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Leeswijzer bij “Mozes en de Tien Woorden” 
 
Verantwoording 
 
Al heb je de Bijbel nooit gelezen, dan ken je toch minstens een aantal uitspraken uit de Tien Woorden 
of de Tien Geboden, zoals ze ook wel genoemd worden. Het zijn de woorden die JHWH (de 
onuitsprekelijke naam) op de Sinaï tot Mozes sprak. Die Tien woorden dienen om ons vrij te maken en 
om anderen vrij te laten. We hopen dat de verhalen en verwerking uit dit boek duidelijk maken hoe 
elke regel van de tien woorden een weg kan zijn die mensen vrij maakt. 
 

Verhalen bij Mozes en de Tien Woorden 
 
Vrij en onvrij samen. Het je onvrij voelen gaat aan de bevrijding door de Tien Woorden vooraf. We 
laten de verhalen van de bevrijding uit de slavernij van Egypte dan ook vooraf gaan. We hebben 
ervoor gekozen Exodus 1-9 in vogelvlucht in vier verhalen vooraf te vertellen. Aangeduid met de 
verhalen A, B, C en D. De vier verhalen zijn weer onderverdeeld in korte verhalen. 
Bij de woorden hebben we getracht een verhaal te zoeken dat zich tijdens de uittocht en de tocht door 
de woestijn afspeelt. Niet bij alle woorden is dit gelukt. We hebben bewust afgezien van het her en der 
plukken van verhalen uit andere bijbelboeken. Bij gebruik van een dergelijk verhaal is immers 
voorkennis nodig om het verhaal te kunnen plaatsen. 
 

Spiegelverhalen en opstapverhalen 
 
Soms wordt de bedoeling van een Woord duidelijker in een verhaal dat in deze tijd speelt. We noemen 
dit ook wel ‘Een spiegelverhaal’. Voor de kleinsten (tot acht jaar) is dat vaak de enige mogelijkheid. 
Het verhaal blijft ‘spiegelverhaal’ als we het verhaal dat zich tijdens de uittocht afspeelt daarna niet 
vertellen. 
Het wordt ‘opstapverhaal’ als er een bijbelverhaal achter aan verteld wordt. 
 

Achtergrondinformatie 
 
Bij elk verhaal wordt achtergrondinformatie gegeven. Voor de verteller onontbeerlijk. Ook ouders en 
bijbelkringen kunnen deze gebruiken. 
 

Welke kinderbijbel? 
 
Soms verwijzen we ernaar. U vindt kinderbijbels genoemd in de algemene boekenlijst. 
 

Indeling per verhaal 
 
We geven drie bouwstenen: 
 

 Lees: 
     Het verhaal zoals het in de Bijbel staat. 
      Het is van belang dat de verteller het verhaal leest, zoals het is overgeleverd. 
      Hoe dichter je bij het origineel komt des te meer kans heb je om het verhaal te verstaan. 
 

 Accenten 

In een verhaal zitten diverse accenten. Voor vertellers is het onmogelijk bij de vertelling alle 
accenten tot hun recht te laten komen. Maar dat is niet erg, een verhaal kan verteld worden. 
Vooral jonge kinderen houden van herkenning en herhaling. Al naar gelang je eigen levenssituatie 
spreekt je nu eens dit accent dan weer dat accent aan. Bij het vertellen zullen we dus een keus 
moeten maken. Welk accent willen wij nu voor deze kinderen dit keer naar voren brengen? (Een 
andere keer maar weer eens een ander accent, dat ook in het verhaal ligt). Om de keuze 
makkelijker te maken hebben we de accenten die wij aantroffen vermeld onder het kopje: 
accenten. 

 



 Achtergrondinformatie 
De verhalen spelen zich af in de joodse belevingswereld. Grotendeels in de woestijn waar de 
bevrijding uit Egypte gevoeld werd en het “nog niet” van het beloofde land steeds duidelijker 
ervaren werd. Bij de achtergrondinformatie worden onbekende begrippen besproken, die in het 
verhaal belangrijk zijn. Belangrijk voor de verteller om zich zoveel mogelijk de “geest” van het 
verhaal eigen te maken. 
 
 

Ons advies: 
Probeer met deze drie bouwstenen zelf het verhaal te vertellen. Voordeel: Als verteller zie je de 
kinderen. Je weet op welke leeftijd je woordkeus gericht moet zijn. Het verhaal komt van binnen uit. Je 
hebt het eerst bij jezelf moeten verinnerlijken. Je kunt zelf dát accent van het verhaal gebruiken dat jij 
nú voor déze kinderen en jongeren kiest. Hoe meer je zó met het verhaal bezig bent, des te meer 
plezier krijg je er in! Het is net als met judo en voetballen: zonder voorbereiden en trainen is het 
moeilijk spelen. 
We hopen dat het altijd zo zal kunnen gaan. We weten ook dat er allerlei omstandigheden zijn 
waardoor dat niet altijd lukt. Als noodoplossing geven we een verhaalvoorbeeld of verwijzen we naar 
een kinderbijbel. We doen dat onder de rubriek: 
 

Opstapje, Kinderbijbel en/of verhaalvoorbeeld 
 
Suggestie 
Het liefst zelf vertellen met behulp van de achtergrondinformatie. Voor het geval dat dit om één of 
andere reden niet lukt, bieden we een mogelijke wijze van vertellen aan als “noodoplossing”. We doen 
dat met een verwijzing naar leeftijd. 
 

Onder K 1, K 2 enz. vind je opstapjes, verhalen, spiegelverhalen en verwerkingsvormen voor “de 
Kleintjes” (4-7 jaar). Deze verhalen kunnen als “opstapverhaal” ook voor ouderen gebruikt worden. 
N.B. de verwerkingsvormen bij K zijn vaak voor verschillende leeftijdsgroepen bruikbaar. 
 

Onder J 1, J 2 enz. vind je kort de lijn van het verhaal zoals het aan jongeren van 8-11 jaar verteld 
zou kunnen worden. 
 

Onder O 1, O 2 enz. vind je het verhaal zoals het aan jongeren vanaf 11 jaar verteld zou kunnen 
worden. Ook voor 12-16 jarigen bleken deze verhalen geschikt te zijn. 
Voor hen en voor bijbelkringen kan ook de achtergrondinformatie gebruikt worden. 
 

Werkvormen 
De volgende rubrieken willen de gezamenlijke beleving en verwerking van het verhaal bevorderen: 
 
Liederen, Spelen, Bibliodrama en Gebeden die bij het verhaal zouden kunnen passen. 
 
Gespreksvragen die een brug proberen te leggen tussen de belevingswereld van het verhaal en de 
belevingswereld van de jongeren. 
 
Plaatjes, knutselwerken en kaartjes in zwart/wit zijn opgenomen in het boek. 
Hiervan kunnen copieën gemaakt worden, zodat de jongeren zelf een mapje kunnen aanleggen. De te 
copiëren bladzijden zijn zo veel mogelijk groot afgedrukt. Soms moest het origineel iets verkleind 
worden. De materialen bij de vingerpopjes zijn precies op luciferdoosjes berekend. De 
vergrotingsfactor bij het copiëren vind je dan op de pagina vermeld. 

Behalve plaatjes zijn er ook illustraties, die bij het vertellen gebruikt kunnen worden.

 



ALGEMENE BOEKENLIJST 
 
Als algemene boekenlijst met boeken die steeds weer gebruikt kunnen worden, stellen wij voor: 
 
Een Bijbel. In de N.B.G. vertaling of in de Willibrord vertaling. 
    Nog beter: in de Statenvertaling of in de Friese vertaling. 
 
Tien woorden om de weg te wijzen: 
    Mar van der Velde, uitg. Callenbach. Dit boek is uitverkocht en met toestemming van de auteur in 
    dit boek opgenomen. 
Kinderbijbel: Woord voor Woord, O.T., 
    Karel Eykman en Bert Bouman, uit. Zomer & Keuning, Ede 
“Verhalen over God, de mensen en de wereld”, 
    Mathilde Roolfs 
    Een prachtig boek; is uit de bibliotheek te halen. Momenteel uitverkocht, vandaar dat we er af en 
    toe wat uit gecopieerd hebben. 
“Op weg” verhalen uit de Bijbel voor kinderen 
    Baukje Offringa, uitg. Meinema 
“Bijbel voor de kinderen met zingen en spelen”O.T,, 
    J.L. Klink, uitg. Wereldvenster (wordt soms naar verwezen). 
Mozes in het riet 
    Warwick Hutton, een prentenboek (de Slegte of bibliotheek). 
Verhalen om nooit te vergeten 
    Baukje Offringa, uitg. Meinema. Het verhaal “De verloren zondag” is met toestemming van de  
    uitgever in dit boek opgenomen. 
De gouden sleutel 
    Baukje Offringa, uitg. Meinema. Het verhaal “Als veertjes in de wind” is met toestemming van de 
    uitgeverij in de boek opgenomen. 
Frederick  
    Leo Lionni, uitg. Gottmer, Haarlem. Het verhaal van het prentenboek is met toestemming van de 
    uitgever on dit boek opgenomen. 
 
 

Liederenboeken, waar gebruik van is gemaakt: 
Liedboek van de kerken 
Alles wordt nieuw, delen I, II, III en IV, Hanna Lam en Wim Burg, uitg. Callenbach 
Alles andersom, Mar van der Velden. Bijbelliederen voor jongeren,  
    uitg. Callenbach (Lied 23 is overgenomen.) 
Cantate: met Mirjam en Mozes mee, Jan Willem van de Velde, Thea Boessenkool, 
    uitg. Luyten Aalsmeer. (lied Ik zal er zijn voor jou) 
Kinderen van één Vader, uitg. N.V.V.Z. vijfde druk te bestellen bij  
    Hoekstra’s drukkerij Postbus 32, 9076 ST Annaparochie. 
 
 
 
Met dank aan de uitgevers, die toestemming gaven om tekst en liederen in dit boek op te nemen. 
       
 
          
  



 
  



 
 

  



Voorwerk 
 
Voor de leiding en de oudste groep 
 

 
 
Welke boeken en geschriften staan in het Oude of Eerste Testament? 
 
 
 
Tenach 
 
De Tien Woorden staan in het Oude Testament. De Joden noemen dat Tenach. Op blz. 8 staat een 
boekenkast afgedrukt. Wanneer je op de planken links in de boekenkast kijkt, zie je op de bovenste 
plank vijf boekrollen staan. Deze vijf boekrollen samen noemen de joden Tora. Deze boeken gaan 
over de belangrijkste zaken in het leven. Ze geven aan op welke manier je goed kunt leven. Ze zijn 
een soort richtingwijzer voor de joden; het Hebreeuwse woord voor richtingwijzer is Tora. 
De Christenen hebben later de Tenach in hun Bijbel opgenomen. Zij noemen de Tenach: Het Oude 
Testament. 
 
 
 
Tora 
 
Als de mensen deden wat in de Tora staat, zou de rest van de boekenkast overbodig zijn. Maar de 
mensen luisterden niet altijd even goed naar wat er stond. Ze vonden al die richtlijnen maar lastig. Ze 
kwamen niet altijd overeen met hun eigen belangen. Er waren mensen die helemaal niet zo diep over 
van alles wilden nadenken. Zij gingen eigenwijs een andere kant op. Op deze manier kun je 
verdwalen of helemaal verkeerd uitkomen. En dat gebeurde ook. Er waren mensen die niet meer 
wisten wie ze waren. 
Ze hadden geen zicht meer op zichzelf en op de zin van hun bestaan. Anderen stonden helemaal 
onder invloed van mensen die niet volgens de Tora leefden. 
 
 
 
Profeten 
 
Er kwamen mensen die de goede weg weer wezen. Ze werden profeten genoemd. Het Hebreeuwse 
woord voor profeten is Nebiim. Deze mensen herinnerden het volk weer aan de Tora. Zij zeiden: “Het 
lijkt wel of jullie het allemaal vergeten zijn. Je weet toch, waar het in de Tora om gaat? Als je met je 
leven wat wilt, volg dan de Tora. Dan komt het goed”.  Wat de profeten vertelden, werd opgeschreven. 
De mensen konden het dan beter onthouden. 
Op die manier zijn de boeken ontstaan, die je op de tweede en derde plank links in de boekenkast 
aantreft. 
 
  



Geschriften 
 
Mensen maken in hun leven veel mee. Ze stellen ook altijd vragen. “Waarom moeten sommige 
mensen zoveel lijden? Wat is er nog als je dood bent? Hoe kun je staande blijven, als je steeds door 
vijanden onder de voet gelopen wordt? Wie kun je om hulp vragen, wanneer je het niet meer ziet 
zitten? Wat betekent haat, liefde? Hoe kun je gelukkig worden in je leven? Hoe kun je geluk delen? 
Hoe zal de toekomst er uitzien? Wat is de opdracht in je leven en hoe ga je daar mee om?” 
Het worstelen met deze vragen en antwoorden erop, hebben de joden in boekrollen opgeschreven. 
Dié boekrollen noemen ze de Geschriften. Het Hebreeuwse woord voor Geschriften is Chetubim. Je 
vindt links op de vierde en vijfde plank van de boekenkast. 
Wat velen het Oude Testament noemen, bestaat bij de joden oorspronkelijk uit drie delen en heet bij 
hen anders: 
 
1. Tora  = wegwijzer 
 
2. Nebiim  = profeten 
 
3. Chetubim = geschriften 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


