
10 “Woorden” 
 
Zijn de Tien Geboden eigenlijk wel geboden? Tien keer een gebod, een verbod? Gij zult wel 
en gij zult niet? Het goddelijk wetboek van strafrecht? Als ik ze lees heb ik de neiging 
voortdurend over mijn schouder te kijken; wat heb ik nu weer verkeerd gedaan? Ik krijg het 
er knap benauwd van. Bij sommige geboden heb ik het gevoel dat ik het alleen maar fout 
kan doen. En dan krijg ik straf. Zo eendimensionaal zijn de Geboden natuurlijk niet, dat 
begrijp ik wel, maar ze worden zo vaak tot deze ene dimensie platgeslagen. Woorden, 
uitspraken worden zo vaak tot één dimensie platgeslagen. Geen ruimte meer. 
 
Welke lagen zitten er onder die eerste oppervlakkige lezing? De Tien Geboden worden ook 
wel de Tien Woorden of Woorden ten leven genoemd. Tien woorden die ruimte scheppen, 
levensruimte. Dat klinkt een stuk beter, maar niet echt makkelijker. In de aanhef naar de 
Tien Geboden zegt God: ‘Ik heb jullie bevrijd uit Egypte’. Nu even stilstaan. De eerste 
dimensie: Ik heb jullie bevrijd en nu moeten jullie mij gehoorzamen. Even goed luisteren; 
wat zegt hij nog meer met deze woorden? Ik heb jullie ruimte gegeven, levensruimte. 
Misschien zelfs: vrijheid. Laat die levensruimte jullie heilig zijn, want hij is niet 
vanzelfsprekend, vraagt voortdurende aandacht. Als je gehoor geeft aan de Tien Woorden 
ontstaat levensruimte, vrijheid voor jou en de ander.  
 
Een tienvoudige oproep tot het geven en ontvangen van levensruimte. Als je de andere 
lagen wilt blootleggen zouden de Woorden zo kunnen klinken, Gebod of Woord nummer 3, 
8, 9 en 10: (keuze maken uit een paar geboden bijv. die verwijzen naar andere teksten in de 
dienst, dus niet alle tien voorlezen, 3, 9, 10 zijn het voorstel van Harm, ik vind 8 ook wel 
passend) 
 

1 Ik ben de Heer uw God die u bevrijd heeft. Ik ben een God die mensen ruimte 
geeft om te leven. Alleen met Mij als middelpunt krijg je die ruimte. Zet die 
levensruimte niet op het spel door andere mensen of dingen te vergoddelijken en 
tot centrum van je leven te maken.  

2 Maak geen beelden. Pin mij en jezelf niet vast op geschapen voorstellingen, maar 
geef ook Mij de ruimte. Houd openheid om Mij aan het werk te zien, ook op de 
plaatsen waar je het niet verwacht. 

3 Houd Mijn naam in ere. Eerbied is leefgebied. Wees daarom voorzichtig met je 
woorden. Ook met woorden kan levensruimte ontnomen worden. Sterker nog: 
meestal begint het verval met woorden, de daden volgen later. 

4 Gedenk de sabbat. Geef jezelf en anderen de kans te herstellen van het werk. 
Maak ruimte om te rusten en te luisteren naar de vermoeidheid van je lichaam en 
ziel. 

5 Eer je vader en je moeder. Garandeer hun de levensruimte die ze jou vroeger 
gegeven hebben. 

6 Dood niet, verstik niet, vermoord niet; maar geef anderen ruimte om te leven en 
bevorder het leven. 

7 Pleeg geen overspel: ken de grenzen en begrensdheid van je eigen liefde en 
respecteer de ruimte van andermans liefde. 



8 Steel niet: ken de grenzen van je eigen leefruimte. Pik geen levensruimte in van 
een ander. 

9 Spreek geen valse getuigenis: vertrouwen is de basis van communicatie en 
levensgemeenschap. Ondermijn dit vertrouwen niet zodat angst kan groeien en 
mensen hun levensruimte ontnomen wordt. 

10 Verlang niet naar zaken die bij een andere mens horen. Geef je niet over aan 
mateloos verlangen om alles te willen hebben en zijn. Je hebt geen leven meer! 
Gun jezelf de ruimte om je eigen beperkingen te accepteren. 

 
Als je gehoor geeft aan de Tien Woorden -aan God- ontstaat levensruimte voor jou en de 
ander. Als je gehoorzaamt krijg je ruimte om te leven, krijg je vrijheid. Gehoorzamen voor de 
vrijheid. Ik zei al dat het niet echt makkelijker werd. En toch: Gehoorzamen is grenzen 
accepteren, jezelf begrenzen en zo samenleven mogelijk maken, leven met God mogelijk 
maken; bevrijding. Gehoorzamen of gehoor geven is je oor te luister leggen, echt luisteren 
en volgen wat de stem die je dan hoort je zegt. Dat is dezelfde stem die de Tien Geboden 
uitsprak, het is ook je innerlijke stem, die je kunt horen als je helemaal stil bent, ontdaan van 
alle ruis. 
 
Noem het maar de Tien Geboden, ik kan er mee leven. Regels voor een leven met God en 
elkaar, geen wetboek van strafrecht. Het zijn woorden die vragen om zorgvuldig lezen, 
spreken, luisteren. Sla ze niet plat, laat ze zingen in de ruimte, geef gehoor en ontmoet. 
 
 
 
 
 
 
 
 


