21. De regels van God
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Exodus 20:2a.


Zijn er op school regels? Welke regels ken jij? Kan jij je er makkelijk aan houden of vind je dat
nog wel eens moeilijk?



Zijn er thuis ook regels? Waar gaan die over?



Denk je dat het belangrijk is dat er regels zijn? Waarom wel of waarom niet? Wat zou er
gebeuren als er geen regels waren?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Ongeveer twee maanden nadat de Israëlieten Egypte hadden verlaten, bereikten ze de berg Sinaï.
God zei tegen Mozes dat het volk van Israël Hem moest gehoorzamen. Hij wilde een speciaal volk van
hen maken en een bijzondere relatie met hen hebben. Alleen Mozes mocht de berg helemaal
beklimmen om Gods woorden te horen. God gaf Mozes tien regels of ‘geboden’ waaraan de mensen
zich moesten houden om dicht bij God te blijven.
Wij kennen die regels nog steeds. De eerste vier gaan over onze relatie met God. Dan komen er zes
regels over onze relatie met anderen.
Lees nu samen Exodus 20:2-8, 12-17.

Wat er daarna gebeurde…
Toen God op de berg met Mozes sprak, klonk de donder, was er bliksem en rook. De mensen waren
doodsbang. Maar Mozes zei dat ze niet bang hoefden te zijn. God wilde dat ze zijn regels zouden
kennen zodat ze goed van kwaad konden onderscheiden en dicht bij Hem zouden leven.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 36 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Sinaï is de naam van een berg en van de woestijn eromheen. God sprak tot Mozes op de berg Sinaï
en gaf hem tien regels voor het leven. De Sinaï is ook de plek waar Mozes lang geleden als herder
werkte, toen God tot hem sprak bij een brandende braamstruik, die niet verbrandde.

Voedsel voor de armen Naast de tien regels die God aan Mozes gaf, sprak Hij ook over andere
wetten. Bijvoorbeeld dat in de oogsttijd de boeren of fruittelers in een keer over hun land of
boomgaard mochten gaan. Alles wat er van de oogst bleef liggen, was voor de arme mensen of voor
de vreemdelingen (de allochtonen van toen).
Voedsel in de woestijn Op hun reis naar het land dat God hun beloofd had, klaagde het volk veel
over hoe zwaar ze het hadden. God gaf elke dag manna uit de hemel, waar de mensen een soort
naar honing smakend brood van bakten. Het volk mocht zes dagen lang manna verzamelen, maar op
de zevende dag mochten ze niets rapen, vanwege de ‘sabbat’ – de rustdag. De dag ervoor moesten
ze namelijk twee keer zoveel verzamelen zodat ze op de rustdag genoeg hadden.
Manna betekent ‘wat is het?’ Het komt van de Hebreeuwse woorden ‘man hu’. Dat is wat de
Israëlieten zeiden toen ze voor het eerst de witte vlokken manna op de grond zagen liggen.

Probeer het uit
Houd van God en gehoorzaam Hem met een herinneringsarmband.
Dit is wat je nodig hebt:


een papieren strook van 3 bij 20 cm



viltstiften



plakband

Schrijf deze woorden op: ‘Houd van God en doe wat Hij zegt’ op de papierstrook. Versier de woorden
met de stift.
Wikkel de strook losjes om je pols en plak hem vast met plakband.
Maak nog zo’n armband, maar dan voor iemand anders om hem of haar eraan te herinneren God lief
te hebben en Hem te gehoorzamen.

Praten met God
Vraag God om je te helpen op zijn manier te leven en naar zijn regels te luisteren.

