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EXODUS 20:1-21

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen Gods standaard voor perfectie leren kennen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:




De tien geboden in volgorde op te sommen.
De geboden die betrekking hebben op onze verantwoordelijkheid naar God (1-4) te onderscheiden
van die betrekking hebben op onze verantwoordelijkheid naar de mensen (5-10).
Twee doelen van Gods wet te geven: Gods heiligheid en de zondigheid van de mens bekend maken.

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



Pas Gods heilige standaard, de tien geboden, toe in je leven.
Ontdek Gods heiligheid door Zijn wet na te leven.

VOLGENDE WEEK
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GOD VERORDENT DE TABERNAKEL
Lees Exodus 25-31
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
De Heer had aan Israël een speciale belofte gegeven: als ze naar God luisterden en Hem gehoorzaamden,
zouden ze “een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk” (Ex.19:5-6). Met de verwachting van zo’n
privilege voor hen beloofde het volk al gauw dat ze al Gods geboden zouden onderhouden. Op de derde dag
van de heiliging maakte de Heer zich bekend met donderslagen, bliksem, vuur uit de hemel, aardbevingen en
luid bazuingeschal (19:16-19). Het volk werd verboden om ook maar de voet van de berg aan te raken. God
stelde de doodstraf in om het volk verwijderd te houden van Zijn heilige aanwezigheid. Nadat God het volk
nogmaals waarschuwde om niet de berg te beklimmen (19:21-22), sprak God persoonlijk tot hen. Hij gaf hun
Zijn geboden om hun Zijn heiligheid te tonen, om de natie van Israël te bewaren en om hun zondigheid te
openbaren. Nadat de geboden werden gegeven, beloofde het volk gehoorzaamheid en ratificeerden ze hun
verbond met God.

De tien geboden waren niet het volledige verbond dat God met de Israëlieten sloot op die dag. Exodus 19:2423:32, dat God sprak tot Mozes, bouwde verder op de basisprincipes die de tien geboden beschreven en waren
toepassingen daarvan op verschillende omstandigheden van de Israëlieten. Deze toegevoegde wetten, ook wel
het Boek van het Verbond genoemd (Ex.24:7), werkte de tien geboden verder uit voor Israël. Toen Mozes de
berg was afgedaald, deelde hij alle woorden van de Heer mee aan het volk. Het volk reageerde door te zeggen
dat ze zouden gehoorzamen. Mozes schreef toen alles neer wat de Heer had bevolen. (De Tien geboden
waren op dit moment nog niet door God geschreven op twee stenen tafelen. Het was pas nadat Mozes de
berg opnieuw beklom, deze keer voor 40 dagen, dat hij de geboden op stenen tafelen geschreven kreeg van
God (Ex.34:28).)

De ratificatie van het verbond werd voltrokken toen Mozes, Aäron, Nadab en Abihu ( twee zonen van Aäron) en
70 oudsten van Israël de God van Israël zagen. “Het leek alsof er onder zijn voeten tegels van saffier lagen,
helder blauw als de hemel zelf. Maar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte Hij zijn hand niet uit; zij
aanschouwden God en zij aten en dronken” (Ex.24:9-11). God had trouw Zijn belofte gehouden. Hij had in
genade Israël tot Zijn volk gemaakt en hun belooft hen naar het Beloofde Land te leiden, hen te bewaren voor
armoede en ziekten en de volkeren in dat land te verjagen (Ex.23:20-33). Het hart van Israëls
verantwoordelijkheid naar God waren de tien geboden.
De inhoud van de tien geboden
De tien geboden werden voorafgegaan door een bekendmaking van het karakter van God. De Heer
verkondigde: “Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb” (Ex.20:2). Eerst
herinnerde God Israël eraan dat Hij JHWH was, de speciale naam waarmee Abraham, Isaak en Jakob Hem
kenden. Hij is “IK BEN, DIE IK BEN”, de uit zichzelf bestaande (Ex.3:14). Vervolgens zei de Heer tegen Israël dat
Hij hun God was. De andere volkeren en naties werden niet uitverkoren door God. Israël had een speciale
relatie met Hem, en JHWH was hun God. Daarnaast had de Heer hun God hen bevrijd uit de slavernij. God had
Israël Zijn trouw getoond en Zijn liefde bewezen. Door de manier waarop God Zichzelf had geopenbaard aan
Israël werd van hun gehoorzaamheid aan Zijn geboden verwacht.
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De volgende ochtend werd het verbond tussen God en de Israëlieten geratificeerd (Ex.24:1-8). Mozes bouwde
een altaar aan de voet van de berg. De ene helft van het offerbloed werd besprenkeld op het altaar en de
andere helft werd in schalen gedaan (24:6). Mozes las opnieuw het Boek van het Verbond voor aan het volk.
Het volk beloofde om al wat Mozes gesproken had, te doen. Mozes besprenkelde toen het volk (ofwel de 12
opgerichte stenen die hij had gebouwd om het volk te representeren, Ex.24:4) met het bloed. Het bloed op het
altaar en het volk toonden aan dat God en het volk het verbond hadden gesloten. Israël had een
verbondsrelatie met God aangenomen.
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Het geven van de tien geboden en de ratificatie van het Verbond
Terwijl Mozes aan de voet van de berg Sinai was, sprak God het volk “rechtstreeks toe vanuit het vuur”
(Deut.5:4). Later wordt in Exodus de speciale naam “tien geboden” gegeven (Ex.34:28) om te verwijzen naar de
geboden die God sprak tot Zijn volk. Het zien van de krachtige vertoning van Gods heiligheid was voldoende
angstaanjagend voor het volk, het horen van Zijn stem was er teveel aan. Het volk smeekte Mozes om de
bemiddelaar te zijn tussen hen en God, zodat ze niet langer Zijn stem moesten horen. Hun angst en verzoek
behaagde God (Deut.5:25-31). Mozes naderde de wolk alleen.

De tien geboden kunnen in twee categorieën verdeeld worden. De eerste vier geboden (Ex.20:3-11) handelen
over de relatie van de mens met God, de laatste zes geboden (Ex.20:12-17) handelen over de relatie van de
mens met de gemeenschap (andere mensen). Het eerste gebod was dat Israël geen andere goden mocht
hebben (Ex.20:3). JHWH had Zichzelf geopenbaard aan het volk en enkel Hij mocht aanbeden worden. Het
tweede gebod verhelderde het eerste (20:4-6). Neerbuigen of het dienen van eender welk type “gesneden
beeld”, of het nu de vorm had van iets in de hemelen, de aarde of de zee, werd beschouwd als afgoderij. De
mensen konden hun afgoderij niet rechtvaardigen door te zeggen dat de afgod leek op een afspiegeling van
JHWH. JHWH is een naijverig God en het is afgoderij als de mens zijn Schepper zou uitbeelden in een beeld van
Zijn schepping. Het is zo’n ernstige zonde dat de geestelijke verdorvenheid van zo’n daad zou gevoeld worden
door de toekomstige generaties (Ex.20:5). (De Heer straft geen generatie voor de zonden van een andere
generatie, Deut.24:16, maar kinderen volgen het geestelijk voorbeeld van hun ouders en zouden hen dus ook
volgen in hun afgoderij.)

De laatste zes geboden handelen over de relatie van de mens met de andere mensen. Het vijfde gebod was
het eren van vader en moeder. Als Israël dit gebod zou gehoorzamen en gezag zou respecteren, beloofde God
dat Israël het land dat hun door Hem gegeven was, niet zou moeten verlaten (Ex.20:12). De volgende vier
geboden waren niet moorden, overspel plegen, stelen of valse getuigenissen afleggen tegen iemands buur
(specifiek verwijzend naar het geven van een vals getuigenis in een rechtszaak). Het laatste gebod tegen
hebzuchtigheid voorkwam dat de Israëlieten dachten dat deze geboden enkel gebruikt werden als uiterlijke
verschijning. Iemand mag nooit de daad van moord, overspel, diefstal of liegen gedaan hebben, maar zelfs het
verlangen dat naar deze misdaden kon leiden, werd verboden.

De tien geboden bewaarden ook de natie die God aan het scheppen was. Deze geboden werden als
ondersteunende structuur gegeven aan de natie Israël. Door afgoderij en het ijdel gebruiken van Zijn naam te
verbieden verhief God Zichzelf tot de enige God, de God van Israël. De Sabbat als dag van aanbidding zou,
indien ze werd bewaard, Israël nederig houden voor God en hen altijd doen herinneren aan hun unieke relatie
en volledige afhankelijkheid van Hem. Het zou ook resulteren in het rusten van het volk en het land. Door het
eren van de ouders te gebieden, bewaarde God de manier waarop de waarheid van ouders naar kinderen werd
overgebracht. Hij bewaarde zo ook de gezagsstructuur die voor het slagen van een natie noodzakelijk is. Door
het verbieden van moorden, werd er aangetoond dat het leven waardevol was. Het gebod tegen overspel
bewaarde de heiligheid van het huwelijk. Het gebod tegen het afleggen van valse getuigenissen bewaarde het
juridisch systeem en vertrouwen. Ten slotte liet het gebod om niet je zinnen ergens op te zetten, zien dat de
maatschappij niet in stand kan blijven als ieders begeerte uitgaat naar de bezittingen van een ander. In plaats
hiervan vraagt de samenleving een grotere liefde en zorg voor het welzijn van een ander. In 10 wetten
realiseerde God wijselijk en volmaakt de fundering voor een natie. De geboden waren niet dominerend, maar
een demonstratie van liefde voor Zijn natie.
De geboden werden ook gegeven om zonde te laten zien. Verlossing werd nooit verkregen door het houden
van de wet. De volmaakte gehoorzaamheid die God eist, is onmogelijk. Verlossing kwam altijd door geloof

EXODUS LES 8  GOD GEEFT DE 10 GEBODEN

Het doel van de Tien geboden
God had drie hoofddoelen in het geven van de tien geboden. Ten eerste maakten ze Zijn heiligheid bekend.
God is heilig en beval Zijn volk om heilig te zijn (Lev.19:2). Van Israël werd verwacht om zowel de apartheid als
de reinheid van God te weerspiegelen door het volgen van deze geboden. De geboden weerspiegelen ook het
rechtvaardige karakter van God die altijd doet wat juist is en enkel juiste geboden geeft. God haatte deze
zonden zo erg dat er in de wet voor elk van deze de doodstraf werd bevolen (behalve bij het gebod om niet te
begeren). Gods heiligheid hoorde de Israëlieten te kenmerken. Als ze hun zondige natuur volgden en afgoden
aanbaden, God of de Sabbat ontheiligden, hun ouders tot schande maakten, doodden, overspel pleegden,
stalen of aan het liegen waren, werden ze gedood. Door Zijn naam te geven aan de Israëlieten verwachtte God
van de Israëlieten dat ze glorie brachten aan die naam.

3

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

Het gebod om Gods naam niet ijdel te gebruiken verwees vooral naar het zweren in Gods naam zodat de
schuldige partij de waarheid zou spreken. Dit gebod slaat niet specifiek op het “zweren” zoals we dat
tegenwoordig kennen, maar toch valt zo’n schaamteloos gebrek aan eerbied ook onder dit gebod. De laatste
van de eerste vier geboden was het houden van de Sabbat. De Sabbat werd apart gezet toen God stopte met
Zijn werk na het voltooien van de schepping (Ex.20:11). Het volk moest hun werk staken en zichzelf toewijden
aan het aanbidden van JHWH.

(Gal.3:11). Maar voordat er verlossing komt door geloof, moet men zich realiseren dat men verlost wordt van
zonden. Men moest eerst een nood aan verlossing hebben, voordat men verlost kon worden. Zo moest de
mens eerst zijn zondigheid inzien, zodat men de nood aan verlossing kon inzien. Door de wet kreeg de mens
het besef van zijn zondigheid (Rom.3:20;7:7). Zelfs de meest rechtvaardige mens faalt als hij geoordeeld wordt
met het laatste gebod “niet je zinnen zetten op.” De wet werd gegeven zodat de mens zijn natuur zou zien en
volledige afhankelijk van God zou zijn. De tien geboden werden genadevol gegeven door God. Door ze na te
leven zou Israël Gods heiligheid weerspiegelen, een voorspoedige natie hebben en tot een reddend geloof
komen.

MOEILIJKE WOORDEN
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Sterk verlangen, sterk wensen.
Groepen, onderverdelingen, delen.
Ledig, leeg, nutteloos, onbeduidend;
Rechtskundig, rechtsgeleerd, i.v.m. het gerecht.
Jaloers.
Bekrachtigen, goedkeuren, onderschrijven.
Voortkomen, volgen, voortvloeien, leiden, uitdraaien.
Bepalen, bevelen, constitueren, decreteren, gelasten, instellen, voorschrijven.
Toestand dat men zich goed voelt.
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Begeren
Categorieën
IJdel
Juridisch
Naijverig
Ratificeren
Resulteren
Verordenen
Welzijn

BIJBELLES
INLEIDING
In de vorige les leerden we over het volk Israël en dat ze hun tenten opgeslagen hadden bij de berg Sinai. Ze
waren door Mozes voorbereid om God te ontmoeten. God had hen naar deze plek geleid om een verbond met
hen te sluiten. Dit verbond met God hield in dat ze een speciale schat zouden zijn, een koninkrijk van priesters
en een heilige natie. Ze behoorden alleen te gehoorzamen. Israël zei dat ze al de dingen zouden doen die God
bevolen had (Ex.19:8). Bij de berg Sinai gaf de levende God Zijn wet. De tien geboden zijn Zijn standaard voor
een juist en heilig leven. Gods wet was er om voortdurend gehoorzaamd te worden en om de gemeenschap
met Hem te behouden. Vandaag zullen we zien dat de wet een onmogelijke standaard is voor ons om ons aan
te houden. De tien geboden leren ons hoe we moeten handelen ten opzichte van God en van onze naaste. We
zullen ook leren dat de wet onze zonden en Gods heiligheid laten zien.
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees Exodus 20:1-17












Waar kwamen de tien geboden vandaan?
Exodus 20:1 zegt: “God gaf de volgende grondregels.” Hij is de bron van de geboden.
Het eerste gebod is: “Houd er geen andere goden op na.” (Ex.20:3). Hoeveel goden mocht Israël
hebben?
Maar één. Jahweh verwachtte van Israël dat ze volledig toegewijd zouden zijn aan Hem. Ze moesten
getrouw zijn aan Hem. In reactie op de grote liefde van Jahweh, moesten ze alleen Hem aanbidden.
Het tweede gebod is: “Maak geen afgodsbeeld” (Ex.20:4). Wat is een afgod of een gesneden beeld?
Een zilver, goud, steen, hout of metaal beeld gemaakt door de mens. Het beeld lijkt op iets dat
geschapen is door God en de mens aanbid dit als een god. Een beeld gemaakt door de mens heeft niet
de majesteit en glorie van de levende God. Het is waanzinnig om een beeld te maken dat op een stier,
vis of zelfs een mens lijkt en dan zeggen: “Dit is Jahweh” of “Dit is een god.” God is Geest (Joh. 4:24) en
is onzichtbaar (Kol.1:15), en heeft daarom geen lichamelijke vorm. Dus Hij is niet vergelijkbaar met iets.
Afgoden zijn ongeschikte vervangers. Afgoden nemen de werkelijke aanbidding van God weg uit de
harten van de mensen.
Waarom mochten ze de afgoden niet aanbidden en dienen?
Omdat Jahweh een jaloers God is (Ex.20:5). Jaloers zijn betekent dat je volledige loyaliteit of trouw
verlangd. Omdat Hij Israël liefhad, was Hij jaloers om hun aandacht, hun toewijding en hun liefde voor
Hem. God eist exclusieve toewijding (Ex.34:14; Deut.4:24), en Hij zal zijn woede naar hen richten die
zich tegen Hem verzetten (Num.25:11; Deut.29:20). Jahweh, welke afgezonderd is van al het
geschapene, zal Zijn eer en glorie met niemand anders delen (Jes.42:8; 48:11). Omdat Jahweh
volmaakt is en zonder zonde, is Zijn jaloersheid goed, niet slecht of zondig. Hij is jaloers om de juiste
redenen. Israël zou bevreesd moeten zijn geweest om aanbidding te schenken aan iets dat Hij niet
bepaald had. Een duidelijk voorbeeld van jaloersheid van God is te zien in Luk.19:45-46, waar Jezus de
kooplui uit de tempel dreef. Hij verdedigde de eer van God, Zijn Vader.
Het derde gebod is: “Misbruik mijn naam niet” (Ex.20:7). Wat betekent dit?
Het misbruiken van de naam van de Heer of Zijn naam zonder eerbied te behandelen.
Wat is de belofte aan het eind van vers 7?
Degene die de naam van de Heer misbruikten, zouden gestraft worden. Lev.24:16 zegt dat ze door
steniging ter dood gebracht zouden worden.
Het vierde gebod is: “Houd de sabbat in ere” (Ex20:8). Wat betekent ‘Sabbat’?
Sabbat betekent een dag rusten van of ophouden met je werk. De Israëlieten moesten hun werk in zes
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BEGELEIDENDE VRAGEN
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dagen doen (Ex.20:9), maar de zevende dag moest een rustdag zijn. De zevende dag moest een dag zijn
die afgezonderd was van alle andere dagen, een speciale dag – niet gewoon, maar anders.
Wat was de reden volgens Ex.20:11 dat de Israëlieten de Sabbat in ere moesten houden?
Ze moesten de handelingen van de schepping gedenken en de Schepper aanbidden. De Sabbat was
geen dag om gewoon werk te doen, maar een dag die opgedragen was om Jahweh te dienen. Het was
een dag die apart gezet moest worden voor de aanbidding van Jahweh. De zondigheid van Israël is
duidelijk in de wet van God te zien. In het vierde gebod wordt aan het volk het bevel gegeven om de
levende God te aanbidden. Dit was het verbond van God met Israël. Ze moesten zich aan deze wetten
houden om Zijn speciaal bezit te zijn (Ex.19:5).
Het vijfde gebod is: “Heb eerbied voor je vader en je moeder” (Ex.20:12). Wat betekent het om
iemand te eren?
Eerbied en respect hebben voor iemand of hem speciaal behandelen. In Spr.3:9 zegt de Bijbel: “Eer de
Heer met het beste van je oogst.” Met andere woorden, wees God eerbiedig door aan Hem te geven.
Door Hem geld terug te geven laat je zien dat Hij speciaal voor je is. Je hebt een zodanig hoge dunk van
Hem dat je al je rijkdom wel aan Hem wilt geven. (Eer jij altijd je vader en je moeder?)
Wat zegt de Bijbel dat er zal gebeuren met iemand die zijn ouders niet eert?
Deut.27:16 zegt: “Vervloekt is wie zijn vader of moeder minacht”. Het was in Israël een serieuze
wandaad om voortdurend ongehoorzaam aan je ouders te zijn. God nam dit zeer serieus. Wil je zien
wat de reactie van God was tegen een ongehoorzaam kind? Kijk eens naar Deut.21:18-21. Tuchtigen
betekent disciplineren, orde houden of slaan. Het kind aan het einde van vers 18 wilde niet luisteren
naar zijn ouders, zelfs nadat hij streng aangepakt was. Hij was onhandelbaar en weerspannig. Het is
kwaad in de ogen van God om een koppig, rebels en ongehoorzaam kind te zijn.
Het zesde gebod is: “Bega geen moord” (Ex.20:13). Waarom is moorden verkeerd?
Omdat God zegt dat het verkeerd is. Maar ook in Gen.9:6 zegt de Bijbel “Wie een mens doodt, zal zelf
door een mens worden gedood. Want de mens is gemaakt als het evenbeeld van God”. Moorden is
verkeerd omdat het een persoon verwoest die naar het beeld van God geschapen is. Heb jij wel eens
iemand vermoord? Natuurlijk niet, maar in Matt.5:21-22 leerde Jezus dat kwaad op iemand zijn gelijk
is aan moord, want het is hetzelfde als hem in ons hart vermoorden en God is bezorgd om ons hart.
Jezus leert hier dat elke keer wanneer we kwaad op iemand worden, we het zesde gebod breken. (Ben
jij wel eens kwaad geweest op iemand – zo kwaad dat je die persoon wel wilde slaan of hem terug
wilde pakken? Wanneer je dit gedaan hebt, heb je het zesde gebod gebroken.)
Het zevende gebod is: “Pleeg geen overspel” (Ex.20:14). Wat wordt er beschermd in dit gebod?
Dit gebod beschermt het huwelijk. Man en vrouw moeten samen blijven en niet scheiden. Het huwelijk
is heel speciaal voor God. Mannen en vrouwen behoren loyaal en trouw aan elkaar te zijn. De straf
voor overspel is de dood (Lev.20:10).
Het achtste gebod is: “Steel niet” (Ex.20:15). Wat betekent het om te stelen?
Stelen is iets nemen wat van een ander is zonder toestemming te vragen. Door te stelen heb je geen
eerbied voor de ander. We hebben niet het recht om iets aan te raken wat niet van ons is zonder het te
vragen. Dit laat weer de zondigheid van de mens zien, want we worden opgedragen niet te stelen.
Het negende gebod is: “Beschuldig niemand op valse gronden” (Ex.20:16). Wat betekent dit?
Iemand op valse gronden beschuldigen betekent liegen, niet de waarheid spreken. God eist dat de
waarheid altijd gesproken wordt. Kan God liegen? Nooit! Het is tegen Zijn heilig karakter. Het is
onmogelijk voor God om te liegen. Satan wordt de vader van de leugen genoemd in Joh.8:44. De duivel
doet niet anders dan liegen. Wanneer wij leugens vertellen over iemand, doen we net als satan! (Heb jij
wel eens een leugen verteld over iemand anders?)
Het tiende gebod is: “ Zet je zinnen niet op… …iets anders” (Ex.20:17). Wat betekent het om je
zinnen niet op iets anders te zetten?
Het betekent een sterk verlangen hebben voor iets dat van iemand anders is. Het betekent niet
tevreden zijn met wat je al hebt, aldoor meer en meer willen hebben. (Wanneer je jouw vriend, broer of

zus met iets ziet wat je erg leuk vindt, verlang je er dan naar dat jij het had in plaats van hen?) Je
zinnen ergens opzetten gebeurt in je gedachten. Niemand kan zien dat jij ergens je zinnen op hebt
gezet. De enige getuigen zijn jij en God. Hij kent onze gedachten voordat wij ze weten. Zelfs op dit
moment.
SAMENVATTING
In Zijn Woord gaf God duidelijke richtlijnen voor de Israëlieten. Deze richtlijnen, de tien geboden, waren aan
Israël gegeven zodat ze een “koninkrijk van priesters en een heilige natie” zouden zijn (Ex.19:6). In vergelijking
zouden onze levens ook afgezonderd en anders dan andere mensen moeten zijn en zuiver voor God in
heiligheid (1 Pet.2:9). De tien geboden onderwijzen elke gelovige hoe te handelen ten opzichte van God toe en
van andere mensen.
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God is heilig en Gods mensen behoren heilig zijn. God gaf het volk Israël de tien geboden om hun te laten zien
hoe ze apart gezet en afgezonderd moesten zijn. De geboden geven Gods kinderen een richtlijn voor een
godsvruchtig leven. Wanneer een persoon werkelijk een kind van God is, zal hij afzonderlijk en in zuiverheid
voor God leven in de hedendaagse wereld.

CRÈCHELES

Heel het volk hoorde donderslagen en een ramshoorn, ze zagen de bliksem en de rokende berg.
Ze bleven bevend van schrik op grote afstand staan.
Ze zeiden tegen Mozes: “Spreek jij met ons, dan zullen we luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want
dan sterven we.”
“Wees niet bang”, antwoordde Mozes, “God is gekomen om jullie op de proef te stellen. Hij wil dat jullie ontzag
voor hem hebben en niet meer zondigen.”
Het volk bleef op een afstand staan terwijl Mozes naar de donkere wolk ging waar God was.
God wil dat Zijn kinderen doen wat Hij graag heeft.
Hij wil dat ze op Hem gaan lijken.
Daarom liet Hij Zijn volk weten wat Hij van hun verwachtte.
Wil jij ook doen wat God graag wilt en goed vindt?
Luister dan naar Zijn geboden en gehoorzaam Hem, ook al vind je het zelf soms niet leuk!
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“Vereer geen andere god, behalve Mij.
Maak geen afgodsbeelden van iets uit de lucht of op de aarde of eronder. Buig er niet voor en aanbid ze niet.
Misbruik Mijn naam niet. Ik ben de Heer jullie God.
Denk eraan dat de rustdag voor Mij is. Je hebt zes dagen waarop je al je werk kunt doen, maar de zevende dag
van elke week is van Mij, jullie God. Niemand mag werken op die dag.
Heb respect voor je papa en mama, dan zul je lang leven in het land dat Ik je zal geven.
Dood niet.
Wees trouw in het huwelijk.
Steel niet.
Vertel geen leugens.
Verlang niet naar iets dat van iemand anders is. Het is van hem: zijn huis, zijn vrouw en ook zijn slaven, ossen,
ezels en alle andere dingen.”

8

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

Op de berg Sinai was het allesbehalve rustig.
God was in vuur neergedaald op de berg en nu was de berg helemaal in rook gehuld.
Mozes stond terug bij het volk.
Duizenden en tienduizenden mensen, dicht bij- en op elkaar gepakt.
Niemand spreekt, ze durven niet.
Plots klinkt opeens vanuit die zwarte wolk een stem.
De stem is helder en duidelijk en iedereen kan het verstaan.
Het is de stem van God die spreekt tot het volk.
“Ik, de Heer, ben jullie God. Ik heb je uit Egypte gehaald, uit dat slavenoord” zegt de stem vanaf de berg.
Ja, dat herinnerde het volk zich nog goed, hoe machtig de God was die hun uit Egypte had geleid.
Hij had tien plagen gestuurd om Farao te doen buigen voor Hem.
Hij had de Rode Zee in twee doen splijten zodat het volk er doorheen kon.
Hij had het hele Egyptische leger doen verdrinken.
Hij had gezorgd voor eten en drinken in de woestijn.
Hij was echt wel een machtig God!
Maar nu wou God hun laten weten wat Hij wilde dat Zijn volk zou doen.
Daarom sprak Hij deze woorden tot het volk, woorden die samen de tien geboden vormen:

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.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Exodus les 7)?
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.

Vragen om te herhalen
Wat is een verbond? Een verbond is een overeenkomst of een belofte. Wat waren de drie voordelen van het
verbond die God beloofd had aan Israël? Ze zouden een speciale schat zijn onder al de volken. Ze zouden een
koninkrijk van priesters zijn. Ze zouden een heilige natie zijn, apart gezet van de rest van alle landen. Wat
moesten de Israëlieten doen om deze voordelen te ontvangen? Ze moesten God gehoorzamen.

Waarom hebben we wetten nodig?
Leid de kinderen tijdens de volgende discussie. Wat zou er gebeuren wanneer er in een land geen wetten
waren? Wat laten de wetten van een land zien over wat voor waarden en normen ze belangrijk vinden? Wat
voor dingen zijn tegen de wet in ons land of in de plaats waar wij wonen? Wetten helpen ons zondige gedrag
onder controle te houden. Ze zijn een erkenning dat we uit onszelf niet doen wat God van ons vraagt. Een land
moet regels hebben wanneer de mensen in vrede willen leven. Vandaag leren we dat God regels gaf aan Israël.
Laat de kinderen dingen uit de les halen waar God waarde aan hecht.
Heb God en anderen lief
De tien geboden kunnen samengevat worden in twee geboden – God liefhebben en anderen liefhebben. De
andere wetten in de vijf boeken van Mozes passen ook in deze twee geboden. Schrijf de tien geboden op het
bord en vraag de kinderen welk gebod rechtstreeks liefde voor God laat zien en welke liefde voor de mensen
laat zien.
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Een groepsverbond
Maak een verbond met de kinderen in de groep. Maak 10 regels die gehoorzaamd moeten worden. Een paar
voorbeelden kunnen zijn: (1) Wees beleefd. (2) Heb eerbied voor wat je lesgever zegt. (3) Doe je best. (4) Houd
de ruimte netjes. (5) Wees vriendelijk tegen andere kinderen. Lees de regels voor aan de kinderen wanneer de
lijst volledig is en vraag aan de kinderen om te beloven dat ze zich aan het groepsverbond zullen houden tijdens
de les. Plaats de regels op de muur en verwijs ernaar tijdens de les om de kinderen eraan te herinneren wat ze
beloofd hebben. Waarom hebben we regels nodig? Hoe zou het gaan tijdens de les wanneer er geen regels
waren? Zijn er regels door de lesgevers gegeven omdat ze willen dat de kinderen zich ellendig zullen voelen of
omdat ze van hen houden en ze willen dat iedereen met elkaar kan opschieten?
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IJSBREKERTJES

Twee stenen platen
Snijd twee ‘stenen platen’ uit karton. Plak hier de uitgeprinte tien geboden op. Het volk zou dan de tien
geboden hebben zodat ze wisten wat God van hen verwachtte en hoe te reageren tegen God en anderen.
Gebruik de ‘stenen platen’ tijdens de les. Variatie: schrijf de tien geboden op perkament en rol deze op en strik
een lint hierom. Wanneer de les begint, maak een vertoning van het losmaken van de strik en het uitrollen van
het perkament. Lees de tien geboden voor. Leg aan de kinderen uit dat ze vandaag leren over God, Mozes en
de tien geboden.
Een land zonder wetten
In de les vandaag geeft God Zijn volk de eerste wetten. Hij gaf deze wetten aan de Israëlieten voor hun eigen
voordeel, niet om hun leven miserabel te maken. Wetten beschermen onze relatie met anderen. Gods wetten
beschermen ook onze relatie met Hem. Vraag de kinderen om een aantal wetten te noemen (stad, provincie of
landelijk). Spreek over deze wetten en hoe ze ons beschermen in de relatie tot anderen. Hoe zou het zijn als er
geen wetten of regels waren?

KNUTSELWERKJES
Tien geboden boekenlegger
Kopieer de ‘Tien geboden boekenlegger’ en knip deze uit. Plak deze op dikker papier. Knip het papier 1 cm
breder langs de rand dan de ‘tien geboden’. Op de achterkant van de boekenlegger plak je het ‘mijn reactie’
gedeelte. Gebruik verschillende materialen om de boekenlegger te versieren zoals glitter, stickers en stiften.
Hoe zouden zij moeten reageren op de tien geboden? Belijden, gehoorzamen en aanbidden. De tien geboden
geven ons een standaard om naar te leven. Wij zouden gehoorzaamheid moeten verlangen. Ze laten ons ook
zien dat we nooit Gods volmaakte standaard kunnen halen. We zouden moeten bidden tot God om vergeving
door Jezus Christus. Een andere reactie is aanbidding. De tien geboden geven Gods heiligheid weer. Laten we
Hem prijzen voor Zijn heiligheid.

De onmogelijke sprong
Maak een lijn op de vloer met (schilders)plakband. Leg een stuk touw parallel aan de andere lijn. Laat ze dicht
genoeg bijeen zijn, zodat de kinderen gemakkelijk over de ruimte kunnen springen. Nadat ieder een beurt heeft
gehad, verplaats het touw verder van de vaste lijn. Laat de kinderen het weer proberen. Plaats het touw dan
zover, dat niemand het kan halen. Dit gebeurt er wanneer we door goede dingen te doen, uit onszelf, in de
hemel willen geraken. Dat is onmogelijk. De tien geboden zijn Gods regels die onze zondige natuur laten zien.
We kunnen ze niet volmaakt gehoorzamen, dus hebben we een Redder nodig. Vandaag leren we over deze
regels.
De geboden laten horen
Leg aan de kinderen uit dat je voor deze activiteit een kookwekker gaat gebruiken. Geef 10 kinderen elk een
papier met een van de tien geboden. Nummer deze niet. Schrijf de tien geboden in volgorde op het bord. Laat
het kind met het eerste gebod opstaan en het hardop voorlezen. Zodra deze gedaan heeft, mag het volgende
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KNUTSELACTIVITEITJES
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De geboden luidop voorlezen
Rol een groot vel perkament op, waarop de tien geboden geschreven staan. Doe hier een lint om en maak een
mooie strik. Als de les begint, maak dan het lint los en rol het papier uit. Lees dan de tien geboden aan de
kinderen voor. Leg uit dat in de les vandaag ze zullen leren over God, Mozes en de tien geboden.
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kind met het tweede gebod opstaan en het hardop lezen. Herhaal dit totdat alle geboden gelezen zijn. Doe dit
nog eens en moedig de kinderen aan om sneller te gaan. Na drie of vier keer dit gedaan te hebben, veeg dan
het bord schoon. Laat de kinderen het dan nog eens proberen en laat hen goed opletten wanneer ze aan de
beurt zijn. Wanneer er meer dan tien kinderen zijn, maak dan groepen met even aantallen en laat ze tegen
elkaar strijden om te zien wie er als eerste al de tien geboden gelezen heeft. Wanneer ze een missen, moeten
ze opnieuw starten. Wanneer er minder dan tien kinderen zijn, kun je elk kind misschien twee geboden geven.

Licht op God, licht op de mens
Benodigdheden: afbeeldingen van politieagenten, misdadigers die gearresteerd worden, schepping of de
grondwet; een draagbare werklamp.
Zet de lamp zo neer dat het op het bord schijnt. Plaats de afbeeldingen van de politieagenten, de grondwet en
schepping aan de ene zijde van het bord. Plaats de afbeeldingen van misdadigers die gearresteerd worden aan
de andere kant van het bord. Schrijf de titel boeven de lichtstraal “De Tien Geboden.” Doe de andere lampen in
het lokaal uit en dan de werklamp aan. De tien geboden doen twee dingen op het zelfde moment. Ze onthullen
het karakter van een heilig en rechtvaardig God. Deze kan gezien worden in de regels, zoals de grondwet en de
mensen die ze handhaven, zoals de politieagenten doen. De tien geboden onthullen de goedheid en
rechtvaardigheid van God in de schepping. Op hetzelfde moment laten ze zien dat de mens zondig is. Wijs de
kinderen op de misdadigers. God geeft ons geboden om te gehoorzamen, maar niemand van ons heeft ze ooit
perfect gehoorzaamt. Wij zijn allen schuldig onder de tien geboden.

Rechtvaardige reflectie
Geef elk kind een kopie van de bladen “Rechtvaardige reflectie.” Laat de kinderen dit individueel, in groep of
thuis invullen.
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Het achtste gebod
God geeft het achtste gebod om eigendom te beschermen tegen diefstal. Stelen is iets nemen dan van iemand
anders is. Heb jij ooit wel eens iets gestolen? Hoe vond je het toen iemand jouw favoriet speelgoed had
weggenomen? Hebzucht, begerigheid en zelfzucht motiveren het stelen. Stelen toont een gebrek aan respect
voor anderen. Vanwege het motief achter het stelen het egoïsme is en niet gebaseerd is op liefde, wil God niet
dat we stelen.
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Luisteren naar Gods geboden
Verdeel de kinderen in twee groepen. De twee groepen moeten tegenover elkaar staan met de gezichten naar
elkaar toe. Wanneer de ruimte het toelaat, worden de groepen 6 tot 8 meter van elkaar geplaatst. Geef elk
kind in beide groepen een gebod om te herinneren. Plaats in het midden van het speelveld de ‘stenen platen’.
Roep een gebod. De twee kinderen die dit gebod hebben ontvangen rennen naar het midden om de ‘stenen
platen’ te grijpen. Met deze platen moeten ze terug rennen naar hun rij zonder getikt te worden door de
tegenstander. Wanneer het kind met de platen en zonder getikt te worden de rij haalt, ontvangt de groep een
punt. Wanneer dit kind getikt is, krijgt de andere groep een punt. Er kunnen eventueel op hetzelfde moment
meer geboden geroepen worden om het spannender te maken. De kinderen moeten klaar staan en naar Gods
woorden luisteren om als eerste met de ‘platen’ terug te keren.

11

12

EXODUS LES 8  GOD GEEFT DE 10 GEBODEN
©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

13

EXODUS LES 8  GOD GEEFT DE 10 GEBODEN
©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

TIEN GEBODEN BOEKENLEGGER

EXODUS 20:1-17
EEN
VEREER NAAST MIJ GEEN

BELIJDEN

ANDERE GODEN.

TWEE

DRIE
MISBRUIK DE NAAM VAN DE
HEER, UW GOD, NIET.
VIER
HOUD DE SABBAT IN ERE, HET
IS EEN HEILIGE DAG.

VIJF
TOON EERBIED VOOR UW VADER

GEHOORZAMEN

EN UW MOEDER .

ZES
PLEEG GEEN MOORD.
ZEVEN
PLEEG GEEN OVERSPEL.
ACHT

NEGEN
LEG OVER EEN ANDER GEEN
VALS GETUIGENIS AF .

TIEN
BEGEER NIET WAT EEN ANDER
TOEBEHOORT.

AANBIDDEN
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STEEL NIET.
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MAAK GEEN GODENBEELDEN.
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GOD GEEFT DE 10 GEBODEN
(HANDREIKING KINDEREN)
EXODUS 20:1-21

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.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



De eerste vier geboden handelen over onze verantwoordelijkheid naar

 De laatste zes geboden handelen over onze verantwoordelijkheid naar
_________________________________________________________.
 De volgende twee geboden handelen over onze verantwoordelijkheid
naar God. Kies uit de volgende woorden en vul ze in op de lege plaatsen:
Heer, misbruik, godenbeelden.
“Maak geen __________________________________________.”
“_________________ de naam van de __________________ niet.”
 De volgende drie geboden handelen over onze verantwoordelijkheid

plaatsen: eerbied, getuigenis, steel, moeder, ander.
“Leg over een _______________ geen vals ________________ af.”
“_________________________________________________ niet.”
“Toon ________________ voor je vader en je ________________.”
 De wet van God laat de ____________________________ van God zien.
 De wet van God laat de _______________________ van de mensen zien.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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naar de mensen. Kies uit de volgende woorden en vul ze in op de lege
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_________________________________________________________.
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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KLEURPLAAT 3
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