
 

VERTELPLAAT Mosjee komt van de berg af met de stenen tafelen, het 
Joodse volk danst om het gouden kalf, Aharon, de stam 
Levie en alle vrouwen doen niet mee. 

 

 Mosjee zou 40 dagen en 40 nachten op de berg Sinai blijven 
omdat hij daar van God de Tora zou krijgen. Het Joodse volk 
wachtte en wachtte en toen er 39 dagen voorbij waren, 
dachten ze dat Mosjee nooit meer terug zou komen. Ze 
werden heel erg ongerust en vroegen aan Aharon waar 
Mosjee nu toch bleef. Aharon zei dat Mosjee echt wel terug 
zou komen en dat ze gewoon een beetje geduldig moesten 
zijn. Maar het volk wilde niet meer wachten en werd heel 
boos op Aharon. Toen zei Aharon dat ze al hun gouden 
sieraden moesten brengen, want hij dacht dat dat heel lang 
zou duren en dat Mosjee dan allang weer terug zou zijn. 
Maar het ging juist heel erg snel en alle gouden sieraden 
werden meteen aan Aharon gegeven. Toen gooide Aharon al 
het goud in het vuur en opeens kwam er een gouden kalf 
uit! Aharon was vreselijk geschrokken, maar het Joodse volk 
was heel blij en danste om het gouden kalf en zei dat het de 
nieuwe god was. 
Op dat moment kwam Mosjee naar beneden met het 
mooiste dat we ooit van God hebben gekregen, de stenen 
tafelen. Toen hij zag hoe het Joodse volk rondom het gouden 
kalf stond te dansen werd hij zo woedend, dat hij de stenen 
tafelen op de grond kapot liet vallen! Hoe kon het Joodse 
volk zich zo verschrikkelijk slecht gedragen? Ze hadden toch 
pas alle wonderen van de 10 plagen in Egypte meegemaakt 
en ook de bevrijding uit Egypte en het grote wonder bij de 
Rietzee! Waren ze dat nu alweer allemaal vergeten? Toen 
riep Mosjee: ” Wie voor God is komt bij mij staan!” De hele 
stam Levie kwam bij Mosjee staan. Mosjee was heel boos en 
strafte het volk. 
De volgende dag ging hij weer de berg op, om aan God te 
vragen of Hij het joodse volk wilde vergeven. Ze hadden 
echt spijt gekregen. Gelukkig deed God dat en gaf Hij 
Mosjee een nieuw stel Loechot. 

  

MIDA Iemand vergeven als diegene iets verkeerds heeft 
gedaan. 

 In de Sidra kunnen we zien dat het Joodse volk hele erge 
dingen doet, maar dat God ze toch vergiffenis geeft. 
Daarvan kunnen wij leren dat we ook niet lang boos moeten 
zijn op iemand die iets naars heeft gedaan. Wie is wel eens 
heel erg boos geweest op iemand? Laat de kinderen hun 
ervaringen vertellen. Waarom was je boos? Wat deed je 
toen? Hoe heb je het weer goed gemaakt? Wijs erop dat je 
uiteindelijk iemand zijn fouten moet vergeven. Hoe kun je 
iets weer goed maken? 

  

 

ACTIVITEIT Spelletje: hoe maak je het weer goed? 

 
 

 Groepjes kinderen krijgen kaartjes met een “foute” situatie. 
Hoe maak je het weer goed? Samen bespreken. 
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