
Leerdienst over de Tien Geboden op 15 februari 2015, 19.15u 

 

- De Tien Geboden zijn gegeven in de Sinaiwoestijn, niemandsland dus. Waarom? 

 

- Israel had ze bij voorbaat, onvoorwaardelijk, al aanvaard (Ex.19:8). Waardoor? 

 

- Ze werden aangekondigd met de sjofar (ramshoorn), teken van bevrijding (zie ook 

Jesaja 27:13). Wat hebben geboden/regels met vrijheid te maken? 

 

De Tien Geboden volgens de Joodse indeling: 

 

     Gebod:                   in relatie tot: Spreker:   Appel op: 

 (eerste tafel) 

1. Ik ben de Here uw God die u uit Egypte geleid heeft.   God  |   God      |  Hart 

 

2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.     God  |   God     |  Hart 

 

3. Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken. God  |   Mozes  | Woorden 

 

4. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.      God  |   Mozes  | Daden 

 

(tweede tafel) 

 

5. Eer uw vader en uw moeder.     Naaste |   Mozes  | Daden 

 

6. Gij zult niet doden.      Naaste |   Mozes  |  Daden

  

7. Gij zult niet echtbreken.     Naaste |   Mozes  |  Daden 

 

8. Gij zult niet stelen.      Naaste |   Mozes  |  Daden 

 

9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.      Naaste |   Mozes | Woorden 

 

10. Gij zult niets begeren wat van uw naaste is.   Naaste |   Mozes |  Hart 

 

 

 

 

 



- De eerste twee geboden zijn rechtstreeks dóór God (‘Ik’) gesproken, 

de laatste 8 door Mozes, óver God. Waar zou deze verschuiving vandaan komen? 

 

- Er is een overeenkomst tussen gebod 1 en 10: de woorden ‘(dienst)huis’ en 

dienstknecht: 

 

Ik ben de Here uw God, die u uit het diensthuis, uit Egypte, geleid heb. 

 

Gij zult niet begeren het huis van uw naaste 

gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste 

noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, 

noch iets dat van uw naaste is. 

 

Zo is de ‘cirkel rond’. Door niet te begeren het huis van de naaste, blíjft men vrij van 

het diensthuis, een nieuwe slavernij. Iedere slavernij/verslaving begint immers in het 

hart, bij verlangens die geen pas geven. 

Door je naaste, ook diegene die in een afhankelijke positie tot jou staat (de 

dienstknecht), in zijn waarde te laten en het zijne te gunnen, voorkom je dat je zelf 

Egypte gaat ‘kopiëren’ en in de verkeerde rol terechtkomt (en ten diepste slaaf van je 

verkeerde verlangens die de naaste schaden). 

 

- De geboden zijn bedoeld om ‘klaar te zijn’ voor het beloofde land. 

Om er naartoe te groeien. 

Dat is iets wat de mens niet vanzelf afgaat. 

Maar Jezus Christus heeft voor ons de Wet vervuld. 

Dankzij Hem is het toch mogelijk. 

 

In plaats van te begeren (etc.), gunde Hij zijn naaste (ons) zoveel! 

Daardoor was Hij niet alleen de mens zoals die bij uitstek bedoeld is (en als zodanig 

de volmaakte vertegenwoordiger van de mensheid bij God), maar tevens de Bevrijder 

bij uitstek, Gods Zoon, die ons verlost heeft van de zonde en de dood. 

Hij, die zelf dienstknecht werd, bevrijdde ons uit het diensthuis. 

Dankzij Hem zijn wij op weg naar het Beloofde Land. 

 

Des te meer reden om ons onvoorwaardelijk toe te wijden aan Gods geboden: 

in ons hart 

in onze woorden 

in onze daden!         

                                       Ds. G.A. Trouwborst 


