
Slaven worden vrij – Les 6 
 

Lezen uit de Bijbel      Johannes hoofdstuk 15 vers 9 t/m 16 

     

  

  
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad.  
Blijf in mijn liefde:  
je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt,  
zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader  
gehouden heb en in zijn liefde blijf.  
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven,  
dan zal je vreugde volkomen zijn.  
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.  
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.  
jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.  
Ik noem jullie geen slaven meer,  
want een slaaf weet niet wat zijn meester doet;  
vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt 
heb.  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kringgesprek     
 Regels zijn er om veilig te zijn. Zoals je bloed binnen je bloedvaten moet blijven, moeten wij 

Gods handleiding voor het leven volgen. 

Welke regels zijn er thuis of op school, die je niet fijn vindt? Waarom niet? 

Lees het verhaal OK03 van Opa Krentenbol 

 Regels 
Stefan komt uit gymnastiek. Hij moet met zijn fiets stoppen bij een stoplicht. 

'Bah!' moppert hij. 'Altijd is dat licht rood. Er komt niet eens een auto aan.' 

Wat stom eigenlijk om een lichtje over jou de baas te laten zijn. Zou hij doorrijden? Zich nergens wat van 

aantrekken? Ja, maar als er dan ineens toch wat aankomt? Hij aarzelt. Toch maar niet doen... 

Nogal mopperig vindt hij, thuisgekomen, opa's dagboek op zijn bed. Nou, misschien weet opa waarom er 

per se verkeersregels moeten zijn. Met grote hanenpoten schrijft hij erin: 'Opa, waarom zijn er eigenlijk 

verkeersregels? Het leven zou zonder verkeersregels veel leuker zijn, net als bij apie-apie. 

O ja, en dan nog een vraag. Wilt u niet een potje met ons voetballen? Japie en Mario doen ook mee. 

Groetjes van Stefan.' 

Apie-apie is het leukste wat Stefan en Shirley op gymnastiek doen. Ze krijgen het maar een heel enkele 

keer. De gymjuf zet dan alle apparaten klaar, ook de minitramp. Eerst mogen ze alles uitproberen en dan 

spelen ze tikkertje met verlos. Het is vreselijk lachen met apie-apie, omdat er geen regels zijn. Alles mag, 

als je maar uitkijkt bij de minitramp. Met een zucht doet Stefan het dagboek in een krant en legt het op het 

kastje bij de buitendeur. Als opa dan komt, kan hij het meenemen. 

Een poosje later leest opa wat Stefan heeft geschreven. Hij zucht: 'Jammer dat ik m'n voetbalschoenen 

uitgeleend heb aan mijn vriend Wouter.' (Dat was zestig jaar geleden)...' En bovendien heb ik niet meer 

zulke elastieken benen als vroeger. Maar ik kan allicht voor scheidsrechter spelen.' 

  

Het is woensdagmiddag. Op het grote grasveld wordt een vreemd partijtje voetbal gespeeld. Opa doet 

echt wel z'n best, maar hij kent de regels niet meer zo goed. Met een rood hoofd loopt hij te fluiten. Een 

corner noemt hij hands en van hem mag de keeper, Stefan, niet met zijn handen aan de bal komen. Nou 

ja, dan zit' ie toch altijd! Slap van de lach komen ze thuis. Moeder roept met de vingers in de oren: 'Veeg 

je benen!' 

Daar moeten Mario en Japie helemaal om lachen. Ze gaan door de knieën om de benen te vegen in 

plaats van de schoenen... 

Even later zitten ze achter een lekker kopje thee nog na te kletsen. Die opa. Hij gaf zelfs een strafpunt als 

iemand de bal van een ander afpakte. Haha! Trouwens, waar is hij eigenlijk?  

Ze vinden hem in de woonkamer, bezig in het dagboek te schrijven. 

'Woensdag 3 juni. Voetbalwedstrijd. De kneusjes tegen de brulboeien. Uitslag tien-elf.' En hij schrijft 

eronder: 'Waarom ze zo moeilijk deden over die regels weet ik niet. Ik floot in ieder geval een beste 

wedstrijd.' 

Vraag:  

1: Waarom zijn er verkeersregels nodig? 

2. Waarom zijn er spelregels nodig? 

3. Waarom zijn er leefregels nodig? (De tien geboden.) 



  

  

  

  

 Verhaal      

20 - Wil je met me trouwen, Israël? 
  
Marije, een jonge vrouw uit Papendrecht, ging net met haar vriendin Marina op weg 
naar aerobics, toen ze een vliegtuigje laag over hoorde komen. Je moest eigenlijk 
wel kijken, want het vliegtuigje scheerde over hun buurt heen. Wat een lawaai. 
Waarom maakte die piloot zo’n drukte. Had hij soms motorstoring of zo? 
Nee hoor, het was een reclamevliegtuigje, dat je kon inhuren als je je boodschap in 
de lucht bekend wilde maken. Zulke vliegtuigen vlogen ook wel boven het stadion als 
er een belangrijke voetbalwedstrijd was. Marije deed geeneens moeite om de 
boodschap te lezen, maar… Marina wel. Ze gaf een kreet van verrassing: ‘Kijk nou 
eens, Marije, daar staat iets voor jou!’ 
‘Voor mij? Krijg nou wat!’ 
Ja, het was waar. Op de sleep achter het vliegtuig kon je duidelijk lezen: ‘MARIJE, IK 
BEN GEK OP JE… WIL JE MET ME TROUWEN?’ 
Marije kreeg een kleur als vuur. Dat had die maffe Danny natuurlijk gedaan! Nu kon 
de hele buurt het lezen. Haar hart begon sneller te kloppen van opwinding. Eigenlijk 
als vanzelf pakte ze haar gsm om hem op te bellen. Maar dat hoefde al niet meer.  
‘Hallo, Marije!’hoorde ze achter zich. Daar stond haar Danny, met een grijns op zijn 
gezicht en een grote bos rozen.  
Terwijl Marina jaloers toekeek, ging hij voor Marije op de knieën en zei: ‘Marije, wil je 
mijn vrouw worden?’ Even was het stil, toen drong het door tot Marije, wat dit 
allemaal betekende. 
Wilde ze wel? Natuurlijk! 
‘Yes, yes, yes!’riep ze, terwijl ze hem omhoog trok om te kussen ‘Tuurlijk! Ik ben ook 
gek op jou!’…. 
  
Een gek begin van een bijbelverhaal, hè?  
Toch heeft het alles te maken met wat er op een dag met het volk Israël gebeurde. 
De Here God vroeg hen op een heel indrukwekkende manier bij de berg Sinaï om 
zijn eigen volk te worden. Moet je horen: 
  
Drie maanden waren er voorbijgegaan sinds de Israëlieten uit het land Egypte waren 
vertrokken, de grote uittocht, waarover mensen twintig eeuwen later nog over zouden 
praten.  
Ze waren nog steeds niet in het Beloofde Land aangekomen. Weet je waarom niet? 
Ze waren niet over de normale handelsroute gegaan, maar met een enorme omweg. 
Had Mozes dan geen goeie landkaart? Waren ze soms verdwaald? Welnee.  
Vooraan de lange optocht liep een gids. Een heel bijzondere gids, die zich nooit 
vergiste. Het was geen mens, maar…. de wolkkolom van God. Als de wolkkolom 
optrok gingen de mensen erachter aan, als de wolkkolom bleef staan, zette iedereen 
zijn tent op. En in de nacht, dat veranderde de wolkkolom in… een vuurkolom. Je 
zou bijna denken, dat God een nachtlichtje voor zijn volk liet branden.  
Vraagje: Waarom liet de Heer hen zo’n lange omweg maken? 



Dat was ... omdat God en zijn volk elkaar beter konden leren kennen! 
  
Nu was de wolkolom stil blijven staan bij een enorme grote rots met een afgeplatte 
top, de berg Sinaï. Terwijl iedereen zijn tent in orde maakte en de bedden 
klaarlegden voor de nacht, klom Mozes naar de top. Hij zou de Here God daar 
ontmoeten. 
‘Mozes!’ riep de Heer. ‘Luister eens…’ 
Hijgend en puffend ging Mozes boven op de berg op een rotsblok zitten. Wat een 
prachtig uitzicht had hij daar. Het volk liep als miertjes heen en weer. Hij zag 
kinderen krijgertje doen en vaders vuurtjes maken met de grotere jongens. De grijze 
rook steeg omhoog. Mozes liet zijn blik gaan over de weg die ze afgelegd hadden.  
Heel de weg had de Here voor hen gezorgd. Hij had hen bevrijd en gevoed. Hij had 
hen water gegeven uit de rots, manna uit de hemel en kwakkels voor voedsel. Ginds 
bij die bergrug had de Heer hun vijanden voor hen verslagen, die gemene 
Amalekieten, die hen in de rug aanvielen… Mozes voelde nog zijn armspieren pijn 
doen, omdat hij zolang zijn handen omhoog had gehouden in gebed.  
Weer riep God: ‘Mozes! Ik wil een verbond met mijn volk sluiten!’ 
Eigenlijk betekende dat zoiets als: Ik wil met Israël trouwen. God wilde met zijn volk 
verbonden blijven. Voor altijd. En dus ging hij afspraken met hen maken. Tien 
levensregels wilde hij hen geven, kostbaarder dan goud of zilver. 
‘Als ze aandachtig naar mij luisteren, dan zullen ze uit alle volken mij ten eigendom 
zijn!’ zei de Heer.  
Zou Israël wel ja zeggen op dat huwelijksaanzoek? Mozes ging het hen vragen. 
  
‘Kom, kom gauw, er is een grote vergadering!’ klinkt het de volgende dag. ‘Mozes is 
terug en hij heeft een heel bijzonder bericht van God voor ons.’ 
Kleine kinderen, tieners, oudere mensen en vaders en moeders verzamelen zich 
onder aan de voet van de berg. Ze kijken naar Mozes, die op een verhoging staat. Ze 
kijken ook naar de lucht, naar de wolken die boven de berg hangen. Wat een 
prachtig aanzoek. Mozes zegt: ‘Lieve mensen God zegt: Ik hou van jullie. Ik kan 
goed voor jullie zorgen, dat heb je wel gemerkt.’ 
‘Jaja!’schreeuwen ze allemaal. Ze zijn op dit moment erg dankbaar. 
‘En nu vraagt Hij of jullie met hem een verbond willen sluiten? Wat is daarop jullie 
antwoord?’ 
Even is het stil. Ze denken aan al die keren dat ze zo gemopperd hebben. Heeft de 
Heer hen dat allemaal vergeven? Houdt Hij toch nog van hen?  
Dan breekt de vreugde door: 
“Jaaaa! Dat willen we,… met heel ons hart. Alles wat de Here heeft gesproken zullen 
wij doen!’ 
Het weergalmt en weerkaatst tientallen keren door alle kloven en ravijnen van de 
berg. Wat een groots moment. 
Bovenop de berg flitst heel even een bliksemschicht. Onweer op komst? Welnee.  
Misschien maken Gods engelen wel een foto van dit belangrijke gebeuren. Voor in 
het hemelse foto album! 
  
  
  
  
  
  
  
  



Gebed   

  

    Danku Vader, dat u ons 

lichaam zo mooi gemaakt 

hebt. Ons bloed hoort binnen 

de bloedvaten, anders krijgen 

we een wond. Zo willen we 

ook binnen uw regels blijven. 

Dan leven we lang en gezond  

    

  Soms gaan we 

wel eens de 

fout in. We 

liegen wel 

eens of we 

pakken iets 

wat van een 

ander is. Wilt 

u ons dat 

vergeven. 
  

 

U heeft ons tien 

vingers gegeven om 

na te tellen wat uw 

geboden zijn. 

We zijn het met U 

eens dat het goede 

regels zijn, want als 

wij niet van een 

ander mogen stelen, 

mag een ander niet 

van ons stelen! 

Eerlijk is eerlijk. 

  

    Er is geen God zoals U die 

veel van ons houdt en wil dat 

het ons goed gaat. We zijn 

erg rijk met u. Amen. 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opdracht     

  
 

  

  

Teken  

twee stenen tafels  

en schrijf op elk  

vijf geboden. 

Hang dat papier  

thuis boven je bed. 

1. Ik ben de Here God 

2. Niet voor andere goden      

    buigen. 

3. niet vloeken. 

4. Op sabbat rust houden. 

5. Vader en moeder eren. 

6. Niet doden. 

7. Trouw blijven. 

8. Niet stelen. 

9. Niet liegen. 

10. Niet alles willen hebben 

       

                  

  

  

Leer de  

Tien Geboden  

op je vingers. 

  

  

DE TIEN GEBODEN 

Hoe leren we deze belangrijke regels? 

De juf vraagt: HEBBEN JULLIE DE TIEN GEBODEN BIJ JE? 

(Zo noemt men wel eens je vingers. Soms roept een moeder: 'Niet met je Tien Geboden 

eten, kind!') 

 DIT ZIJN DE TIEN GEBODEN. 

Nummer één. (toon duim van linkerhand.) 

De duim kan, wat de vingers niet kunnen. IK BEN DE HERE GOD, DIE JOU UIT DE 

SLAVERNIJ VERLOST HEEFT. 

(Wijsvinger laten buigen.) JE MAG GEEN ANDERE GODEN VOOR MIJN AANGEZICHT 

HEBBEN EN DAAR NIET VOOR BUIGEN. 



(Middelvinger linkerhand laten zien.) Deze vinger steekt uit. Hij wil groter zijn dan God, 

kijk maar.  

NIET VLOEKEN. (Als je vloekt maak je je groter dan God.) 

Aan de ringvinger van de linkerhand zit vaak een ring. Het is zogenaamd een mooie vinger. 

DENK AAN DE SABBAT, DAN MOET JE RUSTEN  

Dan komt de pink: Kijk vader, moeder en kindje. (middelvinger, ringvinger, pink.) 

EEN KIND MOET ZIJN OUDERS EREN. Dit is een gebod met een belofte. Dan zul je lang 

leven in het land dat de Here, uw God u geven zal. 

  

Nu gaan we naar de rechterhand. 

Deze duim is hetzelfde als die duim, zie je wel. Wij zijn naar Gods beeld gemaakt. ( 

Draai daarna de rechterduim ondersteboven en zeg:) DAAROM MOGEN WE NIET 

DODEN. 

  

(Maak van je rechterwijsvinger en je duim een pico bello teken, het lijkt op een trouwring.) 

BLIJF TROUW.  

De middelvinger is een lange vinger. 

Lange vingers heb je als je steelt. 

JE MAG NIET STELEN. 

 De ringvinger is korter dan de middelvinger. Hij doet de waarheid te kort. JE MAG NIET 

LIEGEN. 

  

Het pinkje komt altijd te kort, als hij naar de lange vinger kijkt. 

NIET ALLES WILLEN HEBBEN. 

  

De Heer Jezus zei: Eigenlijk zijn er maar twee geboden. God liefhebben boven alles en je 

naaste als jezelf. 

  

  



 Tekst  Joh.15:12   

  

  

De zinsdelen hiernaast staan door elkaar. 

Kun je de tekst in de juiste volgorde lezen? 

  

  

dat jullie 

heb liefgehad. 

jullie 

elkaar liefhebben, 

zoals ik 

Mijn gebod is, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Activiteit 
      
Speel het ganzenbordspel 

  

  

 

  

Ganzenbordspel over Mozes 
Nodig: gek brilletje, stuk slinger, dropveters, blinddoek,  

  

1.Mozes werd in een biezen mandje gelegd. Stel je pion op. 

3.Wat moest de nieuwe prins allemaal leren? 

Als je drie dingen weet mag je drie plaatsen verder. Anders blijf je staan. 

7. De arme slaven moesten steden bouwen. Jij kreeg een steen op je kop en moet een beurt overslaan. 

10. Mozes sloeg een Egyptenaar dood. Welk gebod is: JE ZULT NIET DODEN? 

Ga twee plaatsen terug als je het goed hebt, anders opnieuw beginnen. 



13. Mozes vluchtte naar Midjan. Zet een gek brilletje op en loop driemaal om de tafel.  

Ga maar gauw door naar 23. 

16 Bij de brandende braamstruik moest Mozes zijn schoenen uitdoen. Laat aan de kinderen je blote teen zien. 

20 ‘Ga je volk redden,’zei God. Maar Mozes zei, dat hij niet kon spreken. Hij stotterde.  

Zeg de volgende zin stotterend: IK KAN NIET SPREKEN, STUUR MIJN BROER ALSTUBLIEFT! 

Als je het goed doet, mag je een kind met bruine ogen uitkiezen om bij je te komen staan.  

Doe een slinger om je nek tot je weer aan de beurt bent. 

23. Mozes’ staf at alle andere slangen op. Overwinning. Trakteer iedereen op een dropveter. 

26 Er waren tien plagen in totaal. Trek jouw leeftijd af van dat van je buurman en ga zoveel stappen vooruit.  

30. Bij de laatste plaag bloed aan de deurpost. Wiens bloed heeft ons gered? Als je rood draagt ga dan door naar 57. 

33. Alle eerstgeborenen stierven. Als jij thuis de eerstgeborene bent, ga dan terug naar 33. 

36. Farao en zijn leger verdrinken in de Rode Zee. Weet je wat s.o.s. betekent? (Antw. Save our Souls) als je het goed 

hebt mag je evenveel plaatsen verder als je net gegooid had.  

40. De wolk en de vuurkolom wezen het volk de weg.  

Kies een kind uit. Doe zelf een blinddoek voor. Alle kinderen lopen door de ruimte en het uitgekozen kind roept piep. Jij 

moet het opzoeken. 

44 Mozes sloeg op de rots en er kwam water uit. Ga een slokje water drinken. 

46. Foei! Het volk maakte een gouden kalf. Terug naar Egypte nr. 37.  

49. Het volk moppert. Er kwamen slangen. De jongste van de groep mag bij je komen staan, om naar de koperen slang te 

kijken, die je kan redden van de besmettelijke ziekte. 

50. Mozes ziet het Beloofde land. Jozua volgt hem op. Jij hebt gewonnen.  

  

Reserve opdrachten:  

           een liedje zingen.  

           Noem de namen van vijf kinderen.  

           Vertel vijf leuke dingen over je lievelingsdier.  

           Zeg een tekst op.  

           Probeer met je tong het puntje van je neus te raken.  

           Uit hoeveel delen bestaat de Bijbel?  

           Zeg de Tien Geboden op.  

           Wat rijmt er op zee?  

  

  

  

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina.  

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Wat kreeg het volk op de Sinaï? 1 twee 

2 Op hoeveel stenen waren ze 

geschreven? 

2 we zijn naar Gods beeld gemaakt. 

3 Wat is het vijfde gebod? 3 Gouden kalf 

4 Welk gebod zegt dat je niet mag 

stelen? 

4 Het straalde 

5 Waarom mag je niet doden? 5 Natuurlijk niet 

6 Waar danste het volk omheen? 6 Je maakt jezelf groter dan God. Je 

daagt Hem uit.  

7 Wat zag je aan Mozes’ gezicht toen hij 

afdaalde van de berg?  

7 eer je vader en moeder 

8 Mochten de mensen voordat de Tien 

Geboden waren gegeven wel liegen, 

stelen en doden? 

8 God is de enige ware God. Hij is 

jaloers als we een stenen beeld liever 

hebben dan Hem.  

9 Waarom mogen we niet voor andere 

goden buigen en hen dienen? 

9 achtste gebod 

10 Wat gebeurt er als je vloekt? 10 de Tien Geboden 

  

Antwoorden: 1-10   2-1   3-7  4-9   5-2   6-3    7-4   8-5   9-8   10-6 

  

  

 
 

  

 


