Lezing: De Tien Woorden (Ex. 20,1-17)
'Zo spreekt Jahwe,' begon deze plechtig. 'Ik ben de God die er voor jullie is. Ik heb jullie uit Egypte
weggeleid, uit het slavenbestaan. Daarom :
Zul je Mij, alleen Mij, als je God beschouwen. Dien nooit iets of iemand anders als god.
Alles wat je kunt tekenen of uitbeelden is niet de moeite waard dat je ervoor buigt.
Voor zaken van groot belang mag je mijn naam inroepen.
Maar doe het altijd omzichtig en met ontzag.
Gedraag je om de zeven dagen als een vrij mens.
Laat die dag ook niemand voor je werken;
sinds Egypte weet je hoe ellendig een slaaf eraan toe is; gun anderen de vreugde zich vrij te voelen
Hou met eerbied van je vader en je moeder.
Je dankt aan hen dat je er bent.
Spaar het leven van elke mens.
Het is zijn grootste schat.
Waardeer je gezinsgeluk en dat van anderen.
Wie een huwelijk doet stranden, maakt mensen verdrietig Laat aan elkeen het zijne.
Met wat hij bezit, is een ander even blij als jij met al wat je hebt.
Leg alleen een waar getuigenis af over je naaste.
Door leugenachtig te getuigen, maak je anderen verdacht.
Wees tevreden met wat je hebt.
Laat je niet verblinden door wat een ander is, en door wat hem toebehoort.'
'Al deze woorden willen wij onderhouden', riep het volk éénstemmig. 'Daartoe verbinden wij ons!'
(uit : O. Van Outryve, Bijbel voor de jeugd, O.T. p.94-95)

Duiding door Frede Verleye:
In het 4de leerjaar leerde ik expressief lezen. Ik hoop dat het lukt vandaag.
Waarom heb
ik dit verhaal gekozen?
In de eerste plaats omdat ik het een mooi verhaal vind maar ook omdat ik vind dat er een
speciale betekenis achter zit. De mensen beloven de wet na te leven en dat klinkt zeer
vanzelfsprekend maar dat is het niet! Toen niet en nu zeker niet. Kijk maar naar het journaal.
De helft van de keren gaat het over oorlog en geweld. Zelfs in landen waar men de tien
woorden belangrijk vindt. Ik stel me daar vragen bij. Ook in ons land worden wetten niet
altijd nageleefd. Bij ons gaat het niet zozeer over oorlog maar wel over mensen die
mishandeld of gedood worden.
Ik heb graag duidelijke regels die nageleefd worden. Ook ik probeer zoveel mogelijk
rekening te houden met de 10 woorden, ook al is dat niet altijd gemakkelijk. In een nieuwe
school vind ik het belangrijk dat leerkrachten de 10 woorden respecteren want die zijn
gemaakt om de zwakken te beschermen. Zwakke mensen probeer ook ik zoveel mogelijk te
helpen en te verdedigen tegen mensen die pesten en mensen die uitlachen.
Mozes neemt 40 dagen en 40 nachten de tijd om te bidden en de wet te ontvangen. Dat is heel
lang en waarschijnlijk ook heel lastig. Maar dat wil wel zeggen dat hij echt wel wil de wet

naleven en zorgen dat het volk ook akkoord gaat want als ze zo lang moeten wachten op hem
kunnen ze bijna niet anders dan akkoord gaan. Ik denk wel dat ze beseffen dat ze niet anders
kunnen want dan zou er voortdurend ruzie en beklag zijn. Je moet niet ver terugkeren in de
bijbel om te zien dat dat waar is. Want de dagen ervoor zie je dat de mensen klagen en zagen
over het weinige eten. Je moet ook niet veel verder gaan om te zien dat ze die wet echt als iets
kostbaars zie want ze nemen die mee op hun verdere reis door de woestijn naar het land van
melk en honing. Je moet je eens voorstellen een wereld zonder die wet. Je moet je eens
voorstellen een voetbalmatch zonder scheidsrechter. Ik zie het elke dag bij mijn lieve broers.
Gisteren ben ik op topdag geweest met de vormelingen van de Sint-Anna en daar heb ik een
mooi kaartje gekregen voor de ploegen -verdeling van de quiz. Die quiz ging over de tien
woorden. Zoals je ziet staat er een prentje van een wezentje op en dat heet Vormpie. Ik lees:
een Vormpie is een bijzonder wezen: hij is vriendelijk en dankbaar, heeft geduld, is tegen
pesterijen en geweld. Ik ben er zo één.
In het 4de lj. leerde ik expressief lezen. Ik hoop dat het gelukt is vandaag.

Lezing: David verslaat Goliat (1 Samuël 17)
Duiding door Elias Twomey:
Dit verhaal sprak me aan omdat een kleine man vecht tegen een grote man.
De kleine man was maar een simpele schaapherder.
David had de moed om de reus Goliat te verslaan, ook al geloofden zijn vrienden er niet in dat
hij dat kon.
Misschien was David niet zo sterk, hij was wel slim.
Hij heeft Goliat verslaan met een slinger.
Uiteindelijk werd David zelfs koning!
De reus betekent voor mij het volgende:
ik kwam op de speelplaats en een vriendje van mijn klas werd gepest.
ik probeerde als kleine man de grote klasgroep tegen te houden.
Groetjes,
Elias
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