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En Hy het aan Moses, toe Hy geëindig het om met
hom te spreek op die berg Sinai, die twee tafels van
die Getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met
die vinger van God.
En hy was daar by die HERE veertig dae en veertig
nagte; hy het geen brood geëet en geen water
gedrink nie. En Hy het op die tafels die woorde van
die verbond, die tien woorde, geskrywe.

Nadat die Here op Sinaiberg met Moses gepraat het,
het Hy die twee plat klippe met die getuienis daarop
aan Moses gegee. Dit is die plat klippe waarop God
met sy vinger geskryf het.
Moses was veertig dae en nagte by die Here. In dié
tyd het Moses geen kos geëet of water gedrink nie.
Hy het die verbondsbepalings, die tien gebooie, op
die plat klippe geskryf.
Die Here het julle die bepalings van sy verbond
meegedeel en julle beveel om hulle te gehoorsaam:
die tien gebooie wat Hy op die twee plat klippe
geskryf het.
"Ek het die ark van doringhout gemaak en ek het
twee plat klippe soos die voriges gekap. Toe het ek
teen die berg uitgeklim met die twee plat klippe in
my hand. Die Here het in dieselfde skrif as tevore die
tien gebooie geskryf wat Hy op die berg, die dag toe
die volk bymekaargekom het, uit die vuur uit vir julle
gegee het. Daarna het Hy die twee plat klippe vir my
gegee.
Jesus antwoord hom: "‘Jy moet die Here jou God
liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met
jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste
gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is:
‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ In hierdie
twee gebooie is die hele wet en die profete
saamgevat."

Vraag: Hoe word hierdie gebooie ingedeel?
Eksodus 31:18

Eksodus 34:28

Antwoord: In twee tafels,
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Deuteronomium
4:13

Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig wat Hy
julle beveel het om te doen, die tien woorde, en dit
op twee kliptafels geskrywe.

Deuteronomium
10:3-4

Toe het ek 'n ark van akasiahout gemaak en twee
kliptafels soos die eerstes gekap en op die berg
geklim met die twee tafels in my hand. En Hy het op
die tafels, volgens die eerste skrif, die tien woorde
geskrywe wat die HERE op die dag van die
vergadering by die berg uit die vuur met julle
gespreek het; en die HERE het dit aan my gegee.

waarvan die eerste in vier
En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God
gebooie ons leer hoe ons
liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met
ons teenoor God moet
Matteus 22:37- jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod.
2
40
En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou
gedra, die tweede in ses
naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie
gebooie, wat ons aan ons
hang die hele wet en die profete.
naaste verskuldig is

.

