De Tien Geboden
De tien geboden zijn de tien regels die God
aan Mozes gaf. Die geboden werden in
'stenen tafelen', een soort tegels,
geschreven. Zo ongeveer:

Hai! Ik ben Mozes. Het is heel
erg belangrijk om je te houden
aan deze regels. Want God zelf
heeft ze ons gegeven.

Deze 10 regels zijn bedoeld voor alle
mensen, om een goed leven te leiden:
1. Je mag alleen God aanbidden, geen andere goden.
2. Maak geen beelden om voor te buigen.
3. Gebruik de naam van God niet verkeerd.
4. Maak van de Sabbat een heilige dag.
5. Heb eerbied voor je vader en je moeder.
6. Je mag niemand dood maken.
7. Je mag geen overspel plegen (echtbreken).
8. Je mag niet stelen.
9. Je mag niemand vals beschuldigen.
10. Je mag niet jaloers zijn.
Maar hoe onthoud je deze geboden nu het gemakkelijkst?
Je kunt ze vaak opnieuw lezen, en er met je ouders of
verzorgers over praten. Je kunt ook wat oefenen met het
werkje op de volgende pagina: wat als je de Tien Geboden
zou kunnen vinden op je telefoon? In de tijd van Mozes was
het helemaal niet zo gek om iets op steen te schrijven.
Vandaag zou dat misschien toch sneller op internet getypt
worden. Of op een telefoon! Laten we dat eens doen... Print
de volgende twee bladzijden uit, en knip de kleine blaadjes
uit, Vouw ze dubbel, en plak ze op de plek van de cijfers.
Achter ieder 'luikje' vind je dan één van de tien geboden.
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Je mag
alleen God
aanbidden.

Maak geen
beelden om
voor te
buigen.

Gebruik de
naam van
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dood
maken.

Je mag geen
overspel
plegen
(echtbreken).

Je mag
niet
stelen.

Je mag
niemand vals
beschuldigen.

Je mag niet
jaloers zijn.

Knip de kaartjes uit, vouw ze dubbel,
en plak de achterkantjes op de juiste
nummers op de grote telefoon op de
tweede bladzijde.

