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Dit is een manier om kinderen in een paar minuten de Tien Geboden te leren, 
klassikaal of individueel. 
 
Naspeuren 
Ik ben ervan overtuigd dat we God kunnen naspeuren door naar de schepping te 
kijken. Rom. 1:20. 
En zeker als we kijken hoe ons lichaam functioneert zullen ons dingen duidelijk worden, 
die in wezen heel elementair en belangrijk zijn. Logisch toch. God dacht als het ware: 
'Ze zullen eerst hun lichaam gaan onderzoeken. Dus daarin moet ik mijn belangrijkste 
lessen leggen.' 
Een bekende Joodse gedachtegang is dat God eerst de Thora maakte en daarin keek 
hoe Hij de wereld moest maken. 
In ieder geval is het niet toevallig dat wij tien vingers hebben (en tien tenen). We 
kunnen als het ware op onze vingers natellen wie en hoe God is. 
 
Al lang voordat de Tien Geboden op de berg Sinaï gegeven werden functioneerden ze. 
Waarom was het anders zonde toen Kaïn zijn broeder Abel doodsloeg? De zoon van 
Noach overtrad het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. Abraham werd 
weggeroepen uit Ur, want daar overtraden ze het tweede gebod: Niet voor andere 
Goden bidden. En ga maar door. Zodra je op de wereld komt, word je opgevangen met 
de Tien Geboden. 
De Tien Geboden vormen de begrenzing waarbinnen men veilig leeft, zoals onze 
bloedvaten het bloed omvatten. 
Niet voor niets dansen de rabbi's met de wetsrollen. 
 
Hoe kunnen we nu deze belangrijke regels aan de kinderen leren? 
Vraag aan de kinderen: 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!' 
 
Vertel: De wet van God werd geschreven op twee stenen tafels. (Toon je handen met 
naar binnen gevouwen duimen.) Ze waren beschreven door God. (Toon je 
handpalmen.) (Tussen twee haakjes, snap je nu waarom waarzeggers handlezen? De 
duivel is immers de aap van God? Hij wil ook in de Thora lezen.) 
 
Vertel: 'DE TIEN GEBODEN VORMEN DE HANDLEIDING BIJ ONS LEVEN. Bij alle 
dingen krijg je een gebruiksaanwijzing of een handleiding, zodat je zult weten hoe je 
iets moet gebruiken. 
(Toon eventueel eens gebruiksaanwijzingen van dingen.) Maar als er een kindje wordt 
geboren zit er geen papiertje bij hoe je dit kindje moet behandelen. Heeft de Here God 
ons dan geen handleiding gegeven, terwijl het toch zo heel belangrijk is? Ja, hoor! De 
handleiding is ingebouwd. Het zijn je vingers. Het is dom en levensbedreigend om je 
niet aan die handleiding te houden.  
 
 
 



 
DIT ZIJN DE TIEN GEBODEN. 
Nummer één. (toon duim van linkerhand.) 
De duim is anders dan de andere vingers. Hij kan ze allemaal bereiken. Denk aan God. 
Hij is heel bijzonder. 
IK BEN DE HERE GOD, DIE JOU UIT DE SLAVERNIJ VERLOST HEEFT. 
 
(Wijsvinger laten buigen.) JE MOET 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. (Laat zien dat hij groter is dan de duim.) 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 VAN AL JE GEZWOEG. 
HET IS EEN DAG VOOR GOD. 
(De Sabbat is ook de schakel tussen God en ons.) 
(Sommige mensen zeggen: 'De zondag is voor mezelf, hoor!' Maar ze vergeten dat ze 
die dag krijgen om met Hem in contact te komen.) 
 
Dan komt het pinkje: 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. 
(Houdt de duimen naast elkaar. 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.  
(Maak met de linkerhand eenzelfde teken als met de rechterhand, schuif de ringen in 
elkaar als een ketting. Samen met God gaat het wel. 
 
De middelvinger is een lange vinger. Lange vingers heb je als je steelt. 
JE MOET NIET STELEN. 
 
De ringvinger is korter dan de middelvinger. Hij doet de waarheid te kort. NIET LIEGEN. 
 
Het pinkje komt altijd te kort, als hij naar de lange vinger kijkt. 
NIET ALLES WILLEN HEBBEN WAT EEN ANDER HEEFT. 
(Voor de duidelijkheid. Je mag wel om je dagelijks brood vragen, maar niet steeds meer 
willen hebben.) 
 
De Heer Jezus zei: Eigenlijk zijn er maar twee geboden. God liefhebben boven alles en 
je naaste als jezelf. 
(Je mag alles, maar jouw vrijheid houdt op als die van een ander begint.) 
 



U zult merken dat kinderen het als een opluchting ervaren als ze weten waarom je 
dingen niet mag. 
In deze tijd van verloedering IS HET MEER DAN OOIT BELANGRIJK DAT DE 
KINDEREN DE TIEN GEBODEN KENNEN! 
 
Vraag van een kind: 'Kom je ook in de hemel als je je niet houdt aan de Tien 
Geboden?' 
Antwoord: 'Niemand van ons kan ze helemaal houden. Jezus stierf juist voor ons om ze 
te vervullen.' 
 
Extra notitie: 
Als men het één-weg-Jezus-teken maakt, dan toont ons dat ook meteen de Drie-
eenheid. Jezus is de leraar. De enige echte.  
 
Als we die drie vingers van de tien aftrekken houden we er zeven over. Steek ze eens 
op. Zeven dagen van de week. 
Jezus zei: 'Zie, Ik (eerste drie vingers) ben met je al de dagen tot aan de voleinding van 
de wereld.( laatste drie vingers.)' 
God en wij zijn onafscheidelijk. En de verbindingsschakel tussen God en ons is de 
Sabbat. We mogen rusten van al onze werken, want Hij heeft het volbracht.  
 
Klap maar in je handen voor zo'n geweldige handleiding. Als iedereen zich eraan 
hield kregen we een heel andere wereld. 
 
 


