De wet uitgelegd
In vraag en antwoord door één of meerdere kinderen en de voorganger:
K: Is de wet die we iedere zondag lezen gemaakt door mensen of door God?
Ds.: In de bijbel staat: Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb je uit Egypte gehaald, uit dat
slavenoord.
K: Hoe denkt de Heer er over dat ik alle dingen in mijn leven even belangrijk vind als mijn
dienst aan God?
Ds.: God zegt: Houd er geen andere goden op na. Ik ben er immers. Maak geen afgodsbeeld;
niets van wat in de hemel, op de aarde of in het water onder de aarde is, mag je afbeelden.
Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet, want ik ben de Heer, jullie God. Ik duld geen
andere goden naast me. Wie zich tegen mij verzet, zal ik straffen, hem en ook zijn
nakomelingen, tot in de derde en vierde generatie. Maar wie mij liefhebben en zich houden aan
mijn geboden, die blijf Ik trouw tot in de duizendste generatie.
K: Vindt de Here het belangrijk hoe ik met Zijn naam omga?
Ds.: Misbruik zijn naam niet. Want ik, de Heer zal straffen wie mijn naam misbruikt.
K: Is dat ook erg als ik heel erg boos ben of schrik en dan per ongeluk vloek?
Ds.: Ja, in de oudtestamentische tijd zou je zelfs de doodstraf gekregen hebben als je vloekt.
K: Vindt de Here het ook belangrijk wat wij op de zondag doen?
Ds.: Ja, daarvan verteld Hij in het 4e gebod het volgende:
Houd de sabbat in ere. Het moet een bijzondere dag voor je zijn. Zes dagen heb je om te
werken, maar de zevende dag, is een vrije dag die aan mij, de Heer is gewijd. Doe dan geen
enkel werk. Dat geldt voor jezelf, je zoon, dochter, slaaf of slavin. Het geld ook voor je vee en
voor de vreemdeling die in je stad woont. Want in zes dagen heb ik de hemel, de aarde en de
zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar op de zevende dag heb ik gerust. Daarom heb ik de
sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.
K: Zegt God ook hoe ik met mijn vader en moeder om moet gaan? En met anderen die iets te
zeggen hebben over mij?
Ds.: In de wet staat: heb eerbied voor je vader en moeder. Dan zul je een lang leven hebben in
het land dat ik de Heer, je geef.
K: Verteld de Here ons ook dingen over mijn gewone dagelijkse leven en dat van mijn vader en
moeder?
Ds.: Bega geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet.
K: Als ik de waarheid zou vertellen aan mijn ouders en ik weet dat ik erg op mijn kop krijg, mag
ik dan niet iets anders verzinnen?
Ds.: De wet zegt: Je mag niet liegen over of tegen je naaste.
K: Soms wil ik erg graag iets hebben wat een vriend(in) ook heeft. Daar blijf ik dan om vragen.
Wat vindt de Here daarvan?
Ds.: In het 10e gebod staat:
Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe
of zijn ezel, of op iets anders dat van hem is.
K: Dit komt allemaal uit het oude testament. Staat er in het nieuwe testament ook iets over de
wet?
Ds.: Ja heel veel. Maar in het kort zegt de Here Jezus zelf hierover: Je zult God liefhebben
boven alles en je naaste, ook de kinderen om je heen, moet je liefhebben als jezelf.
K: Dat kan ik toch nooit?
Ds.: Nee ik ook niet, dat klopt. Maar als je vraagt of God je helpt kun je heel veel.
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