
 

  Wetgeving op de Sinaï  
Thema  Regels voor bescherming en tot behoud 

Overtreding van regels 
Onderhoud van regels tot dankbaarheid 

Onderbouw 
Bovenbouw 

Bijbelverhaal De wetgeving op de Sinaï   
Bijbelgedeelte Exodus 20: 1-17 en Exodus 34  
Kernteksten Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 
20: 1 
 
 
20: 5 en 6 
20: 20  
34: 6 en 7 

‘Uit het diensthuis van de wereld uitgeleid.’ De wet is een regel tot 
dankbaarheid, dat is de ware vrijheid in tegenstelling tot de dienst van de 
wereld, dat is een ‘harde’ dienst voor een ‘hard’ heer, de duivel.  
Bedreiging op overtreding en beloning op het onderhouden.  
God geeft het gebod om Hem te vrezen.  
Genade, lankmoedigheid en trouw van Gods verbond.  
Er is ook vergeving te verkrijgen na overtreding.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 2, deze zondag spreekt over de eis 
van Gods wet. 
HC zondag 34 t/m 44, in deze zondagen worden alle geboden van de wet 
behandeld.  
Dordtse Leerregels (DL) Hoofdstuk 3 en 4 paragraaf 5 

Psalm / Lied Psalm 19: 4 
Psalm 25: 3 en 6 
Psalm 119  
Tien geboden des Heeren 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• De wet spreekt vooral over wat niet mag. Het geeft duidelijke kaders 
aan, met bedreiging van straf. Ook regels in de klas zorgen voor 
duidelijkheid, dit ter bescherming en tot behoud van de hele groep. 
Daarbij is het ook passend dat er straf is op de overtreding van de 
regels.  

• Het vierde gebod en het vijfde gebod spreken vooral in positieve zin, 
dus het gewenste gedrag wordt hiermee aangegeven. Ook daar hebben 
we een vertrekpunt om ook regels positief te stellen, zelfs met een 
beloning (vijfde gebod). Ook de samenvatting van de wet is positief 
gesteld: Gij zult God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf.  

• Uiteindelijk is de wet een regel tot dankbaarheid. Regels moeten geen 
zwaar opgelegde zaken zijn, maar het gebeurt uit liefde tot elkaar.  

• Deze regels beschermen ons. Bijvoorbeeld: Gij zult niet doodslaan. Dit 
zorgt voor de bescherming van ons leven.  

 


