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KORTE BESCHRIJVING
De Tien Geboden: waarom en op welk moment gaf God de 
geboden? Wat betekenen deze leefregels nu nog voor 
ons? In dit item gaan de deelnemers hiermee aan de slag 
aan de hand van verschillende creatieve werkvormen. 
Denk aan fotografie, sport en spel, ballonnen, emotiespel 
en meer. Je kunt kiezen voor de werkvormen die het beste 
bij jouw groep passen. 

DOEL
• De deelnemers leren wat de achtergrond is van de 

Tien Geboden.
• De deelnemers leven zich in het Joodse volk van die 

tijd in.
• De deelnemers ontdekken de functie van de Tien 

Geboden.
• De deelnemers maken zich de betekenis van de Tien 

Geboden eigen.
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VERANTWOORDING
De Tien Geboden klinken heel zwaar. Dit mag niet, dat mag 
niet. God gaf de regels echter met een reden. In het leven 
van alledag heb je overal regels, op school, werk, thuis. 
Regels zijn nodig om het leven leefbaar te maken en te 
houden. De Tien Geboden vormen hier in onze christelijke 
maatschappij de basis van. Ze worden daarom ook wel 
‘leefregels’ of ‘vredesregels’ genoemd.
Vaak worden de geboden gezien als één van de vele 
verplichtingen die de Bijbel met zich meebrengt. In dit item 
komt de achtergrond van de Tien Geboden aan bod. Deze 
informatie helpt de jongeren om een juist beeld te vormen 
van wat de Tien Geboden voor de Israëlieten betekenen. 
En welke betekenis hebben de Tien Geboden eigenlijk voor 
het hier en nu? Ook daar denken de jongeren over na.

VOORBEREIDING
Praktische voorbereiding
• Lees het hele item goed door, inclusief de bijlagen.
• Zorg voor voldoende ruimte voor de diverse (actieve) 

werkvormen. Zet bijvoorbeeld de stoelen in een halve 
cirkel zonder tafels er tussenin of een kring met kussens 
om op te zitten.

• Mocht je dit item willen uitbreiden met een filmavond, 
bedenk dan welke film je zou willen draaien. Neem dit 
mee in je verdere voorbereiding en planning. Denk ook 
aan benodigdheden zoals beamer, scherm en dvd-speler 
(zie ook aandachtspunten).

• Bereid de ballonnen voor de Verdieping deel 2 voor:
- Koop ballonnen (liefst wat grotere) en touw; 
- Print bijlage 1 uit; 
- Heb je meer dan 10 deelnemers, print en knip de extra 

teksten uit van bijlage 1; 
- Knip de teksten uit en rol ze op tot  

een rolletje papier; 



JOP • Joseph Haydnlaan 2a • Postbus 8504 • 3503 RM  Utrecht • www.jop.nl • Alle rechten voorbehouden • Kopiëren alleen voor intern gebruik 2

PROVIDER De Tien Geboden

- Steek één van de rolletjes in een ballon. Blaas deze op 
en knoop hem dicht;

- Doe hetzelfde met de andere rolletjes papier tot alle 
rolletjes in een ballon zitten;

- Knoop een touw aan elke ballon en je bent klaar!
• Lees alle werkvormen goed door met in je gedachten 

jouw jeugdgroep en de ruimte en middelen die je tot je 
beschikking hebt. Bij bijna elk onderdeel kun je kiezen uit 
twee werkvormen. Zorg dat je vooraf kiest welke werk-
vormen je gaat doen en zoek de benodigde materialen bij 
elkaar.

• Wanneer je de werkvorm fotografie kiest, denk aan de 
volgende voorbereiding:
- Je kunt ervoor kiezen om de jongeren hun telefoon te 

laten gebruiken voor de foto’s. Zorg dat je dit mee-
neemt in je uitnodigingen voor dit item, zodat de 
telefoons – opgeladen en wel – beschikbaar zijn;

- Bedenk hoe je de foto’s tot één presentatie wil maken 
en zorg dat de juiste middelen beschikbaar zijn.

• Het is prettig om dit item met twee mensen te kunnen 
begeleiden. Zeker om in elke werkvorm te kunnen door-
praten in de groepjes waarin gewerkt wordt.

• Leg voor de bijeenkomst alle benodigdheden klaar voor 
de werkvormen die je gekozen hebt.

Persoonlijke voorbereiding
• Ervaar jij de Tien Geboden als iets negatiefs uit het 

geloof? Of juist als positieve meerwaarde?
• Hoe zou jij jouw antwoord toelichten aan jouw jeugdgroep?
• Zorg dat je het gehele verhaal van het Bijbelboek Exodus 

tot en met de Tien Geboden helder voor de geest krijgt. 
Bijvoorbeeld door het Bijbelboek in de (kinder)bijbel nog 
eens door te lezen, een film uit de aandachtspunten te 
bekijken en/of de achtergrondinformatie uit bijlage 5 door 
te lezen.

BENODIGDHEDEN
• Drinken en lekkers voor de jeugd
• Verkenning keuze A:

- Zachte bal (een paar schone sokken opgerold tot een 
bal werkt ook);

- Bijlage 2 uitgeprint voor je eigen gebruik.
• Verkenning keuze B:

- Benodigdheden voor de door jou gekozen sport;
- Voldoende open ruimte voor je spel.

• Verdieping deel 1 – keuze A:
- Beamer en scherm of witte muur;
- Laptop met presentatie;
- Bijlage 3 uitgeprint voor je eigen gebruik;
- Bijlage 4 uitgeprint voor elke gespreksleider;
- Eventueel print van bijlage 5: achtergrondinformatie 

over de Tien Geboden.
• Verdieping deel 1 – keuze B:

- Bijlage 6.
• Verdieping deel 2:

- Flap-over of vel papier met stift;
- Ballonnen met rolletjes papier en touw (zie voorbereiding);
- Plakband.

• Verwerking keuze A:
- Pen en papier voor elke deelnemer;
- Materiaal voor creatieve presentatie zoals grote vellen 

papier, stiften, verf en kwasten, etc. Dit kan je zo 
creatief (of niet) maken als je wilt.

• Verwerking keuze B:
- Fototoestel voor elke jongere (of tweetal) of eigen 

mobiel van elke jongere;
- Eventueel verkleedkleding;
- Beamer met laptop;
- Internettoegang;
- Manier om de foto’s te verzamelen die bij jullie middelen 

past:
- Mailen naar één adres om het op de laptop te zetten;
- Whatsappen naar één nummer en via daar op One-

drive, Google +, Dropbox of iets dergelijks zetten, 
zodat het op de laptop te openen is;

- Denk erom dat de foto’s niet openbaar toegankelijk 
worden.

• Afsluiting:
- Kaars met lucifer;
- Papier en pen.

PROGRAMMA
5 minuten
Opening
Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te 
drinken aan. Maak zo nodig een voorstelrondje. Vertel kort 
iets over de opzet van dit item (zie korte beschrijving). 
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10 minuten
Verkenning 
Kies één van deze werkvormen voor een actieve start van  
je avond:

Keuze A: Bal-vragen-spel
Neem een zachte bal. Stel de korte vragen in bijlage 2 in een 
vlot tempo aan de jongeren. Telkens als je een vraag stelt, 
gooi je de bal naar één van de jongeren. Hij of zij geeft 
antwoord en gooit de bal weer terug. Dan de volgende vraag 
en de volgende worp, totdat je alle jongeren gehad hebt (of 
alle vragen gehad hebt).

Vraag tot slot aan de hele groep: wat maakt een sport of spel 
leuk? Wat zorgt ervoor dat het leuk blijft? Probeer toe te 
praten naar spelregels die nodig zijn om een sport of spel 
voor elke deelnemer leuk te maken.

Keuze B: Spel zonder regels
Bedenk een spel dat in je (jeugd)ruimte goed gespeeld kan 
worden. Denk aan zitvoetbal, zitvolleybal, tikkertje, of een 
ander beweeglijk spel. Vertel de jongeren iets met de 
strekking van de volgende tekst:
“We gaan een leuk spel spelen en weet je wat het leukste is: 
er zijn geen regels! Alles mag!”
Gooi vervolgens de bal in de groep of wijs een tikker aan en laat 
het spel van start gaan. Doe als leiding zelf ook mee en probeer 
eerst het spel goed op gang te brengen. Sommige groepen die 
meer bestaan uit denkers, zullen wellicht niet eens gaan 
starten en eerst regels willen bedenken. Probeer te stimuleren 
dat ze het toch gaan proberen. Is het spel wat op gang geko-
men: probeer enkele onlogische acties uit (bij zitvoetbal de bal 
gooien bijvoorbeeld of bij tikkertje de tikker tikken). 
Sluit na enkele minuten – of wanneer het niet meer gaat – het 
spel af en stel de jongeren (enkele van) de volgende vragen:
• Wat was het effect van het afschaffen van de regels?
• Wat was leuk?
• Wat was helemaal niet leuk?
• Welke conclusie kunnen we trekken? Misschien deze: 

regels zijn misschien niet altijd even leuk, maar wel nuttig 
om iedereen in zijn waarde te laten.

15 minuten
Verdieping deel 1 - achtergrond Tien Geboden
Keuze A: Achtergrondverhaal met The Brick Testament.
Vertel de jongeren dat we het vandaag hebben over de 
regels uit de Bijbel. De tien ‘geboden’, ‘leefregels’ 

of ‘vredesregels’ worden ze ook wel genoemd. Vertel het 
verhaal uit bijlage 3 als achtergrond bij de leefregels en laat 
tegelijkertijd de platen van de powerpoint zien. 

Ga nu uiteen in twee of meer groepjes, zoveel groepjes als 
dat je leiding hebt. Het geeft niet als je met één leider op 
twee jongeren komt te zitten. Praat een minuut of tien door 
over de gespreksvragen aan de hand van bijlage 4. 

Keuze B: Achtergrondverhaal met emotiespel
Vertel het verhaal uit bijlage 6 in de aangegeven stukjes. 
Vraag na elk stukje de jongeren de houding aan te laten nemen 
die het gevoel van de Israëlieten of andere persoon van dat 
moment laat zien. Laat hen dat doen als stilstaand beeld in 
een filmpje: alsof er op de pauzeknop gedrukt is (bijvoorbeeld 
bij het stukje van de onderdrukking door de farao: boos!). 
Raad zelf na het eerste stukje welke emoties je ziet.
Wijs daarna vóór het lezen van elk stukje een jongere aan 
die de emoties na het volgende stukje verhaal mag raden.

Besluit met de groep enkele van deze vragen te stellen:
• Hoe voelden de Israëlieten zich vlak voordat ze de Tien 

Geboden kregen? Waarom was dat zo?
• Wat vind je moeilijke dingen? (zie ook de achtergrondin-

formatie in bijlage 5).
• Vaak hebben we het idee dat we van God niets mogen. 

Vind jij dat ook zo? Waarom (niet)?
• Wat hebben de Tien Geboden en vrijheid met elkaar te 

maken? 

15 minuten
Verdieping deel 2 - de Tien Geboden zelf
Inventariseer heel kort op een flap-over welke Tien Gebo-
den de jongeren kennen.

Geef vervolgens elke jongere een ballon met daarin een 
kaartje met één van de geboden (zie voorbereiding en 
bijlage 1). Geef hen de opdracht de ballon aan hun enkel te 
binden (zo laag mogelijk!). Vertel daarna dat jullie een spel 
gaan spelen: zoveel mogelijk ballonnen van anderen stuk te 
maken en hun eigen ballon heel zien te houden. Is je ballon 
stuk, dan ga je zitten kijken naar de anderen. Het kan zijn dat 
er bij de laatste twee of drie geen eind aan lijkt te komen, 
laat dan in alle vrolijkheid alle deelnemers meehelpen  
om de ballonnen stuk te maken.
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Als je 5 deelnemers hebt, mogen ze aan elke enkel één 
ballon binden. Als je 10 deelnemers hebt, krijgt ieder één 
ballon. Daar tussenin kun je kiezen voor tussenvormen 
zoals: zelf meedoen als leiding of als je ballon stuk is, zo 
snel mogelijk een volgende ballon knopen en weer mee-
doen totdat de ballonnen op zijn.

Nu zijn er een paar spelregels om het leuk te maken en te 
houden: 
1.  Je mag je voeten gebruiken om ballonnen stuk te 

maken, je handen niet.
2.  Zorg dat je anderen heel laat en geen pijn doet. 
3.  Als je ballon stuk is, zorg dat je het kaartje dat erin zit te 

pakken krijgt. Die heb je straks nodig!
4.  Hou je kaartje verborgen voor de anderen.
Laat het spel van start gaan en moedig lekker aan. De energie 
kan er zo weer even uit.
Benoem bij het einde van het spel opnieuw dat de kaartjes 
verborgen moeten blijven!

Laat de jongeren weer op hun plek gaan zitten. Nu mogen 
de jongeren om de beurt uitbeelden, á la Hints, wat er op 
hun kaartje staat. Benoem dat de letterlijke tekst niet 
geraden hoeft te worden, maar wel de strekking ervan. 
Als het geraden is, mag de jongere de tekst letterlijk 
oplezen en daarna het plaatje op de flap-over plakken.
Laat dit in volgorde van de geboden doen. Wanneer je de 
extra kaartjes ook gebruikt, wordt deze volgorde: A. B. 1. 
2. 3. 4. 4a. 4b. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Als alle teksten gelezen zijn, stel de jongeren eens één of 
meerdere van de volgende vragen:
• Welk gebod was anders dan je verwacht had?
• Welk gebod vind je het meest logisch?
• Welk gebod vind je het meest lastig?
• Als je bedenkt dat dit de spelregels voor het leven zijn, vind 

je dat ze dan compleet zijn? Of zou jij er nog één toevoegen?
• Leef je eens in de Israëlieten in. Zou het voor hen 

moeilijk of makkelijk zijn geweest om ‘ja’ te zeggen 
tegen deze geboden?

• Vind jij het nu lastig om deze geboden te houden?
 
20 minuten
Verwerking 
Ook nu kun je kiezen tussen twee verwerkingsvormen. Kies 
de vorm die het beste bij jouw groep past. Mocht je ruim de 
tijd willen nemen, kun je beide werkvormen doen.

Keuze A: Positieve leefregels
Vertel de jongeren zoiets als dit: “Nu weten we iets over het 
ontstaan van de geboden en waarom deze gegeven werden. 
Kunnen we ze nu eens zo formuleren dat ze positief klinken 
en in onze tijd passen? Er staat vaak ‘doe dit niet’ of ‘doe dat 
niet’, maar hoe kan je dat nu zo formuleren dat het positief 
wordt? Gebruik hierbij de tekst uit de Bijbel die op de 
flap-over hangt om eens goed te kijken wat er nu eigenlijk 
stond.”
Eventueel kun je als voorbeeld het negende gebod geven: 
Wees eerlijk als je iets vertelt over een ander.
Verdeel de groep in twee of drie groepjes of laat hen zelf 
twee- of drietallen maken.

Geef na vijf minuten werken de vervolgopdracht:
“Ieder groepje mag over tien minuten zijn eigen tien gebo-
den op een ludieke manier presenteren.” Denk aan een 
tekening, uitbeelden van je tien geboden, opschrijven op een 
flap, etc. Of gebruik de volgende werkvorm hiervoor.

Keuze B: Fotografie
Verdeel de jongeren in twee groepen en vertel het volgende: 
“Als je de leefregels zo hoort, kan je er in je hoofd al snel 
een plaatje van maken. Dat gaan we nu in ‘real life’ ook 
doen. Jullie beelden met je groep de tien leefregels uit en 
maken van elke leefregel een foto. Die foto’s gaan we straks 
op de beamer aan elkaar laten zien.” 

Tips:
• Verkleedkleren kunnen deze opdracht verder aankleden, 

bedenk alleen wel dat deze werkvorm dan wat langer duurt.
• Het resultaat van deze werkvorm is ook leuk om te gebrui-

ken in een jeugddienst – uiteraard wel met toestemming en 
liefst participatie van de jongeren in die viering.

15 minuten
Afsluiting 
Laat de jongeren aan elkaar hun resultaat presenteren en/of 
kijk naar het resultaat op de beamer.

Vertel tot slot aan de jongeren dat de God die vrijheid op het 
oog heeft ons deze regels gegeven heeft. Vraag de jongeren 
om ieder iets te noemen waar vrijheid in het geding is. 
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Denk aan oorlogsgebieden, pesten, verslaving, etc. Schrijf 
alle genoemde dingen in één woord op een vel papier. Steek, 
als iedereen iets genoemd heeft, een kaars aan en zet deze 
op het vel papier. Spreek een kort gebed uit zoals:
“God, vandaag hoorden we dat U een God bent die vrijheid 
wil geven. Er zijn zoveel plekken genoemd waar geen 
vrijheid is. Wilt U Uw licht op deze plaatsen laten schijnen, 
zodat mensen tot bezinning komen en elkaar de vrijheid 
gaan gunnen. Ga met ieder van ons mee en help ons overal 
vrijheid te zoeken. Amen.”
Of benoem enkel: Deze kaars staat symbool voor het licht 
van God. We bidden dat God zijn licht juist op deze plaatsen 
waar geen vrijheid is laat schijnen, zodat er verlichting zal 
komen.
 

AANDACHTSPUNTEN
A. Er zitten veel gespreksmomentjes in het programma. Dit 

om elke werkvorm even kort te laten landen bij de deelne-
mers. Houd deze momentjes kort! 

 Mocht je een mooi gespreksmomentje hebben, kies er 
dan bewust voor om dit te laten bloeien. Rond het wel op 
tijd af, voordat het een eindeloos moment lijkt te gaan 
worden. Kies er vervolgens voor om de verwerking in 
verkorte vorm te doen door elk twee-/drietal twee 
geboden te geven om positief te maken.

B. Bij elk gespreksmomentje staan vier tot acht vragen. 
Soms zijn het vlot lopende vragen en kun je ze allemaal in 
vijf minuten langslopen. Soms is het beter er enkele te 
kiezen. Kijk hoe het gesprek loopt. Het doel van elk 
gespreksmomentje is dat ze datgene wat in de werkvorm 
naar voren kwam zich eigen maken. Dat ze zich realiseren 
wat er aan informatie langskwam en wat dit betekent.

C. Een andere manier om in te korten, is om het Hints-spel in 
de tweede verdieping te laten vervallen. 

D. Mocht je dit item willen uitbreiden met een tweede 
avond, is het goed mogelijk om één van de verfilmde 
versies van het Bijbelboek Exodus te bekijken. Afhankelijk 
van je groep kun je kiezen uit:

 • Exodus: Gods and Kings (2014), real life verfilming 
 • The Ten Commandments (2009), animatiefilm
 • The Prince of Egypt (1998), animatiefilm 

BIJLAGEN
1. Tien Geboden voor in de ballonnen 
2.  Vragen bij bal-vragen-spel 
3.  Presentatie en vertelverhaal achtergrond Tien Geboden 
4.  Gesprekskaartjes bij Verdieping deel 1 
5.  Achtergrondinformatie over de Tien Geboden 
6.  Exodus-verhaal voor emotiespel



Bijlage 1
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TIEN GEBODEN VOOR IN DE BALLONNEN (EXODUS 20 UIT BIJBEL IN GEWONE TAAL)

✃

✃

✃

✃

✃

✃

✃
1. Vereer geen andere goden.  

Vereer alleen mij.

2. 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.

3. Spreek mijn naam niet zomaar uit, zonder 
nadenken. Als iemand dat toch doet, zal 
ik hem straffen.

4. 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.

5. Heb respect voor je vader en je moeder. 
Dan zul je lang leven in het land dat ik je 
zal geven.

6. Vermoord niemand.

7. Ga niet vreemd.

8. Steel niet.

9. Vertel bij de rechter geen leugens 
over iemand.

10. 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.
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EXTRA KAARTJES BIJ MEER DAN TIEN DEELNEMERS

✃

✃

✃

✃

A.  God gaf de Israëlieten de volgende 
belangrijke regels.

B.   Hij zei: ‘Ik ben de Heer, jullie God.  
Ik heb jullie uit Egypte weggehaald,  
en bevrijd uit de slavernij.

4a: 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. 

4b: 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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Bijlage 2

VRAGEN BIJ BAL-VRAGEN-SPEL 

Stel een vraag en gooi direct hier achteraan de bal naar één van de deelnemers. Hij of zij moet zo snel mogelijk antwoord 
geven en de bal naar jou teruggooien. Jij stelt gelijk de volgende vraag en gooit de bal naar een andere deelnemer, etc.

1. Noem eens een leuke sport (als er als antwoord geen sport met duidelijke spelregels genoemd wordt, stel je de vraag 
opnieuw aan een ander).

2. Wat mag je wel bij deze sport?

3. Wat mag je niet bij deze sport?

4. Noem nog eens een spelregel van deze sport.

5. Noem eens een leuk spel (als er als antwoord geen spel met duidelijke spelregels genoemd wordt, stel je de vraag 
opnieuw aan een ander).

6. Wat mag je wel bij dit spel?

7. Wat mag je niet bij dit spel?

8. Noem nog eens een spelregel van dit spel.

9. Noem eens een leuke hobby.

10. Wat mag je wel bij deze hobby?

11. Wat mag je niet bij deze hobby?

12. Noem nog eens iets wat handig is bij deze hobby.

Als het lekker gaat, kan je nog even doorgaan op andere sporten/spellen.
Vraag tot slot aan de hele groep: wat maakt een sport of spel leuk? Wat zorgt ervoor dat het leuk blijft? Probeer toe te 
praten naar spelregels die nodig zijn om een sport of spel voor elke deelnemer leuk te maken.
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Bijlage 3

PRESENTATIE EN VERTELVERHAAL ACHTERGROND TIEN GEBODEN

Voorbereiding presentatie
Aan de hand van platen uit The Brick Testament geef je de jongeren een korte presentatie over de Tien Geboden.  
Maak voorafgaande aan de bijeenkomst de presentatie. Hieronder staat stap voor stap uitgelegd hoe je dat kunt doen.

A. Open een lege powerpointpresentatie en maak de achtergrond zwart. 
B. Maak 7 lege dia’s en geef de eerste dia een bijpassende titel zoals ‘Exodus’.
C. Ga naar www.thebricktestament.com.
D. Klik op ‘Exodus’ en zoek bijpassende platen in de diverse delen van dit Bijbelboek. Bij stap G vind je een mooie selectie 

die past bij het verhaal hierboven.
E. Bij elk plaatje klik je op de rechtermuisknop, klik op ‘kopiëren’.
F. Ga naar je powerpointpresentatie en plak (weer met de rechtermuisknop) in de juiste volgorde de plaatjes in de 

presentatie. Sla de presentatie op en neem hem mee naar je bijeenkomst.
G. Een selectie plaatjes die past bij bovenstaand verhaal:
 1. Too many Hebrews: tweede plaatje
 2.  Too many Hebrews: vijfde plaatje
 3.  Moses and Aaron convince the people: vierde plaatje
 4.  The tenth plague: eenentwintigste plaatje (waar de Israëlieten tussen Egyptenaren doorlopen Ex.12:33)
 5.  The Ten Commandments: vierde plaatje
 6.  Replacements Stone Tablets: vierde plaatje

Vertelverhaal Tien Geboden
Vertel het volgende verhaal aan de hand van de powerpoint met platen uit The Brick Testament: 

Dia 1:  Het volk van Israël leefde in Egypte en was heel erg groot geworden. Er werden veel kinderen geboren en de 
mannen en vrouwen waren erg sterk. De farao, de koning van Egypte, vond dat maar eng en heel bedreigend. Wat zou er 
gebeuren als ze in opstand komen?!  

Dia 2:  De farao moest de Israëlieten onder de duim houden, dus hij liet ze heel hard werken. Ze hadden geen rechten, 
maar alleen maar de plicht om hard te werken en grote gebouwen te bouwen. Je kunt je wel voorstellen dat de Israëlieten 
moedeloos en wanhopig werden. Ze vroegen God keer op keer in gebed om er wat aan te doen, maar er gebeurde niets!

Dia 3:  Tot op een dag God naar hen luisterde en Mozes riep! God stuurde Mozes naar de farao om te vragen om de vrijheid 
van de Israëlieten, maar die wilde hen natuurlijk niet laten gaan. En weet je nog wat God toen deed? Hij stuurde 10 plagen 
naar de Egyptenaren om ervoor te zorgen dat ze zijn volk vrij zouden laten!
(Optioneel als de sfeer ernaar is: Weet je nog welke plagen God allemaal stuurde?
1. Water verandert in bloed; 2. Kikkers; 3. Luizen; 4. Steekvliegen; 5. Ziekte onder het vee; 6. Zweren; 7. Hagel; 8. Sprinkhanen; 
9. Duisternis; 10. Dood van de eerstgeborenen).

Dia 4:  En toen was het zo ver! Het volk was vrij!! God wilde dat ze ook vrij zouden blijven en niet nog eens gevangen 
zouden worden. Niet door andere volken, maar ook niet door elkaar.

http://www.thebricktestament.com
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Bijlage 3

Dia 5:  Hij beloofde hen een eigen land, waar ze in vrijheid zouden kunnen leven. Het volk was zó blij met God en dankbaar 
dat ze graag bij Hem wilden horen. Weet je nog van de sporten en spellen van daarnet? Wanneer zijn die leuk? Als iedereen 
zich aan de spelregels houdt! Zo is het ook met vrijheid, dat kan alleen als iedereen het beste met een ander voor heeft en 
daar zijn spelregels voor nodig.

Dia 6:  Dus gaf God het volk de Tien Geboden, spelregels voor het leven. Deze gelden ook nu nog, want: als je Gods geschenk 
van de vrijheid aanvaardt, dan wil je niet anders leven dan dat de Tien Geboden je vertellen.
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Bijlage 4

GESPREKSVRAGEN BIJ VERDIEPING DEEL 1

Ga nu uiteen in twee of meer groepjes, zoveel groepjes als dat je leiding hebt. Het geeft niet als je met één leider op twee 
jongeren komt te zitten. Praat een minuut of tien door over de gespreksvragen. Gebruik de gespreksvragen als handreiking, 
je hoeft ze niet allemaal langs te lopen.

• Hoe zouden de Israëlieten zich gevoeld hebben vlak voordat ze de Tien Geboden kregen? Waarom denk je dat?
• Wat vind je moeilijke dingen? (Zie ook de achtergrondinformatie in bijlage 5)
• Vaak hebben we het idee dat we van God niets mogen. Vind jij dat ook zo? Waarom (niet)?
• Wat hebben de Tien Geboden en vrijheid met elkaar te maken? 
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Bijlage 5

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE TIEN GEBODEN

Deze bijeenkomst gaat over de Tien Geboden. Het is natuurlijk onmogelijk om de inhoud en de betekenis van alle afzonder-
lijke geboden uitvoerig te bespreken in één bijeenkomst. Dat is dan ook niet de bedoeling. Het gaat hier om de Tien Geboden 
als geheel: wat is de betekenis van dit geschenk van God aan Zijn volk, dat nog maar pas uit Egypte en het slavenbestaan 
was bevrijd?

De Tien Geboden kunnen niet los worden gezien van de bevrijding van het Joodse volk uit 'angstland' Egypte. Daarom 
worden ze ook wel aangeduid met de wat vriendelijker klinkende termen 'de leefregels' of 'de Tien Woorden'. Het woord 
'geboden' roept namelijk niet altijd positieve associaties op: veel mensen denken bij het woord 'geboden' eerder aan 
beperkingen en grenzen aan vrijheid dan aan leven in de van God ontvangen vrijheid. Het is daarom van belang om de Tien 
Geboden te bespreken in de context waarin ze tot stand zijn gekomen. Die context, bevrijding en vrijheid dankzij God, helpt 
om de betekenis van de Tien Geboden beter te begrijpen.

De Tien Geboden zijn in de Bijbel op twee plaatsen te vinden: Exodus 20: 1-17 en Deuteronomium 5: 6-21. De geboden in 
beide versies zijn gelijk, al zijn ze in Deuteronomium iets uitgebreider. Van groter belang is dat beide versies beginnen met 
een declaratie van God zelf, waarin Hij stelt dat Hij het Joodse volk heeft bevrijd uit Egypte, uit de slavernij. Zo wordt in de 
Tien Geboden de bevrijding van het Joodse volk geïntroduceerd als kader voor het geheel van de geboden. God geeft Zijn 
volk een geschenk dat hen kan leren omgaan met de vrijheid die hun is geschonken. Volgens de overlevering heeft Mozes, 
die Gods 'bevrijdingsoperatie' leidde, de Tien Geboden uit de mond van God zelf opgetekend en aan het Joodse volk over-
handigd.

Vrijheid verwordt namelijk tot chaos, tot 'ieder voor zich', als er geen regels zijn die aangeven hoe je moet omgaan met 
anderen en hoe je je Bevrijder de eer kunt brengen die Hem toekomt. De Tien Geboden maken het mogelijk dat mensen 
verantwoordelijk kunnen leven voor God, met elkaar en met anderen.

Eigenlijk is het nog sterker: als je Gods geschenk van de vrijheid aanvaardt, dan wil je niet anders leven dan de Tien Gebo-
den je voorhouden. Het één komt voort uit het ander. In die zin zijn de Tien Geboden ook een blauwdruk voor of een vooraf-
schaduwing van het beloofde land dat God heeft toegezegd aan Zijn volk en aan christenen in Zijn koninkrijk. De Tien 
Geboden mogen worden nágeleefd, maar ze staan dus ook voor een vooruitzicht waarnaar mag worden tóegeleefd.

Jongeren mogen weten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is - ook al kun je je dat in een land als Nederland nauwelijks 
voorstellen. Ook in Nederland moet de vrijheid worden onderhouden. Daarvoor zijn regels afgesproken, in het klein en in het 
groot. Christenen ervaren hun leven en bestaan als door God bevrijd. En ook voor die vrijheid bestaan regels. Geen regels 
waarin we elkaar aan banden leggen of waarmee we elkaar de maat kunnen nemen; maar leefregels die nu al iets mogelijk 
maken van het vooruitzicht dat christenen door Jezus werd en wordt voorgehouden als het koninkrijk van God. 

Als je zó kijkt naar regels of naar de Tien Geboden, dan hoef je ze niet te ervaren als verboden of uitvoeringsbevelen. Dan 
zijn ze eerder een uitdrukking van of aanleiding tot vreugde, omdat God met dit tipje al iets oplicht van de sluier over wat Hij 
heeft beloofd. Niet voor niets vieren Joden jaarlijks Simchat Thora, de 'vreugde van de wet' - waarbij ze letterlijk met die 
Wet door de synagoge dansen. De Tien Geboden zijn een open uitnodiging van God om mee te doen aan Zijn idee van een 
leven in vrijheid voor alle mensen. Die uitnodiging wordt een verbond met God als mensen doorkrijgen wat die vrijheid 
inhoudt en ze deze gaan ervaren als een realiteit.

Bron: JOP Basics, deel 3 (bewerkt)
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Bijlage 6

EXODUS-VERHAAL VOOR EMOTIESPEL

Vertel het volgende verhaal in stukjes en vraag na elk stukje de jongeren een houding aan te nemen die het gevoel van de 
Israëlieten vertolkt. Net alsof je in een film zit en op de pauzeknop gedrukt hebt. Na het eerste stukje ga je zelf de houdingen 
interpreteren. Check bij de jongeren of je hun houding goed hebt geraden.
Vraag vervolgens welke jongere na het volgende stukje de houdingen wil interpreteren.

1. Denk je eens in, je bent een Israëliet en je leeft in Egypte, een warm land. Er is een farao, een koning van Egypte die jou en 
je volksgenoten maar lastige mensen vindt. Stiekem zelfs een beetje eng. Je wordt in opdracht van de farao gedwongen 
om hard te werken. Zwaar lichamelijk werk zoals stenen maken, het bouwen van gebouwen en de andere rotklussen die 
er zijn in zo’n land. Je wilt wel wat anders, zelf kiezen wat je doet, maar je mág het niet en je kán het niet. Hoe voel je je?!

 Laat de jongeren een houding aannemen die het gevoel van de Israëlieten laat zien en ga raden welke emoties ze uiten.

2. Je zoekt alle hulp die je maar kunt krijgen. Vooral bij God! Maar je hebt je knieën stuk gebeden, elke dag opnieuw, jaren 
achter elkaar. Er verandert niets!

 Laat de jongeren een houding aannemen die het gevoel van de Israëlieten laat zien en laat één jongere raden welke 
emoties hij/zij ziet.

3. Tot op een dag God luisterde en Mozes riep! Mozes hoorde Gods stem door een brandende braamstruik die maar niet 
verbrandde. God gaf Mozes de opdracht om naar de farao te gaan en te vragen om de vrijheid van de Israëlieten.

 Laat de jongeren een houding aannemen die het gevoel van Mozes laat zien en laat één jongere raden welke emoties 
hij/zij ziet. Bedenk dat jongeren kunnen kiezen welke emotie ze uitbeelden: ongeloof bij het begin, onzekerheid later of 
blij gevoel van vrijheid tot slot. Deze emoties vullen elkaar aan, benoem dat ook zo.

4. De farao is onverbiddelijk: dat makkelijke werkvolk laten gaan? Geen denken aan! Ze blijven hier - wat er ook gebeurt! 
- en er gebeurt veel. Tien plagen komen en gaan. Van vervelende (kikkers) tot bedreigende (zweren) tot verwoestende 
(hagel) tot zelfs de dood van de eerstgeborenen! De farao gaat uiteindelijk door de knieën en laat het volk gaan.

 Laat de jongeren een houding aannemen die het gevoel van de farao laat zien en laat één jongere raden welke emoties 
hij/zij ziet.

5. En dan zijn ze vrij! Het volk van Israël is vrij! Uiteindelijk net op het nippertje, toen de Rode Zee doorwaadbaar werd en 
daarna het Egyptische leger de weg versperde. Maar nu toch écht vrij! Dankzij God, Godzijdank! Op naar het beloofde land.

 Laat de jongeren een houding aannemen die het gevoel van de Israëlieten laat zien en laat één jongere raden welke 
emoties hij/zij ziet.

6. Het volk was zó blij met God, de levende God die hen had bevrijd. Ze waren zo dankbaar dat ze graag bij Hem wilden 
horen. Een levende God die vrijheid geeft wil ook dat die vrijheid behouden zou worden. God wilde zorgen dat ze niet 
nog eens gevangen zouden worden. Niet door andere volken, maar ook niet door elkaar. Dus gaf God het volk de Tien 
Geboden, spelregels voor het leven 

 Laat de jongeren een houding aannemen die het gevoel van de Israëlieten laat zien en laat één jongere raden welke 
emoties hij/zij ziet.

Slot: Weet je nog van de sporten en spellen van daarnet? Wanneer zijn die leuk? Als iedereen zich aan de spelregels houdt! 
Zo is het ook met vrijheid, dat kan alleen als iedereen het beste met een ander voorheeft en daar zijn spelregels voor nodig.
De leefregels gelden ook nu nog, want: als je Gods geschenk van de vrijheid aanvaardt, dan wil je niet anders 
leven dan dat de Tien Geboden je vertellen.


