Bybelstudie 5
REISPLAN
(elke dag staan ons voor die berg – maar dit bepaal ons toekoms)
1. Lesse geleer
a. Herinner mekaar aan dit wat julle uit die vorige sessies geleer het.
b. Watter van die afgelope week se teksgedeeltes (wat jy in jou stiltetyd gelees het) het jy
interessant gevind en het jou aangespreek?
2. Kyk saam as kleingroep na die video van week 5
Watter sake uit die video tref julle?
3. Lees Eksodus 19:1-8 en Eksodus 20:1-17
4. Deel met mekaar wat julle in hierdie teksgedeeltes tref?
5. ‘n Paar gedagtes oor die teks
Ons is gewoonlik negatief wanneer ons oor die Tien Gebooie praat. Die hoofrede daarvoor is dat ons
nie van wette en reëls hou nie. Ons hou nie daarvan dat ons met allerhande voorskrifte moet leef in
ons godsdiens nie. Om eerlik te wees, is dit dalk die een saak wat baie mense van Christenskap
afskrik! En tog is dit juis hierdie Tien Gebooie wat die kern vorm van landswette en samelewingsverwagtinge, wat ons van ander (of hulle nou glo of nie) en van onsself verwag. Die meeste van ons
is ook groot voorstanders van dissipline en beginsels en duidelike riglyne vir allerhande sake, van
kinderopvoeding en sport tot besigheid.
Om die konteks waarin die Israeliete die Tien Gebooie ontvang het, reg te verstaan, moet ons 2 sake
duidelik onthou. Die eerste is dit wat Eksodus 20:2 verklaar, naamlik dat die Tien Gebooie eintlik
bedoel is vir mense wat bevry is, verlos is, klaar gered is! Die impak daarvan op mense wat volgens
ander beginsels wil leef en hulle lewens op ander waardes wil bou en nie gered is nie, is dus
beperkend.
Die tweede saak wat ons moet onthou, is dat Israel 400 jaar slawe was en nie ‘n clue gehad het hoe
om as vry mense te leef nie! Hulle was ook nog nie lank op reis uit Egipte nie (Eks 19:1) en een van
die redes waarom God hulle op hierdie pad deur die woestyn neem, was om hulle ‘n nuwe identiteit
te gee, om hulle mense met karakter te maak. Die Tien Gebooie wil dus vir hulle die riglyne wees vir
watter soort mense hulle moet wees.

6. Besprekingsvrae
a. As jy die Tien Gebooie hoor, waaraan dink jy dadelik? Hoe laat dit jou voel?
b. Orals in Bybel waar God praat gebeur iets goed, bv skepping... roeping van profete... beloftes...
selfs waarskuwings... Ons het te doen met ’n God wat kies om handelend, sprekend, skeppende
betrokke te raak by mense. As God praat (Eks 20:1) mag daar dus ’n sekere verwagting by ons
wees oor hierdie God. Wat sou dit vir jou kon beteken as jy hoor dat God aan die woord is, of
praat of ’n aankondiging maak?
c. Israel was 400 jaar lank slawe. Slawe hoef nie vir hulleself te dink nie. Iemand anders sê wat ‘n
slaaf moet doen en dink en hoe hulle moet optree. Hulle neem geen besluite nie. Waarom is dit
dan so belangrik om Eksodus 20:2 raak te lees en die impak daarvan te besef? Vir wie is die Tien
Gebooie dus geskryf?
d. Waarvan wil God ons bevry? Jesus kom juis aarde toe om ons vry te maak van die mag van
sonde, van enige mag wat ons vashou (Joh 8:32).
e. Hoe wil die Tien Gebooie ons help om nie weer slawe van iets anders te word nie, maar om as
vry mense te leef (kyk na elkeen van die 10 gebooie hiervoor)? En hoekom mis ons hierdie
belangrikse faset so maklik?
1e gebod 2e gebod 3e gebod 4e gebod 5e gebod 6e gebod 7e gebod 8e gebod 9e gebod 10e gebod f.

As die eerste vier gebooie gaan oor ons liefde vir God – watter sake is vir God belangrik om
hierdie liefde te definieer (Eks 20:3-11)?

g. Die laaste 6 gebooie gaan oor die liefde vir ons naaste, vir ander mense – watter sake is vir God
belangrik in ons verhouding met ander mense (Eks 20:12-17)?
(Vir dieper delwers: Gaan kyk gerus hoe Jesus hierdie sake na nog ‘n dieper vlak toe neem)

7. Watter uitdaging stel hierdie gedeelte aan ons alledaagse lewe?
(Onthou om julle gedagtes op Facebook te deel!)
8. Gebed en afsluiting

