EXODUS LES 7  GOD BEREIDT ISRAËL VOOR OP HET VERBOND

Bazuin
Bepalingen
Introduceren
Implicatie
Privilege
Specifiek
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Net als Gods verbond met Israël, komt ons verbond met bepalingen. God heeft bepaald dat alle inwoners van
de hemel op aarde “een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk,
gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar
licht” zullen zijn (1Pet.2:9). God heeft veel meer voor ons gedaan dan ons uit Egypte te brengen; Hij heeft ons
uit de duisternis naar het licht gebracht! In Zijn genade, moeten we heilig zijn en Gods karakter in al onze
handelingen, gedachten en woorden weerspiegelen. Door dit te doen zullen we een koninklijk priesterschap
en een heilig volk zijn dat het privilege heeft om Gods heerlijkheid onder de verlorenen voort te brengen.

BIJBELLES
INLEIDING
God was zo trouw geweest aan Israël. Hij bevrijdde hen uit Egypte, bracht hen door de Rode Zee, leidde hen
met de wolk en het vuur en op wonderlijke wijze had Hij hen voorzien van voedsel en water. Nu was het volk
Israël bij de berg Sinai gekomen, waar God zich door de brandende struik aan Mozes bekend gemaakt had.
Tijdens hun maanden in de wildernis, leerde God hun om op Hem en Zijn Woord te vertrouwen. Die les zou
belangrijk zijn, want God stond op het punt om een verbond met Zijn volk Israël te maken. God wilde Israël de
speciale belofte geven om Zijn kostbaar bezit te worden. Voordat God dat speciaal verbond aanging, leerde Hij
het volk over de ernst van wie Hij was door het volk zich voor te laten bereiden op Zijn tegenwoordigheid en
door het bekendmaken van die tegenwoordigheid op de berg Sinai. De belofte van het verbond en de
tegenwoordigheid van God op de berg Sinai zijn deel van de onvergetelijke momenten uit het Oude Testament.
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees Exodus 19:1-20

Weet iemand wat een verbond is? Over welke andere verbonden hebben we geleerd?
Een verbond is een overeenstemming, afspraak, verdrag, akkoord of een belofte. Wanneer mensen een
overeenkomst of een verbond sluiten, maken deze mensen een belofte om hun deel te doen en trouw
hun verplichting vervullen. God sloot een verbond met Abraham en Noach.



Wat liet God de Israëlieten over Hem herinneren?
God liet ze terug denken aan wat Hij gedaan had bij de Egyptenaren en wat Hij gedaan had voor Israël.
Gods goedheid aan Israël in het verleden was Zijn inleiding naar het verbond. God is betrouwbaar en
zal trouw zijn aan Zijn verbond.



Welke twee dingen verwachtte God van het volk in vers 5?
God eiste dat ze Zij stem gehoorzaamden en Zijn verbond naleefden. Beide woorden, ‘gehoorzamen’ en
‘trouw’, hebben minder te maken met volmaakte gehoorzaamheid en meer met een hartsverlangen.
Het gehoorzamen van Gods stem en het trouw zijn aan Zijn verbond betekenen dat Gods standaard
belangrijker is dan al het andere, zelfs wanneer het moeilijk is om ons daaraan te houden. We laten
onze liefde voor God zien door te gehoorzamen en Zijn verbond trouw te blijven. Wanneer we Zijn
opdrachten verbreken en ongehoorzaam zijn, laten we onze liefde niet zien.



Wat waren de drie dingen die beloofd werden in dit verbond?
(1) Israël zou een kostbaar bezit onder de volken worden. De gehele aarde behoort God toe, maar Hij
ging alleen een bijzondere relatie met Israël aan. Ze zouden Zijn dierbaar bezit worden, Zijn favoriet
volk. (2) Ze zouden een koninkrijk van priesters worden. Een priester is afgezonderd van het volk om
God te dienen. Hij is een beeld van Gods heiligheid en leidt het volk naar God. Wanneer Israël
gehoorzaamde, zouden ze een priester zijn voor de andere volken. Ze zouden laten zien wie God is en
de volken naar Hem leiden. (3) Ze zouden een heilig land zijn. Ze zouden anders zijn. De andere volken
zouden een mens als koning hebben, maar Israël zou God hebben als hun Koning. De andere landen
waren gevuld met geweld, goddeloosheid en zonde, maar Israël zou gevuld zijn met rechtvaardigheid
en zuiverheid.



1 Petrus 2:9 beschrijft “heilige natie” en “koninklijk priesterschap” als beeld van de kerk. Hoe kun je
laten zien dat je tot een heilige natie behoort als je wedergeboren bent? En hoe kun je laten zien dat
je kunt zijn als een priester, de mensen leidend naar God?
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BEGELEIDENDE VRAGEN

Wilden de mensen deze relatie met God aangaan?
Ja, de mensen beloofden om alles te doen wat God gezegd had.



Wat betekent ‘toewijden’?
Apart, afzonderlijk gezet worden, heilig zijn.



De Israëlieten moesten zich toewijden om God te ontmoeten. Hoe moesten ze dit doen?
In Ex.19:10 vertelde Mozes aan de Israëlieten om hun kleren te wassen. Dit haalt het vuil eruit. Het
wassen van de kleren is een teken van reinheid. Zonde had hen vuil gemaakt en het wassen liet zien dat
ze gereinigd wilden worden van die zonden. In vers 12 werd Mozes verteld om een afscheiding te
maken voor het volk, zodat ze niet te dicht bij de berg Sinai zouden komen.



Wie zou er neerdalen op de berg Sinai?
De Here.



Waarom was er een afscheiding rondom de berg?
Om het volk van de berg te houden.



Wanneer ze de berg opgingen en het zouden aanraken, wat zou er dan gebeuren?
Ze zouden ter dood gebracht worden met stenen of pijlen.



Waarom zouden ze gedood worden?
Omdat God volledig heilig en volkomen rein is. In Hem is geen zonde. Is dat ook zo bij de mens? Nee.
(Lees Rom.3:23). De reden dat er een afscheiding was tussen God en mens was Gods heiligheid en de
mens zijn zondigheid. Hoe zou jij meer toewijding moeten maken in je leven? Waar probeer jij God
meer in te verblijden? (de lesgever kan ook mee doen tijdens het beantwoorden van de vraag. Het kan
een mooie gelegenheid zijn om te delen wat voor praktische stappen je onderneemt om Christus aan te
doen en de zonde af te doen.)



Hoe maakte God Zijn tegenwoordigheid bekend?
God maakte Zijn tegenwoordigheid bekend door donder en bliksem, een donkere wolk, geluid van een
ramshoorn, rook en vuur. De berg trilde hevig en God sprak tot Mozes. Dit toont een ontzagwekkende,
ongelofelijke en onbeschrijfelijke God. Als jij bij de Israëlieten zou gestaan hebben en als je dit zag en
hoorde, hoe zou jij gereageerd hebben? De Israëlieten beefden van schrik in vers 16. Ze beefden omdat
ze zoiets nog nooit eerder hadden gezien. Het is een angstaanjagend iets om in de nabijheid van de
levende God te zijn. De Israëlieten waren nu voorbereid om de Tien Geboden te ontvangen. Dit komt in
de volgende les.

SAMENVATTING
Exodus 19:5-6 zijn twee van de belangrijkste verzen in het boek Exodus. God bevrijdde Israël om hen tot een
belangrijk bezit te maken. Hun was het speciale voorrecht gegeven om door God geliefd te zijn en Hem onder
de volken eer te geven. Van de Israëlieten werd verwacht dat ze met hun gehele hart Zijn Woord
gehoorzaamden. Zijn geboden zouden belangrijker moeten zijn dan hun eigen zelfzuchtige verlangens. God
wilde dat ze de ernst van het aangaan van een verbond met Hem zouden begrijpen. Hij gaf hun tijd om hun
harten voor te bereiden, door hen te waarschuwen om de berg niet aan te raken en door op de berg neer te
dalen. De mensen waren terecht angstig.
Wanneer we wedergeboren worden, moeten we nog steeds ontzag voor God hebben. God is ontzagwekkend,
machtig en heilig; Hij haat zonde en kan het niet in Zijn nabijheid toelaten. Doordat Jezus, Gods Zoon, gestraft
is voor de zonde van de gelovige, heeft de gelovige het speciale voorrecht om Zijn kostbaar bezit te worden.
Wij vertegenwoordigen God op aarde door een heilig volk en Zijn koninkrijk van priesters te zijn. De gelovige zal
dit tonen door Zijn stem en Zijn Woord te gehoorzamen. Door Zijn geboden te negeren laten we zien dat we
Hem niet volledig lief hebben en weinig respect tonen. Is er een zonde in je leven die jij genegeerd hebt? Wat
ga je daar aan doen om Gods Woord te gehoorzamen?
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Door gehoorzaamheid en heiligheid. (kinderen kunnen verschillende antwoorden geven, bijvoorbeeld:
je naaste liefhebben, heilig zijn, getuigen, etc.)

CRÈCHELES
Het volk Israël was nu al drie maanden op reis en ze kwamen in de Sinaiwoestijn.
Een droog en rotsachtig gebied met zandvlaktes en indrukwekkende bergen met prachtig gekleurde
rotswanden, smalle kloven, ruwe plateaus, en hier en daar een palmoase.
Het was zeker niet altijd even makkelijk om door de woestijn te trekken.
Onder de berg Sinai besloten de Israëlieten hun tenten neer te zetten.
Mozes klom de grote berg op, naar God toe, want God riep hem.
“Vertel alles wat Ik zeg aan het volk Israël”, zei God tegen Mozes. “Jullie hebben gezien hoe Ik ben opgetreden
tegen Egypte. Je weet hoe Ik jullie veilig door de zee geleid heb, en hoe Ik je hier bij Mij heb gebracht. Nu wil
Ik een verbond met jullie sluiten. Jullie zijn Mijn uitverkoren volk. Ik houd veel van jullie, en jullie moeten
ALTIJD naar Mij luisteren.”

Drie dagen later begon het te donderen en te bliksemen.
Er hing een dreigende wolk boven de berg.
Toen klonk het geluid van een ramshoorn.
Mozes ging met het volk het kamp uit, naar de voet van de berg.
De hele berg was in rook gehuld, want de Heer was in vuur neergedaald op de berg.
De rook steeg op als uit een oven en de hele berg trilde hevig.
Het geluid van de ramshoorn klonk steeds luider.
De Israëlieten stonden te trillen van angst.
God daalde neer op de top van de berg.
Mozes ging omhoog om Hem te ontmoeten.
De Here God zei: “Waarschuw het volk niet de afscheiding te doorbreken om mij te kunnen zien. Anders zullen
velen van hen sterven.”
Mozes zei tegen de Here God: “Het volk kan de berg toch niet opgaan; U hebt ons toch nadrukkelijk gevraagd
een afscheiding rond de berg te maken en dat als heilig gebied te beschouwen.”
Maar God kende het hart van de Israëlieten en wist dat ze een extra waarschuwing nodig hadden.
Hij hield heel veel van ze en liet Mozes daarom terug naar beneden gaan.
“God heeft me opnieuw naar benden laten komen”, zei Mozes, “om jullie nogmaals te waarschuwen dat
niemand de berg mag aanraken en zeker niet mag opklimmen, anders zal de Here God je doden.”
God liet zien hoe groot en machtig Hij is, maar ook hoe geduldig en liefdevol Hij naar Zijn volk is.
Hij heeft steeds het allerbeste met Hun voor!
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Het volk moest zich nu klaarmaken en schone kleren aantrekken.
God zou uit de hemel in een dichte wolk naar beneden komen en vanaf de berg tegen het volk spreken.
Maar dat zou niet zomaar gebeuren, het volk mocht niet dicht bij God komen!
De Israëlieten mochten van de Here God niet dicht bij de berg komen.
Daarom maakten ze rondom de berg een afscheiding zodat niemand de berg kon aanraken.
Als iemand niet zou luisteren en de berg toch zou aanraken, zou hij gedood worden.
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Mozes ging terug naar het volk.
Hij vertelde hun alles wat God gezegd had.
En het hele volk beloofde: “We zullen alles doen wat de Here God heeft gezegd.”

MEMORIEVERS
Exodus 19:5

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht
neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want
heel de aarde is van Mij.

Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13cm). 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.

Schrijf het vers op het bord. Lees het vers voor en laat de kinderen dit herhalen. Veeg dan enkele woorden weg
en laat de kinderen dit samen opzeggen en de ‘verdwenen’ woorden zelf invullen. Doe dit een aantal keren en
probeer meerdere woorden weg te halen. Variatie: print het vers uit op papier en knip de woorden van elkaar.
Laat de kinderen het vers op volgorde leggen voor hen op de tafel. Laat hen dan op jouw aanwijzing enkele
woorden weghalen en probeer dan het vers op te zeggen. Variatie 2: Gebruik het ijsbrekertje “priesters en een
heilig volk” om het vers te verduidelijken.

Kostbaar bezit
Neem een doosje of kistje mee, gevuld met (plastieken) juwelen en kostbaarheden en munten. Laat de
kinderen de inhoud van de ‘schatkist’ zien. Leg aan de kinderen uit dat sommige mensen denken dat een schat
als deze het meest belangrijke is op aarde, maar dat ze vandaag leren over Gods speciale schat. Lees Ex.19:5
aan het begin en aan het einde van de les en wijs hen op het feit dat gehoorzaamheid het eerste is dat God
noemt.
De schat in een schoenendoos
Het idee achter deze ijsbreker is om de kinderen te laten zien dat Gods kinderen een kostbaar bezit voor Hem
zijn. De voorwerpen in de schoenendoos illustreren wat het volk van God moest zijn. In Ex.19 werd het volk
“een koninkrijk van priesters en een heilig volk” genoemd. Ex.19:5-6 zegt: “als jullie mij gehoorzamen en trouw
blijven aan mijn verbond, zul je onder alle volken mijn kostbaarste bezit zijn. Want de hele aarde behoort mij
toe (GNB), gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de
Israëlieten spreken zult.” (NBG). (Zie ook 1 Pet.2:9) Voorwerp 1: spiegel – Gods kinderen weerspiegelen Zijn
glorie. Voorwerp 2: zaklantaarn – Gods kinderen zijn een licht in de wereld en weerschijnen Zijn goed nieuws.
Voorwerp 3: witte stof – Gods kinderen behoren heilig te zijn. Voorwerp 4: potlood – Israël schreef het Woord
van God op. Verwijder elk voorwerp uit de ‘schatkist’ en vraag de kinderen welk voorwerp gebruikt is. Verbind
elke handeling met de handelingen die de gelovigen zouden moeten doen om een heilig volk en een koninkrijk
van priesters te zijn.
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Er waren door de Heer drie titels aan Israël gegeven, “persoonlijk eigendom,” “koninkrijk van priesters” en
“een heilig volk,” (cf. v.6) met als voorwaarde dat ze gehoorzaam bleven en zich hielden aan het verbond. Deze
titels gaven de zegeningen aan die het volk zou ervaren: het toebehoren aan de Heer alleen, Hem
vertegenwoordigen op de aarde en apart gezet voor Hem voor Zijn doelen. “Want heel de aarde is van Mij” liet
de uniekheid en soevereiniteit van de Heer zien en moest verstaan worden als het verwerpen van alle andere
claims van andere zogenaamde goden van andere landen.

De voorbereiding op volwassenheid
Neem plaatjes, boeken, Dvd’s of artikelen mee die laten zien hoe ouders (dieren en mensen) hun kinderen
voorbereiden om op eigen benen te staan. Of ze nu beren, arenden, opossums of mensen zijn, ze hebben
allemaal hun manieren om hun jongere te leren om op zichzelf te kunnen leven. Bespreek dit en laat
voorbeelden zien van verschillende manieren hoe dit bereikt wordt. In de les van vandaag zullen we leren hoe
God zijn volk voorbereidt hoe te leven zoals Hij het bedoeld had. Ze moesten heilig zijn en Zijn glorie
weerspiegelen. Ze moesten als speciaal volk apart gezet worden om door alle volken van de wereld zo herkend
te worden.

Heilig en machtig
Neem platen mee van (onweer-)stormen of de gevolgen van een aardbeving. Laat ze aan de kinderen zien en
vraag of ze wel eens bliksem gezien of een aardbeving gevoeld hebben. Vertel je eigen ervaringen. Vertel dat
het angstig is om op zulke momenten buiten te zijn. In de les van vandaag leren we over onweer en
aardbevingen die God veroorzaakte op de berg Sinai. Dat is waar Mozes de Tien Geboden van God ontving. Het
volk Israël moest van de berg blijven anders zou Gods aanwezigheid hen vernietigen.

Onweer
Laat een opname van een onweersbui afspelen en vraag de kinderen om zich voor te stellen hoe luid Gods
onweersstorm geweest moet zijn.
Priesters en een heilig volk
Nodig: twee keukenrollen, kleine trechter, zand, lijmspray, gouden spray verf, krant, twee bakplaten. Voor de
les: verdeel een klein beetje zand evenredig over de krant. Spuit de twee keukenrollen in met lijm en rol deze
goed door het zand. Laat de lijm drogen. Spuit een van de rollen in met de goudkleurige verf. Verzamel de rest
van het zand om zondag te gebruiken. Tijdens de les: doe zand op een van de bakplaten. Leg in de andere plaat
krant neer. Vertel de kinderen dat het zand alle mensen van de wereld voorstelt. Ze zijn allemaal eigendom van
God. In het boek Exodus, nam God enige van deze mensen en maakte hen tot een speciaal eigendom. Neem
iets van het zand en doe dit op de plaat met de krant. Vertel de kinderen dat God wilde dat ze heilig waren. Dat
betekend dat ze anders moesten zijn dan de rest van de mensen. God wilde dat ze ophielden met zondigen en
Hem meer dan wat dan ook liefhadden. Laat de kinderen de rol zien met het goud. God wilde dat ze een
koninkrijk van priesters waren. Een priester stond tussen God en mens in. Een priester hielp andere mensen
om God te leren kennen. Houd de rol omhoog en plaats de trechter hierin. God wilde dat de rest van de wereld
Hem leerde kennen. Neem meer zand en strooi dit door de trechter op de tweede plaat. Ze moesten niet alleen
heilig zijn, maar ze moesten ook anderen helpen om God te kennen. Luister maar eens naar de Bijbelles wat
God wilde dat het volk van Israël ging doen.
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Het verbond
Het verbond dat op de berg Sinaï gemaakt werd, kan een lastig begrip voor de kinderen zijn. Het kan visueel
gemaakt worden door een drievoetig statief mee te nemen. Een poot stelt Gods toewijding aan het verbond
voor (Ex.19:5-6). De tweede poot stelt Israëls toewijding aan het verbond voor (Ex.19:8) en de derde poot stelt
de voorwaarden van het verbond voor (Ex.20). Op dezelfde wijze dat een statief alle drie poten nodig heeft om
te kunnen staan, zo heeft het verbond dat op Sinaï gemaakt is alle drie elementen nodig om geldig te zijn. Je
kunt ook elke week een van de poten introduceren, het belang ervan uitleggen en terugkeren naar de statief
om te laten zien hoe Israëls zonde resulteerde in het verbreken van het verbond.
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Een speciaal eigendom
Vraag de kinderen of zij een speciaal eigendom of bezit hebben. Laat hen vertellen wat deze zijn. Neem wat van
je eigen speciale eigendommen mee om aan de kinderen te laten zien. Vraag hun om in te beelden dat hun
speciaal bezit wegliep of op hen ging spugen. Wat zouden ze doen? God had een speciaal eigendom. Vraag de
kinderen of ze weten wat het is. Vandaag leren ze over iets dat God als een speciaal bezit wilde behandelen.

Vrees voor God
Vrees voor God is meer dan ontzag. Het is het meer bang van Hem zijn dan wat dan ook. Neem afbeeldingen
mee (of spreek hier over) van verschillende mensen die bang zijn van bijvoorbeeld spinnen, tijgers, slangen,
enge honden, slechte mensen, het donker, etc.). Spreek over de dingen die we doen om minder schrik te
hebben (honden aan de leiband doen, tijgers in kooien stoppen, het licht aandoen in het donker, slechte
mensen in de gevangenis doen, etc.). Wij zouden God meer moeten vrezen dan wie dan ook en wat dan ook,
omdat Hij sterker is dan deze dingen. Door God te vrezen zouden we Hem niet moeten ontwijken, maar zou
ons tot gehoorzaamheid moeten brengen (Ex.20:20).

KNUTSELWERKJES

Heiligheidarmbandjes
Gebruik een kopie van de bladen ‘Heiligheidarmbandjes’ en laat de kinderen de armbandjes kleuren en
versieren. Op één armband staat: ‘Heiligheid is God vertrouwen’ en op de ander staat: ‘Heiligheid is God
gehoorzamen’. Vertel aan de kinderen dat je beide nodig hebt om heilig te zijn voor de Heer. Eén is niet
genoeg. Wanneer we God gehoorzamen, zullen we Hem vertrouwen. Wanneer we vertrouwen, zullen we Hem
gehoorzamen.

De leider
God verloste Israël voor een speciaal doel. Hij zei: “Gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig
volk.” (NBG). God koos Israël om een natie te zijn die anderen naar God te leidt. Kies een kind uit om de leider
van kinderen te zijn die in rij volgen. De leider heeft een speciale opdracht. De opdracht is om de rij kinderen te
leiden waar de lesgever wil dat ze gaan. Israël was een andere leider. Ze kregen deze speciale opdracht niet
omdat ze zo slim, rustig of hulpvaardig waren. Het was omdat God hen gekozen had voor deze taak. Ze
moesten een goed voorbeeld zijn voor de andere landen om hen te volgen. Ze moesten God zo liefhebben dat
andere volken wilden weten wat voor God zij dienden.
Gods Majesteit
Plak een groot vel (behang)papier op de muur en laat de kinderen een tekening maken van de berg Sinai en de
omliggende wildernis. Neem wat boeken of platen mee die laten zien hoe de omgeving in dat gebied van de
wereld eruit ziet. Naar aanleiding van Ex. 19 en 20, voeg wolken, bliksem en rook toe. Zoek verzen op die de
majesteit van God laten zien en plak deze op de muurtekening.
Het zevende gebod
Wanneer je besloten hebt om de tien geboden te memoriseren, kun je het zevende gebod gebruiken vandaag.
Wij leven in een wereld dat compleet het zevende gebod van god negeert: “U mag geen overspel plegen.”
Overspel wordt omschreven als iets verkeerds of ongepaste relatie tussen een getrouwd person en iemand die
niet zijn of haar echtgeno(o)t(e) is. Maar deze zonde kan ook in iemands hart gebeuren. Jezus onderwees dat
als iemand verkeerde gedachten had over een ander persoon, dat hij overspel plaagde in zijn hart (Matt.5:28).
Om dit praktisch naar de kinderen te maken, zou je aan de kinderen moeten vragen hoe hun mama en papa
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De berg Sinai
Laat de kinderen een berglandschap op (gekleurd) papier tekenen. (Eventueel kan dit al voorbereid zijn door de
lesgever). Knip en kleur stukken papier die op bliksem, vuur en rook lijken. Laat de kinderen dit op hun
berglandschap plakken. Print Ex.19:16 uit en plak het vers op het knutselwerkje.
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elkaar liefde laten zien. Sommigen zullen spreken over hoe hun ouders knuffelen en elkaar kussen om liefde te
laten zien. Spreek voer dat het goed is dat ouders dit doen, maar dan alleen met elkaar en niet met anderen.
Spreek over goede manieren om liefde te tonen aan elkaar en dat de liefde tussen een mama en papa
verschillend is van alle andere relaties.
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HEILIGHEIDARMBANDJES
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GOD BEREIDT ISRAËL VOOR OP HET VERBOND
(HANDREIKING KINDEREN)
EXODUS 19

MEMORIEVERS
Exodus 19:5

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn
verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk
eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.



Een verbond is een __________________ of een __________________.



Wat beloofde God aan Israël als ze Zijn geboden gehoorzaamden en
bewaarden?
 ZE ZOUDEN ZIJN KOSTBAAR BEZIT WORDEN.
 ZE ZOUDEN EEN HEILIG VOLK WORDEN.
 ZE ZOUDEN EEN KONINKRIJK VAN PRIESTERS WORDEN.
 ALLE BOVENSTAANDE MOGELIJKHEDEN ZIJN JUIST.

Heiligen betekent ____________________________________________.
 JE KLEDING WASSEN



 APART GEZET WORDEN, AFZONDEREN, HEILIG

Als iemand de voet van de berg Sinai aanraakte, zou hij worden
___________________________________________________________.



Som drie manieren op waarop God Zichzelf kenbaar maakte op de berg
Sinai. Zie Exodus 19:16-20.
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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SSSST… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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