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1.  INLEIDING BIJ  

DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van 
een blok met vier verhalen over 
Mozes en het volk van Israël in 
de woestijn. Ook lezen we in 
dit blok één psalm die bij deze 
verhalen past.

Op deze zondag staat Exodus 
20:1-21 centraal: God geeft 
de Israëlieten tien belangrijke 
regels.
Voor de kinderen van 4-8 jaar 
richten we ons op God die zijn 
regels aan de Israëlieten geeft.
Voor de kinderen van 8-12 jaar 
richten we ons op de regel dat je 
geen beeld van God mag maken.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Precies twee maanden na hun vertrek uit 
Egypte komen de Israëlieten aan bij de berg Sinai. 
Daar komt God naar hen toe, en krijgen de Israëlieten 
tien belangrijke regels (de tien geboden) van hem. 
In totaal tellen Joden 613 geboden in het Oude 
Testament. Maar de tien regels vormen de kern. 
Die tien regels worden ook wel ‘de tien woorden’ 
genoemd. Ze zijn te vinden in Exodus 20:1-17 en in 
Deuteronomium 5:6-21. Er zijn kleine verschillen 
tussen de twee versies, met name in het vierde en 
tiende gebod. 

God sluit met de tien regels een verbond met zijn 
volk in het verlengde van het verbond dat hij sloot  
met Abraham, Isaak en Jakob (zie Genesis 15 en 
Genesis 17). God belooft dat de Israëlieten zijn  
unieke volk zijn, zijn kostbare bezit. En zij moeten 
beloven zich aan zijn regels te houden. 

De tien regels stonden op twee stenen platen. In 
Exodus 31:18 is te lezen dat God de twee stenen 

platen zelf beschreef. In Exodus 34 staat dat 
Mozes een nieuwe versie van deze twee 

stenen platen moest maken. De eerste 
had hij stukgegooid toen hij zag dat de 
Israëlieten een gouden beeld van een 
stier aanbaden (zie zondag 85 van  
Bijbel Basics ‘Het gouden beeld’).

3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

God belooft in Exodus 19 dat hij voor het volk van Israël 
zal zorgen. Hij heeft hen bevrijd uit Egypte. Hij heeft hen 
veilig naar de berg Sinai geleid. In het Hebreeuws wordt de 
vergelijking gemaakt dat God hen als een adelaar op zijn  
vleugels gedragen heeft. Een beeld dat ook in  
Deuteronomium 32:11 te vinden is. Hieruit, en uit vers 5, blijkt 
hoeveel God van zijn volk houdt. Dat God van zijn volk houdt en 
dat zij kostbaar voor hem zijn, is ook te vinden in bijvoorbeeld 
Deuteronomium 7:6, Deuteronomium 14:1-2 en Maleachi 3:17.

De tien regels kun je opvatten als regels met een belofte. Daarom 
beginnen ze ook met het in herinnering roepen van de bevrijding  
uit Egypte. Het zijn regels ‘voor altijd’: het maakt niet uit wanneer  
en waar je leeft, deze regels zijn belangrijk. 
Behalve deze algemene regels zijn er ook wetten voor specifieke 
situaties. Die wetten kom je in de rest van de boeken Exodus, 
Leviticus en Deuteronomium tegen.

De tien regels kunnen in drie delen verdeeld worden:
1)   De inleiding (Exodus 20:1-2), waarin God zichzelf bekendmaakt 

en de reden noemt waarom hij het volk de tien regels geeft. 
2)  Vier regels (Exodus 20:3-11) over hoe mensen met God moeten 

omgaan, zoals een verbod op het maken van een beeld van God 
en een gebod voor het vieren van de sabbat. Deze regels zijn het 
meest uitvoerig.

3)  Zes regels (Exodus 20:12-17) over hoe mensen met elkaar moeten 
omgaan, zoals het gebod om respect te hebben voor je ouders 
en de verboden op moord, liegen bij de rechter en diefstal. 

Tip 
Wil je meer weten 

over de berg Sinai? 
Kijk dan bij zondag 70 
‘God vertelt zijn naam 

aan Mozes’.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Exodus 20:1.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Exodus 20:4-5.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 
In de kerkdienst
-  een foto of illustratie van een huis, 

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

4-8 jaar 
Om te doen: Mozes met de stenen 
platen
Per kind:
- het werkblad
-  eventueel een wasknijper

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

Om te doen: Spel-regels
- een zachte bal

8-12 jaar 
Om te beginnen
Per tweetal:
-  het werkblad in 

twee stukken geknipt
-  een vel papier
-  een pen of potlood

Bijbeltekst
- een bijbel

Om te doen: God lijkt op…
Per tweetal:
- een vel papier
- een pen

En verder:
- het werkblad met de bijbelteksten

Om te doen: Waarom niet?
Per kind:
- het werkblad
- een pen

God gaf de Israëlieten belangrijke regels.

EXODUS 20:1
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God zei: ‘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.’

EXODUS 20:4-5
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