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De wet van God 
BIJBELROOSTER    

 

Maandag: Het verbond van God 
Lees Exodus 19:1-11 
Wat gaat God doen bij de berg Sinaï? (Zijn verbond met Israël oprichten) Wat is een 
verbond? Waarom is het bijzonder dat God een verbond met mensen maakt? Wat belooft 
God (vers 5b-6)? Wat vraagt Hij van het volk (vers 5a)? Als je gedoopt bent, draag je het 
teken van het verbond. Wat belooft God aan je? Wat vraagt Hij van je? 
 
Dinsdag: De wet van God 
Lees Exodus 19:16-19 en 20:18-20 
Hoe merkt het volk dat God op de berg komt (19:16 en 18)? Wat leert ons dat over Wie God 
is? Hoe reageren de Israëlieten hierop (20:18)? Waarom hoeven ze niet bang te zijn 
(20:20a)? Wat is de bedoeling ervan (20:20b)? Hoe spreekt God nu? Hoe reageren wij? Wat 
is de bedoeling van Gods spreken in ons leven? 

 
Woensdag: Het boek van het verbond 
Lees Exodus 24:3-8 en Hebreeën 9:19-22 
Wat belooft het volk als ze de wet van God horen (vers 3b)? Leg eens uit waarom de wet van 
God ‘het boek van het verbond’ heet! Wat is de betekenis van het bloed (Hebreeën 9:22)? 
Naar Wie wijst het bloed? Wie is nodig om de wet te kunnen houden? Waarom? 
  
Donderdag: De tafelen van de getuigenis 
Lees Exodus 31:18 en 32:15-19 
Hoe wordt de wet van God hier genoemd (vers 18)? Wat betekent dat? Wat zijn tafelen? 
(platen) Wie heeft de wet hierop geschreven (vers 16)? Waarom is dat bijzonder? Waarom is 
het erg wat het volk doet (vers 17-19a)? Wat zegt Mozes door de stenen tafelen te 
verbreken? 
Opdracht: Hang een leeg vel papier op. Zoek met elkaar de komende dagen in de Bijbel naar 
namen voor de wet van God (tip: kijk eens in Psalm 119) en schrijf ze op. Wat leren die 
namen je?  
 
Vrijdag: De samenvatting van Jezus 
Lees Mattheüs 22:34-40 
Wat vraagt de wetgeleerde (vers 36)? Wat valt je op aan het antwoord van de Heere Jezus? 
Wat betekent Zijn antwoord voor ons?  
Opdracht: Leer deze samenvatting van de wet uit je hoofd! Schrijf het over en hang het boven 
je bed of op een andere zichtbare plaats in huis. 
 
Extra:  
Je vindt bij dit Bijbelrooster op www.bijbelsopvoeden.nl : 
- Mattheüs 22:37-39 uitgewerkt in pictogrammen en gebaren om te leren 
- De berijmde Tien Geboden vers 1 en 9 met uitleg en in kleurplaten 
- Een poster van de Tien Geboden 
- Een gezinsmoment/objectles over 10 geboden en 2 tafelen 
- Een Bijbelse kijktafel bij de samenvatting van de wet en bij de aanhef van de wet 
- Via deze link kun je al het materiaal vinden: www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/tien-geboden/  
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