
Neem rust en vier feest! 

Nadat God de tien belangrijkste geboden, de tien regels aan het volk van Israël heeft 

verteld, praat hij met Mozes verder op de berg Sinaï. God legt de regels heel precies uit, 

luister maar. 

 

‘Je mag bij de rechter nooit iemand beschuldigen terwijl je weet dat hij onschuldig is. 

En je mag ook niet liegen om een misdadiger te helpen. Zelfs iemand die arm is, mag 

je niet helpen door te liegen. De waarheid spreken is het belangrijkst van alles, zelfs 

al liegen alle andere mensen. Luister niet naar leugens, iedereen verdient een eerlijke 

behandeling. Door leugens krijgt misschien iemand die onschuldig is een zware 

straf. Als je daaraan meewerkt, krijg je zelf straf van mij, want ik houd van eerlijkheid. 

Daarom moet je ook geen cadeaus aannemen van iemand die wil dat je liegt. 

 

Stel je voor dat de koe of ezel van je vijand verdwaald is. En stel je voor dat jij het dier 

vindt. Dan moet je het terugbrengen. Stel je voor dat je een ezel ziet die in elkaar zakt 

omdat hij een te zware vracht moet dragen. Help het dier meteen, zelfs als het de ezel 

is van iemand met wie je ruzie hebt. 

 

Je mag iemand, die als vreemdeling in je land woont, niet slecht behandelen. 

Jullie weten hoe het voelt om een vreemdeling te zijn, want jullie waren zelf als 

vreemdelingen in het land Egypte. Je weet hoe het voelt om slecht behandeld te 

worden. Doe zo dus nooit bij een ander. 

 

Werken is goed, maar rust is minstens zo belangrijk. Werk daarom zes dagen in de 

week en rust uit op de zevende dag. Ook de dieren en mensen die voor jullie werken, 

mogen dan uitrusten.  

 

Houd je aan alle regels die ik jullie gegeven heb, en dien geen andere goden. Noem 

zelfs hun naam niet. Vier drie keer per jaar feest voor mij. 

Vier feest om te denken aan de tijd dat ik jullie bevrijd heb uit Egypte. 

Vier feest om blij te zijn met het eten dat groeit op het land. 

Vier feest om te danken voor al het eten dat je hebt gekregen. 

 

God gebruikt veel woorden en geeft veel voorbeelden. Zo snapt Mozes waarom Gods 

regels goede regels zijn. Het lijkt te veel om te onthouden, maar dit is het belangrijkste: 

wees eerlijk, behulpzaam en gastvrij, neem rust en vier feest. Zo zal het met iedereen 

goed gaan! 


