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6.  MOMENT MET  

DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Overal regels
Overal zijn regels. De kinderen denken 
na over waar er allemaal regels zijn, en 
wie die regels bedenkt. 

Wat heb je nodig?
-  een foto of illustratie van een huis, 

een schoolklas, het sportveld, het 
verkeer, een (bord)spel, een bijbel

Aan de slag:
-  Laat de afbeeldingen één voor één 

zien, bijvoorbeeld met de beamer. 
-  De kinderen bedenken bij elke plaat 

een regel die in die situatie geldt en 
wie die regel bepaald heeft.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
De regels van God
God gaf regels aan zijn volk. Wat zijn 
de tien belangrijkste regels? 

Aan de slag:
-  Lees de volgende regels voor, en 

laat de kinderen meedoen met jouw 
gebaren. 

 -  Gods regels zijn goed: je duim 
omhoog.

 -  Er is maar één God: je wijsvinger 
omhoog. 

 -  Buig alleen voor God: je wijsvingers 
buigen.

 -  Niet vloeken: maak 
hapbewegingen met je handen.

 -  Rust één dag in de week uit: leg de 
ene hand op de bovenkant van de 
andere.

 -  Heb respect voor je vader en 
moeder: je beide duimen omhoog.

 -  Je mag niemand doden: je beide 
duimen omlaag.

 -  Wees trouw: maak met beide 
handen met je met duim en 

wijsvinger een ring en haak beide 
ringen in elkaar.

 -  Steel niet: maak grijpbewegingen.
 -  Zeg geen oneerlijke dingen over 

andere mensen: leg je hand op je 
hart. 

 -  Wees tevreden met wat je hebt: 
wrijf je handen in elkaar.

-  Wat vinden de kinderen de mooiste 
regel? Doe het gebaar nog eens. 

-  Wat vinden de kinderen het leukste 
gebaar? Welke regel hoorde daar 
ook alweer bij?

8-12 jaar 
Beeld je eens in…
Als mensen iets over God vertellen, 
denk je na over hoe hij is. Maar is God 
te beschrijven in een beeld?
De kinderen krijgen een beschrijving 
van een tekening en proberen zich een 
beeld te vormen. Klopt het beeld met 
de werkelijkheid?

Wat heb je nodig?
Per tweetal:
-   het werkblad in twee stukken 

geknipt

-   een vel papier
-   een pen of potlood

Aan de slag:
-  De kinderen zitten met de ruggen 

naar elkaar toe.
-  Het ene kind krijg de eerste helft van 

het werkblad, het andere kind een vel 
papier en een pen of potlood.

-  Het kind met het werkblad beschrijft 
wat het op het werkblad ziet.

-  Het andere kind probeert de 
beschrijving op het papier te tekenen. 

-  Het kind vertelt bijvoorbeeld: ‘Zet 
midden op het vel papier een 
vierkantje. Trek vanaf het midden van 
de rechter zijkant van het vierkantje 
een lijn naar rechts,’ enzovoort.

-  Dit gaat door totdat de hele tekening 
is beschreven. 

-  De kinderen leggen het werkblad 
en de tekening naast 
elkaar: Lijken ze 
op elkaar? Of 
juist helemaal 
niet? 

Tip 
Als er genoeg tijd 

is, wissel dan van rol 
met het tweede deel 

van het werkblad. 
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Goede God,
U heeft ons gemaakt en u weet wat goed voor ons is. 
U geeft ons regels om goed te leven met u en met elkaar. 
Regels die ons beschermen. 
Uw regels helpen ons ook om u beter te leren kennen.
We ontdekken wat u belangrijk vindt. 
Wilt u ons helpen uw regels goed te onthouden? 
Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Exodus 20:1-21
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 
met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de 
kinderen om goed te kijken en te vertellen wat ze 
zien. 
Je kunt eventueel de weetjes uit het bovenbouw-
materiaal gebruiken om wat meer uit te leggen.

Tien regels 
‘Ik zie Mozes!’ 
De Israëlieten turen naar de berg Sinai. In de verte 
zien ze een oude man die steeds dichterbij komt. 
Het is Mozes. Mozes gaat vaak de berg op als hij 
alleen met God wil zijn. 

Als Mozes eindelijk beneden 
is, wordt het stil. 
Wat zou God tegen hem 
gezegd hebben? 

Mozes schraapt zijn keel: ‘Jullie 
weten dat God voor ons zorgt en ons 
naar deze plek heeft gebracht. Nu wil God bij deze 
berg naar jullie toe komen. Hij zal dan regels geven. 
Als we ons aan zijn regels houden, horen we voor 
altijd bij God.’

De mensen zijn heel verbaasd. 
God spreekt altijd met Mozes, maar nu zal God 
dichtbij komen! 
Ze gaan zich meteen klaarmaken voor dit 
belangrijke moment. Ze wassen de vlekken uit hun 
kleren en proberen geen ruzie met elkaar te maken. 
Ook zetten ze paaltjes om de berg heen. Want 
niemand mag de berg aanraken als God daar komt. 
Eindelijk zijn ze klaar. De Israëlieten staan te 
wachten bij de berg Sinai. 
Wanneer zal God komen? 

Plotseling komt er vuur uit de hemel. De berg trilt en 
er komt rook uit. 
‘God komt naar ons toe in een vuur,’ fluistert een 
man. 
En dan hoort iedereen het geluid van trompetten. 

Tip 
Op elke illustratie uit 

deze serie kunnen de 
kinderen een muisje 

en een hagedis 
ontdekken!
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Steeds harder en harder! 
Mozes gaat de berg op, om te horen wat 
God tegen zijn volk wil zeggen.

‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie 
uit Egypte bevrijd. Zodat jullie daar niet 
meer als slaaf hoeven te werken. Nu wil 
ik jullie tien belangrijke regels geven. 
Jullie moeten van mij houden met je hele 
hart. 
-  Vereer geen andere goden. Vereer 

alleen mij! Ik moet het belangrijkste 
voor jullie zijn. 

-  Maak geen beeld van een mens of dier. 
Je mag geen beelden vereren of ervoor 
knielen.

-  Spreek mijn naam niet zomaar uit, 
zonder dat je erover nadenkt. Praat 
altijd met eerbied over mij. Ik ben jullie 
God. 

-  Neem op de sabbat tijd om uit te 
rusten en na te denken over mij. Want 
dat is een bijzondere dag. Ik heb de 
aarde gemaakt in zes dagen. En op de 
zevende dag, de sabbat, rustte ik uit.

Je moet houden van de mensen om je 
heen. 
-  Heb respect voor je vader en moeder. 

Heb ze lief. 

-  Je mag niemand doden. Want ik heb de 
mensen gemaakt. 

-  Je moet altijd trouw zijn aan de man of 
vrouw met wie je bent getrouwd. 

-  Wees eerlijk en steel niet van andere 
mensen. 

-  Zeg geen oneerlijke dingen over 
andere mensen als je bij de rechter 
bent. Want stel je voor dat iemand 
daardoor straf krijgt voor iets dat hij of 
zij niet gedaan heeft.

-  Je mag niet jaloers zijn op andere 
mensen als zij mooie dingen hebben 
die jij ook wilt hebben.’ 

Het begint te onweren. Er is veel rook 
om de berg heen. En steeds hoor je 
het geluid van trompetten. De mensen 
beven en zijn bang. Langzaam lopen ze 
achteruit. Zo komen ze steeds verder bij 
de berg vandaan te staan. 
Mozes komt naar het volk toe, en hij stelt 
de mensen gerust.
‘Jullie hoeven niet bang te zijn voor God!’ 
zegt hij. 
‘God zal voor jullie zorgen!’

8-12 jaar 
Exodus 20:1-21

Wat hiervoor gebeurde
De Israëlieten zijn naar de Sinai-
woestijn gegaan. Dat is precies 
twee maanden nadat God ze 
bevrijd heeft uit Egypte. Dan moet 
Mozes van God de berg Sinai op 
gaan. Daar geeft God hem tien 
belangrijke regels.

Tien belangrijke regels
God gaf de Israëlieten de volgende 
belangrijke regels.

Regels over het vereren van God
Hij zei: ‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb 
jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd 
uit de slavernij.
Vereer geen  andere  goden. Vereer 
alleen mij.
Maak geen beeld van een mens, of van 
een dier dat in de lucht, op het land of 
in het water leeft. Je mag geen beelden 
vereren of ervoor knielen. Want ik, de 
Heer, ben jullie God. Ik wil niet dat jullie  

andere  goden  dienen.
Als iemand mij ontrouw is en  andere  
goden  gaat dienen, zal ik hem 
straffen. Dan straf ik hem en ook zijn 
nakomelingen, tot en met de vierde 
generatie. Maar als iemand mij liefheeft 
en zich aan mijn regels houdt, zal ik 
goed voor hem zijn. Ik zal ook goed zijn 
voor zijn nakomelingen, zelfs voor de 
duizendste generatie.
Spreek mijn naam niet zomaar uit, 
zonder nadenken. Als iemand dat toch 
doet, zal ik hem straffen.
Vier de  sabbat, want dat is een 
bijzondere dag. Zes dagen mogen jullie 
werken en bezig zijn met alles wat je 
moet doen. Maar de zevende dag is een 
dag die  voor mij bestemd  is. Dan mag 
je niet werken. Ook je zoon, je dochter, 
je  slaaf  en je  slavin  mogen niet werken. 
Je dieren mogen niet voor je werken. 
En ook de  vreemdelingen  die in jullie 
steden wonen, mogen niet werken. Ik 
heb in zes dagen de hemel en de aarde 
gemaakt, en de zee met alles wat daar 
leeft. Maar ik rustte op de zevende 
dag. Daarom heb ik de zevende dag 
gezegend. Ik heb er een  heilige  dag van 
gemaakt.
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Regels over het omgaan met anderen
Heb respect voor je vader en je moeder. Dan 
zul je lang leven in het land dat ik je zal geven.
Vermoord niemand.
Ga niet vreemd.
Steel niet.
Vertel bij de rechter geen leugens over 
iemand.
Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf 
af van zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, 
zijn koe of zijn ezel, en van al zijn bezit.’

De Israëlieten durven niet meer naar God te 
luisteren
Het hele volk hoorde het geluid van de donder 
en van de trompet. Ze zagen de bliksem en de 
rokende berg. Ze beefden, gingen een eind 
achteruit en bleven op een afstand staan. Ze 
zeiden tegen Mozes: ‘Als u tegen ons spreekt, 
zullen we luisteren. Maar God moet niet 
meer tegen ons spreken. Want dan zullen we 
sterven.’
Maar Mozes zei: ‘Jullie hoeven niet bang te 
zijn. God is gekomen om te zien of jullie hem 
vertrouwen. Hij wil dat jullie eerbied voor hem 
hebben. Want dan zullen jullie doen wat hij wil.’
Toen ging Mozes naar de donkere wolk toe 
waar God in aanwezig was. Het volk bleef op 
een afstand staan.

10. OM TE WETEN

Tien geboden
De tien geboden zijn de tien belangrijkste regels die 
God aan zijn volk geeft. Je vindt ze twee keer in de 
Bijbel. In Exodus 20:1-17 (dat is dit verhaal) en ook in 
Deuteronomium 5:6-21. 
De tien geboden zijn op twee stenen platen 
geschreven. In Exodus 31:18 kun je lezen dat God de 
twee stenen platen zelf beschreef. 

De inhoud van de tien geboden
De tien geboden kunnen in drie delen verdeeld 
worden:
1)   De inleiding (vers 1 en 2). Hier maakt God zichzelf 

bekend aan de Israëlieten. 
2)   Vier regels (vers 3-11) over hoe mensen met God 

moeten omgaan. Bijvoorbeeld over het vieren van 
de sabbat, en dat ze geen andere goden mogen 
vereren.

3)   Zes regels (vers 12-17) over 
hoe mensen met elkaar 
moeten omgaan. Bijvoorbeeld dat je niemand 
mag doden, dat je niet mag stelen, en dat je niet 
mag liegen bij de rechter. 

Godenbeelden
In de tijd van de Bijbel maakten mensen vaak 
beelden van hun god. Dat kon in de vorm van een 
dier zijn. Maar de beelden zagen er ook vaak uit 
als een mens. Die beelden waren vaak van hout 
gemaakt, of van klei of steen. Als mensen veel geld 
hadden, versierden ze de beelden met goud of zilver.
Mensen zorgden heel goed voor hun godenbeeld. 
Soms deden ze het beeld kleren aan, en zetten ze 
ook eten neer voor het beeld.
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11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten 
vragen: ‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. Antwoorden op 
de weetvragen kun je opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. Maar over 
de denkvragen kun je met elkaar blijven nadenken. Daarom zijn er ook 
geen foute antwoorden!

4-8 jaar 
-  Waarom mogen de mensen niet dicht bij de berg komen? Wie mag 

wel de berg op?
-  Wat zien de mensen bij de berg? En wat horen ze voor geluiden? 
-  Kun je twee regels van God noemen die je hoorde in het verhaal?
-  Waarom zijn deze regels belangrijk?

6-8 jaar 
-  Je wordt ’s morgens wakker en er ligt een briefje op 

je nachtkastje: Vandaag is een dag zonder regels, 
groetjes van mama en papa. Wat zou je doen? En 
wat juist niet? 

-  Waarom heeft God regels bedacht? 

8-12 jaar 
-  Waarom zijn er regels?
-  Wat kun je met regels regelen? Wat niet?
-  Waarom heeft God regels gegeven?
-  Is er een regel van God die jij extra goed vindt? Waarom juist die?
-  Eén van Gods regels is: ‘Maak geen beeld van God.’ Wat moet je niet 

doen bij deze regel? Wat vind jij daarvan?

Tip 
Houd rekening 

met verschillende 
gezinssituaties bij 
de eerste vraag.

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar het lied ‘Verder’ uit de 
Samenleesbijbel. Je vindt het op debijbel.nl/bijbelbasics.

13. OM TE DOEN

4-8 jaar 
Spel-regels
God gaf verschillende regels aan zijn 
volk. De kinderen spelen een spel met 
steeds andere regels. 

Wat heb je nodig?
- een zachte bal

Aan de slag:
-  Leg de bal in het midden van 

de ruimte. Alle kinderen mogen 
proberen de bal te pakken.

-  Het kind dat de bal heeft, mag nog 
één of twee stappen zetten en moet 
dan proberen iemand af te gooien. 

-  Een kind is af als het wordt geraakt 
door de bal zonder dat de bal de 
grond geraakt heeft. 

-  Het kind dat 
af is, gaat uit 
het spel. 

-  Speel dit spel met 
elkaar. Daarna worden de regels 
om de minuut aangepast door een 
nieuwe regel in te voeren, zoals: 

 -  De bal mag alleen worden gericht 
op de jongens. 

 -  Zodra een kind de bal vast heeft, 
moet iedereen op zijn plaats blijven 
staan. 

 -  Een kind is alleen af als de benen 
geraakt worden.

 -  Alle kinderen moeten hinkelen.
 -  Een kind dat geraakt is, blijft in het 

spel. 
-   Laat de kinderen een regel bedenken 

en speel het spel een minuut lang 
met deze regel. 

Tips 
- Als de ruimte beperkt is, mag het kind met de bal geen enkele stap meer zetten voordat het gaat gooien. - Laat de kinderen kiezen welke spel-regel ze het leukst vonden. Speel het spel nog eens met die regel.
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4-8 jaar 
Mozes met de stenen platen
God geeft via Mozes zijn tien leefregels. De regels 
staan op stenen platen. De kinderen knutselen Mozes 
met de stenen platen in zijn hand. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad
- eventueel een wasknijper

En verder:
-  viltstiften of kleurpotloden
-  lijm
-  een schaar
-  eventueel plakband

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren Mozes in.
-  Ze knippen Mozes en het plaatje van de 

stenen platen uit.
-  Ze knippen de insteek boven de handen in.
-  De kinderen plakken Mozes met de lijmstrook 

vast. Ze gebruiken eventueel een knijper om 
het makkelijker te laten drogen.

-  De kinderen tekenen of schrijven iets op de 
stenen platen. 

-  Ze steken de platen in de handen van Mozes. Ze 
plakken eventueel de platen binnenin vast met een 
plakbandje.

8-12 jaar 
God lijkt op…
Je mag geen beeld van God maken. Maar als je over God praat, 
kun je dat doen door te zeggen waar jij vindt dat God op lijkt. In de 
Bijbel wordt God ook met veel verschillende dingen vergeleken. De 
kinderen doen de opdracht en ontdekken zo waar God allemaal mee 
vergeleken wordt.

Wat heb je nodig?
Per tweetal:
- een vel papier
- een pen

En verder:
-  het werkblad met  

de bijbelteksten

Aan de slag:
-  Leg de kaartjes met de bijbelteksten op verschillende plekken in de 

ruimte. 
-  De kinderen lopen in tweetallen alle teksten langs.
-  Op hun papier schrijven ze het nummer van het kaartje en waarmee 

God in de tekst wordt vergeleken. 
-  Als ze alles hebben opgeschreven, maken ze in tweetallen een 

top-3 van wat hun het meest aanspreekt. Welk beeld spreekt hun 
minder of niet aan?

-  Praat hier met alle kinderen over door. Welk beeld van God komt 
het meest voor in de top-3?

Tips
- Werk je met kleuters? Knip alvast vooraf op alle werkbladen de insteek boven de handen in. Of laat de kinderen zelf alles met een prikpen uitprikken.- In plaats van het inkleuren van de jas kunnen de kinderen de jas met lapjes stof beplakken.- Gebruik wattenbollen voor het haar en de baard van 

Mozes.
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8-12 jaar 
Waarom niet?
God wil niet dat we een beeld van hem maken. 
Waarom niet? De kinderen lossen de puzzel op om 
hier achter te komen.  

Wat heb je nodig?
Per kind:
- het werkblad
- een pen

Aan de slag:
-  In elke stenen plaat staat een woord. 
-  Als de kinderen alle veertien woorden gevonden hebben, dan lezen 

ze waarom je geen beeld van God mag maken.

Oplossing:
En vergeet nooit: Toen de Heer vanuit het vuur tegen jullie sprak, 
konden jullie hem niet zien. Daarom mogen jullie geen beeld van 
God maken. (Deuteronomium 4:15)

Tip
In de 

Samenleesbijbel op 
bladzijde 184-186 
vind je nog meer 

ideeën.

Wat heb je nodig?
* het werkblad  * een pen

Zet de letters van elke stenen plaat in
de goede volgorde. Dan vind je een woord.

1
Heb je alle veertien woorden gevonden, dan lees

je waarom je geen beeld van God mag maken.

2
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14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een 
wens die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt 
uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij hier ook 
tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Willemijn de Weerd

Illustratie: NBG/Hélène Jorna

Werkblad 4-8 jaar: NBG/Bart den Heeten

Tekening stenen platen puzzel 8-12 jaar: NBG/Bart den Heeten

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring  

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk  
een zin uitspreken,  

of spreek alles 
samen uit.


