
MOZES
DE TIEN GEBODEN

Mozes leefde, volgende de overleveringen, omstreeks 1250 v.C. zoals doorgaans wordt aangenomen. 
Als baby van Levitische ouders, levend onder Egyptische onderdrukking, werd hij te vondeling gelegd. Hij
groeide, aldus het verhaal, aan het hof van de farao op, maar kreeg later van God de opdracht zijn volk uit
de slavernij te bevrijden en naar het land Kanaän te brengen (‘het beloofde land’, dat al aan Abraham was

toegezegd, gelegen ten westen van de Jordaan, het huidige Palestijns/Israëlisch grondgebied).
Door de Sinaï-woestijn trekkend verschenen bij de berg Horeb de Tien Geboden op stenen tabletten.

Omstreden
Terecht kan de vraag gesteld worden of Mozes wel tot de inspirators van de geweldloze beweging gerekend kan

worden. Wat dat betreft zou zijn broer Aäron, die hogepriester was en, samen met hun zus
Mirjam, Mozes bij zijn missie hielp, hiervoor meer in aanmerking komen. Aäron was een ge-
liefd man, stond open voor onderhandelingen en was een vredestichter. Door sommigen wor-
den Mozes allerlei vormen van geweld toegedicht, die vooral gebaseerd zijn op de afkeer welke
in Juda (het zuidelijke deel van Kanaän, waar men Abraham vereerde) tegen hem bestond. In
het noordelijk deel Israël was Mozes juist de grote voorvader. (Zie kader.) Vanuit historisch-we-
tenschappelijk onderzoek wordt echter zeer betwist of Mozes wel als persoon bestaan heeft.
Hoe het ook is, de ‘Tien Geboden’ blijven verbonden met Mozes en hebben, vooral dankzij de
Joods-Christelijke religie, grote invloed gehad op de leefregels van de samenleving. Wel is het

zo dat oudere variaties al in het vroege Egypte bekend waren. Vanuit een geweldloze visie is en blijft het echter
bijzonder dat al zoveel duizenden jaren geleden dergelijke leefregels zijn ontstaan. Hier volgt een korte versie
van de ‘tien geboden’.

De Tien Geboden
1. Vereer geen andere goden.
2. Misbruik de naam van God niet.
3. Eerbiedig de zondag en hou hem in ere.
4. Eer uw moeder en uw vader.
5. Dood niet.
6. Pleeg geen overspel.
7. Steel niet.
8. Leg geen valse getuigenis af.
9. Begeer niet de partner van een ander.

10. Begeer niet de eigendommen van een ander.

Mozes 
(ca.1250 v.C.)

Historische situatie
Rond 3000 v.C. zwermden veeteelt bedrijvende nomaden uit over het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ze wer-
den Semieten genoemd, naar hun stamvader Sem, de zoon van Noach. Omstreeks 2000 v.C. trok Abraham met
zijn stam vanuit Ur (Oer) in Mesopotamië (het huidige Irak) naar Kanaän (het huidige Israël). Zijn zoon Isaäk
groeide uit tot een zeer rijke nomadenvorst, terwijl kleinzoon (van Abraham) Jakob (die tevens de naam ‘Israël’’ =
‘strijder van God’ droeg) zoveel macht kreeg dat hij Kanaän onder zijn 12 zonen (Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan,
Naftali, Gad, Aser, Issakar, Zebulon, Jozef, Benjamin) kon verdelen. Zij werden de vaders van Israëls 12 stammen.
Mogelijkerwijs kwam een deel van de bevolking, door hongersnood gedreven, in Egypte terecht waar zij lange tijd
leefden en rond 1250 v.C. door Mozes teruggebracht werden naar Kanaän. Omstreeks 1000 v.C. voldeed het
stamverband niet langer en vormde men twee koninkrijken: 4 stammen in het zuiden vormden Juda (verbonden
met de naam ‘Jood’), met als hoofdstad Jeruzalem; zij beschouwden zich afstammelingen van Abraham; de an-
dere stammen in het noorden vormden Israël waar men in Mozes hun voorvader zag.  Verzet tegen het opruk-
kende Assyrië werd Israël in 732 v.C. noodlottig en een opstand, 10 jaar later, had rampzalige gevolgen. Juda
bleef gespaard omdat naar het advies van de profeet Jesaja geluisterd werd. (Zie B.2.4: Jesaja.)
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