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EXODUS 32

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen God danken om Zijn barmhartigheid en geduld.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:






Israëls grote zonde van afgoderij te beschrijven.
Gods reactie op deze rebellie te verklaren.
De basisprincipes in Mozes’ gebeden voor Israël aan te wijzen.
Te vertellen over de afgoden in het hart die mensen tegenwoordig aanbidden.
Gods genadevol handelen na te vertellen.

Exodus 19:5

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit
alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.

TOEPASSINGEN





Zoek eens naar dingen die jij meer waardeert dan God (bezittingen, waardering van anderen, …)
Vraag God om vergeving voor de dagelijkse zonden.
Dank God om specifieke genadevolle handelingen uit de voorbije dag.
Prijs God om de genade die gevonden wordt in Christus.

GODS AANWEZIGHEID VULT DE TABERNAKEL
Lees Exodus 33-34,40.
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VOLGENDE WEEK
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Israël had God intens ervaren. Ze hadden Gods macht gezien toen Hij hen uit Egypte leidde. Ze hadden Zijn
stem gehoord in de bekendmaking van de tien geboden. Toen Gods aanwezigheid neerdaalde op de berg Sinaï
voelden ze de grond schudden. Elke dag konden ze op de top van de berg het vuur en de wolk zien, een
voortdurende herinnering aan Gods aanwezigheid. Maar de ervaring van de ontzagwekkendheid en vreze voor
God was niet genoeg om Israëls hart te veranderen. Terwijl Mozes op de berg was en daar het plan voor de
tabernakel ontving, was Israël aan de voet van de berg een god naar eigen keus aan het ontwerpen. Terwijl aan
Mozes de stenen tafelen met de tien geboden daarop waren gegeven, was Israël Gods toorn aan het uitlokken
door de geboden te overtreden. Wegens de afgoderij van Israël confronteerde God hun zonde.

De voorbede van Mozes
God openbaarde Zijn toorn aan Mozes over de afgoderij van het volk. Hij noemde Israël niet langer “Mijn volk”,
maar noemde hen “uw volk”. God walgde ervan om het volk Zijn bezit te noemen. Israël was een “hardnekkig
volk” dat verbonden was aan hun eigen weg. God zei tegen Mozes: “Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn
tegen hen ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken” (Ex.32:10). God wilde het
volk vernietigen. Ze hadden het verbond dat ze met God gemaakt hadden, verbroken en verdienden niets
anders dan vernietigd te worden. God zou rechtvaardig geweest zijn wanneer Hij hen vernietigd zou hebben.
Hij zou getrouw geweest zijn aan Zijn belofte aan Abraham, Isaak en Jakob door een groot volk te maken door
Mozes.
Maar Mozes kende het karakter van God en wist dat God gebeden beantwoordt. Mozes pleitte voor het volk en
redeneerde tegen God waarom Hij het volk niet moest vernietigen. Mozes pleitte bij God gebaseerd op Gods
goedheid naar Israël in het verleden; God had hen bevrijd en laten zien hoe machtig en sterk Hij was (Ex.32:11).
Mozes zei dat God door de Egyptenaren gelasterd zou worden wanneer Hij de Israëlieten vernietigen zou nadat
Hij ze bevrijd had (Ex.32:12). Hij deed een beroep op de trouw van God toen hij sprak over de beloften gemaakt
aan Abraham, Isaak en Jakob aangaande de nakomelingen aan wie het beloofde land gegeven zouden worden.
Het gebed van Mozes, gedeeltelijk gemotiveerd door de liefde voor het volk, was toegewijd aan Gods eer.
Mozes had een vurig verlangen dat Gods naam verhoogd werd door zowel Israël als de naties. Hij pleitte ervoor
dat God de grootheid van Zijn naam liet zien door barmhartigheid te tonen.
In antwoord op Mozes’ gebed, kreeg de Here “berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen
aandoen” (32:14). Het is altijd een mysterie hoe God gebeden beantwoordt. In Gods wijsheid maakte Hij Zijn
haat voor Israëls zonde aan Mozes bekend door te dreigen met Zijn toorn. Mozes wist echter dat God luistert
naar gebeden. God was rechtvaardig wanneer Hij het gebed met “ja” of met “nee” zou beantwoorden, maar
God koos om barmhartig te zijn en Zijn toorn, die ze verdienden, niet uit te gieten. In Zijn overweldigende
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Israël (inclusief Aäron) had zich verhoogd boven God. Ze wisten dat God hen uit Egypte geleid had, maar nu
kozen ze ervoor om God te aanbidden zoals zij wensten en niet zoals Hij er toe opdracht had gegeven.
Aanbidding op eigen wijze is afgoderij. Het volk had geprobeerd om zowel God als de afgoden van de
omliggende naties te houden. Het resultaat was dat de naam van Jahweh was gesmaad toen Israël uit Zijn
schepping een afgod had gemaakt. Noch aanbad Israël God, noch had Israël het verlangen om dit te doen, ook
al gebruikten ze de naam van Jahweh. De Israëlieten verhoogden zichzelf boven God op een manier van
afgoderij, toen ze zelf de manier kozen hoe te aanbidden.
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De afgoderij van Israël
Nadat Mozes 40 dagen door vuur en wolken was verborgen op de berg Sinaï, werd het volk Israël moe van het
wachten. Ze verlangden ernaar om van de berg weg te kunnen en een god te hebben die voor hen uitging,
aannemende dat deze hen naar het beloofde land zou leiden (Ex.32:1). Zij rechtvaardigden hun rebellie tegen
God met de redenatie dat ze niet wisten wat er met Mozes was gebeurd. Mozes’ eigen broer, Aäron, leidde het
volk door hen opdracht te geven om goud te brengen en dit in een kalf te vormen (32:4). Het volk bracht zo
hun goddeloosheid aan het licht door te beweren dat dit kalf dezelfde God was als die hen uit Egypte geleid
had. Aäron bouwde een altaar voor de afgod en beval een feest te houden voor Jahweh, dezelfde speciale
naam die God gaf om zichzelf aan Israël te openbaren (32:5). Nadat er geofferd was, aanbaden de mensen
zoals zij zelf wensten: eten, drinken en losbandigheid (hoogstwaarschijnlijk een referentie naar seksuele
verdorvenheid; 32:6).

voorzienigheid liet God barmhartigheid zien door te luisteren naar het gebed van Mozes. Gods wegen gaan ons
verstand te boven. Wat een ontzagwekkende barmhartigheid dat God zou luisteren naar en Zijn soevereine wil
laat werken door de gebeden van de mens!
De ernst van afgoderij
Ook al weerhield God Zijn oordeel waarmee Hij gedreigd had, Mozes had nog steeds werk met de gruwelijke
zonden van het volk. Mozes daalde neer van de berg met de stenen tafelen waarop God de tien geboden had
geschreven. Mozes was gevuld met boosheid toen hij het gouden kalf en de feestvreugde van het volk zag
(Ex.32:19). Mozes sloeg de tien geboden stuk, een dramatisch symbool van het verbreken van het verbond met
God door het volk Israël. De relatie als Zijn kostbaar bezit was afhankelijk van gehoorzaamheid en het houden
van Zijn wetten (19:5). Het volk verdiende het niet om deze relatie te behouden.
Een ander beeld van de verdorvenheid van het volk was toen Mozes het gouden kalf liet smelten, fijn liet malen
tot gruis en het liet werpen in de dichtstbijzijnde beek (Deut.9:21). Wanneer het volk ging om water te halen,
dronken zij in wezen hun eigen god (Ex.32:20)! Wat moet dit een bittere herinnering geweest zijn aan de grove
dwaasheid van de keuze om een eigengemaakt object te aanbidden!

Mozes doet weer voorbede
Mozes had al gebeden tot God om van Zijn woede af te zien. God ging het volk niet vernietigen, maar Mozes
voelde de last van de zonde van het volk. Hij wist dat Israël vergeven moest worden, ook al waren ze compleet
onwaardig. De volgende dag vertelde Mozes het volk: “Jullie hebben een zware misstap begaan. Maar ik zal de
berg opgaan, naar de Heer. Misschien wil Hij jullie op mijn aandringen vergeven”(Ex.32:30). Israël moest
hersteld worden tot een juiste relatie met God.
Mozes ging de berg op en beleed de afgoderij van Israël. Hij kon zijn smeekbede op niets anders baseren dan
op de genade van God in de vergeving. Hij vroeg God om zijn leven te nemen wanneer Hij het volk niet wilde
vergeven. De bezorgdheid van Paulus over de verlossing van Israël doet herinneren aan Mozes’ bezorgdheid.
Paulus wenste zelf “van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders” (Rom.9:3). Hoewel het
onmogelijk is om je verlossing te verliezen, was Paulus bereid om verloren te zijn zodat Israël verlost mocht
worden.
De Heer antwoordde Mozes dat bij het oordeel ieder de last zou dragen van zijn eigen zonde (Ex.32:33-34).
Maar voor nu onthulde God het goede nieuws aan Mozes dat Hij nog steeds Zijn Engel voor het volk zou sturen
(Ex.32:34). Hoewel op een dag Gods oordeel aan de goddeloze uitgevoerd zal worden, zal God in Zijn genade
niet alle mensen vernietigen. Gods haat voor afgoderij is oneindig, maar Hij koos ervoor om barmhartig te zijn
voor het volk Israël.
De afgoderij van Israël had drastische gevolgen. Vele mensen werden in de strijd gedood en velen in de plaag.
De tien geboden waren in stukken geslagen, maar de meest drastische gevolgen van hun zonden waren
verminderd door het gebed van Mozes. Gods passie voor Zijn eigen eer en Zijn haat voor afgoderij werden bijna
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Waarschijnlijk vóór het breken en het smelten van het kalf, moest Mozes de opstand in het kamp bedwongen
hebben (Ex.32:25). Bij het wandelen door het kamp, kon hij het voortzetten van de afgoderij bij het volk zien en
horen. Mozes wist dat God boos was en dat Hij deze zonde haatte. In een drastische poging om een eind te
maken aan deze zonde, riep Mozes degenen apart die voor de Heer waren (Ex.32:26). Uit de 12 stammen
kwamen alleen de Levieten bij Mozes. De Levieten kregen de opdracht om zwaarden te nemen en doorheen
Israël te gaan en degenen te doden die onwillig waren om te gehoorzamen. De Bijbel onthult niet hoe
gewelddadig de strijd was of wie er gedood werd. Hij zegt wel dat er 3000 mensen gedood waren door de
Levieten voordat de afgoderij opgehouden was. Het eind van het hoofdstuk onthult ook dat God een plaag over
het volk zond voor wat ze gedaan hadden (Ex.32:35).
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Wanneer Mozes Aäron vroeg wat het volk gedaan had om hem te dwingen een afgod te maken, herhaalde
Aäron wat er gebeurd was. Het enige dat Aäron veranderde, was dat hij ontkende dat hij het kalf gevormd had
(Ex.32:4). In plaats daarvan zei hij dat hij het goud in het vuur geworpen had en dat het kalf er op
wonderbaarlijke wijze uitgekomen was (Ex.32:24). Aäron gaf uiteindelijk de schuld voor het bestaan van het
kalf aan een wonder! Deuteronomium maakt bekend dat de Heer Aäron vernietigd zou hebben wanneer Mozes
niet voor hem had gebeden (Deut.9:20).

zichtbaar in Zijn rechtvaardige vernietiging van het volk. Maar in Zijn soevereine plan werkte God door Mozes’
gebed en verloste Hij het volk genadevol van Zijn woede. Toegevoegd aan Zijn beginnende barmhartigheid en
in reactie op het gebed van Mozes, was God gewillig om de relatie met Israël, Zijn volk, voort te zetten.
Hoewel God het gebed van Mozes beantwoordde en het volk vergaf, zou God individueel de Israëlieten die
geen berouw toonden, bestraffen voor hun afgoderij door hen een eeuwige straf te geven. Mozes kon niet
voor hen sterven. Prijs God dat in de plaats van Mozes, in plaats van de godsvruchtige Israëlieten en in de
plaats van de kerk, Christus stierf. Hij alleen kon de eis van Gods toorn bevredigen. Wat een
verbazingwekkende genade!

MOEILIJKE WOORDEN
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Genadig, goedertieren, mededogend, medelijdend.
Klein, stromend, ondiep water.
Aanstaan, bevallen, genoegen, in de smaak vallen, ter wille zijn.
Krachtig en snel.
Hartstocht, drift; hartstochtelijke liefhebberij.
Voorwerp, ding, iets.
Buiten iemands macht of bereik brengen.
Het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam.
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Barmhartigheid
Beek
Behagen
Drastisch
Passie
Object
Onttrekken
Smaden

BIJBELLES
INLEIDING
Vandaag zullen we een belangrijke waarheid gaan leren. Het is zo belangrijk, dat je goed je aandacht bij de les
moet houden. We zullen leren wat God boos maakte. Het maakte Hem zo boos dat Hij 3000 mensen voor hun
zonde doodde. De zonden van deze mensen waren dat ze afgoden aanbaden in plaats van de enige,
waarachtige God, zoals de opdracht was. Luister goed naar wat er met de Israëlieten gebeurde, zodat wij
kunnen leren hoe God te aanbidden.
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeeltes uit Exodus 32.
















Wanneer iemand je vraagt een tekening van God te maken, kun je dat dan? Hoe weet je hoe God
eruitziet?
Je kunt geen tekening van God maken, want Hij is onzichtbaar (Kol.1:15). Er is niets in het hele
universum dat God kan weergeven. Hij is niet vergelijkbaar met iets anders. God is geest (Joh.4:24).
Hoe zondigden de Israëlieten?
De Israëlieten gingen naar Aäron en vroegen hem om een god voor hen te maken. Mozes was op de
berg om met God te spreken en was daar al 40 dagen en nachten. De mensen beneden de berg
dachten dat hij hen vergeten was. Om de afgod te maken, liet Aäron al de gouden oorringen brengen
om deze te laten smelten in een gietvorm. Hij gaf er vorm aan en maakte er een kalf van. Wanneer
Aäron klaar was en de mensen het zagen, zei hij “Israël, dit is je god! De god die je uit Egypte heeft
gehaald!” (Ex.32:4). Ze zeiden dat het gouden kalf dezelfde was als de God die hen bevrijd had uit
Egypte. Ze dachten dat het kalf, door Aäron gemaakt, de God vertegenwoordigde die hen door de Rode
Zee geleid had en het hele Egyptische leger had verwoest.
Was dit gouden kalf een symbool van de ware God? Kon dit gouden kalf spreken, lopen of luisteren?
Nee.
Wat was de grote zonde die Israël begaan had?
Ze hadden het tweede gebod gebroken. Ze bogen neer voor een afgod en zeiden dat dit God was. Ze
braken ook het derde gebod en misbruikten Zijn naam. Om een waardeloze afgod “God” te noemen is
Zijn naam misbruiken of het gebruiken op zo’n manier dat je er geen waarde aan hecht.
Denk je dat dit God behaagde?
Nee, de handelingen van de mensen behaagde God niet. Ze hadden tegen Hem gezondigd.
Hoe reageerde God? De reactie van God vinden we in Ex.32:9-10. Door hun ongehoorzaamheid
noemde God hen “koppig”. Koppig betekent hardnekkig, weerspannig, halsstarrig, hard en wreed.
Mensen die altijd ongehoorzaam aan gezag zijn, zijn koppig en behagen God niet.
Wat betekent barmhartigheid?
Barmhartigheid is vriendelijkheid aan iemand tonen die eigenlijk straf verdient.
Hoe liet God barmhartigheid zien in vers 28? Hoeveel mensen zouden eigenlijk gestorven moeten
zijn?
Er stierven alleen 3000 mensen ook al verdienden alle mensen het om te sterven.
Hoe toonde God Zijn barmhartigheid nog meer?
God liet Mozes voortgaan om de Israëlieten naar het Beloofde Land te leiden. Dit laat zien dat God ze
nog niet opgegeven had. Hij verwierp ze niet, maar Hij hield hen als Zijn bezit.
Wat voor kwaad wilde Hij hen doen?
Hij wilde hen vernietigen.
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BEGELEIDENDE VRAGEN



Op welke drie manieren reageerde Mozes op de zonden van Israël?
Hij bad dat God barmhartigheid toonde naar het volk. Hij werd heel boos en brak de twee stenen
tafelen waar de tien geboden op stonden. Hij verbrandde het gouden kalf en vermaalde dit in fijn stof,
strooide dit in het water en liet de mensen het drinken.

SAMENVATTING
Het volk Israël vroeg Aäron een symbool te maken dat ze konden aanbidden. Ze waren ongehoorzaam aan
Gods gebod om geen afgodsbeeld (gesneden beeld) te maken. Aäron ging in op de wensen van het volk en
maakte een gouden kalf. Zelfs na Gods wonderbaarlijke voorziening en ontzagwekkende vertoning van Zijn
macht, wilde het volk Hem niet gehoorzamen. God was barmhartig en doodde niet allen. Mozes bad tot God en
God antwoordde met barmhartigheid voor het volk. Dit is voor ons ook belangrijk.
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Wij moeten inzien dat God ons grote barmhartigheid heeft getoond. Wij doen ook aan afgoderij, niet met
afbeeldingen of beelden, maar door meer dan God het genot, bezittingen of aandacht te willen hebben. Elke
zonde die we doen, is net zo serieus als de zonde van Israël. We moeten het uitroepen naar God voor Zijn
vergeving en genade. Wanneer we anderen zien zondigen, moeten we bidden tot God of Hij ook Zijn
barmhartigheid voor hen wil tonen. Bid dat God hen tot berouw wil brengen en vergeving wil geven. Dan
kunnen zij ook de genade en barmhartigheid van God ervaren.

CRÈCHELES
Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg om met God te praten.
Het volk Israël wachtte.
De mensen waren benieuwd naar de dingen die God aan Mozes vertelde.

De mensen waren nu vrolijk en blij.
Ze riepen: “Dit is onze god, die ons uit Egypte bevrijd heeft!”
Toen Aäron dat hoorde, schrok hij.
Wat was hij dwaas geweest.
Hij had ervoor gezorgd dat de Israëlieten nu een gouden beeld aanbaden en niet meer de echte levende God.
Daarom bouwde hij een altaar en zei dat er de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn.

Een heel stuk verder beneden wachtte zijn helper Jozua op hem.
Allebei hoorden het lawaai dat het volk maakte.
“Wat een geschreeuw!” zei Jozua. “Wat is er aan de hand? Worden ze aangevallen?”
“Dat klinkt niet als een gevecht” zei Mozes. “Ik hoor zingen en dansen. Het volk viert feest.”
Mozes kwam dichterbij.
Hij zag het gouden kalf, hij zag hoe vrolijk en wild het volk eromheen danste.
God had nog maar pas Zijn wetten gegeven en nu al was het volk ongehoorzaam!
Woedend gooide Mozes de twee stenen platen onder aan de berg stuk.
Hij greep het gouden kalf, sloeg het kapot en verbrandde alles.
Hij was verschrikkelijk boos op zijn broer Aäron.
“Hoe kon je dit laten gebeuren?” riep hij kwaad tegen Aäron.
“Het volk vroeg erom”, verdedigde Aäron zich. “Ik heb ze gegeven wat ze vroegen.”
“God zal ze straffen. Ze hebben niet gedaan wat Hij graag wil!” zei Mozes.
Die dag werden er ongeveer drieduizend Israëlieten gedood, omdat ze liever een gouden kalf aanbaden dan de
echte levende God!
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Maar God had wel gezien dat de Israëlieten een gouden kalf gemaakt hadden.
“Ga terug naar het volk”, zei God tegen Mozes. “Ze zijn nu al vergeten dat Ik de God ben die ze uit Egypte heeft
gehaald. Ze hebben een afgodsbeeld gemaakt en aanbidden dat nu!”
Mozes ging snel de berg af.
Hij droeg de twee stenen platen waarop God Zijn tien geboden had geschreven.
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Maar de dagen gingen voorbij en Mozes kwam niet terug.
Het wachten duurde erg lang.
Hoe langer de Israëlieten moesten wachten, hoe meer ze mopperden.
“Pfff… waar blijft Mozes toch?” vroegen ze ten slotte aan Aäron. “Er kan van alles gebeurd zijn. We kunnen
niet langer wachten. Maak voor ons een god die we kunnen zien!”
De Egyptenaren hadden in hun land allerlei gouden beelden die ze aanbaden.
Aan zo’n soort beeld dachten de Israëlieten.
Aäron, die goed wist dat God niet wou dat de Israëlieten een gouden beeld van Hem zouden maken, zei dat ze
hem al hun gouden sierraden moesten geven.
Hij smolt het goud en maakte er een beeld van.
Het werd een kalf van goud.

MEMORIEVERS
Exodus 19:5

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht
neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want
heel de aarde is van Mij.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Exodus les 7)?
Schrijf het vers op het bord. Lees het vers voor en laat de kinderen dit herhalen. Veeg dan enkele woorden weg
en laat de kinderen dit samen opzeggen en de ‘verdwenen’ woorden zelf invullen. Doe dit een aantal keren en
probeer meerdere woorden weg te halen. Variatie: print het vers uit op papier en knip de woorden van elkaar.
Laat de kinderen het vers op volgorde leggen voor hen op de tafel. Laat hen dan op jouw aanwijzing enkele
woorden weghalen en probeer dan het vers op te zeggen. Variatie 2: Gebruik het ijsbrekertje “priesters en een
heilig volk” (zie les 7) om het vers te verduidelijken.

Vragen om te herhalen
Wat was de naam van de plaats waar God woning maakte bij de Israëlieten? De tabernakel. Wie mocht daar
alleen binnengaan? Alleen de priesters, Aäron en zijn zonen. Hoe noem je de leider van de priesters? De
hogepriester. Waarom brachten de priesters offers? Om het volk aan hun zonden te herinneren. Waarom
brengen wij geen offers meer vandaag? Omdat Jezus het perfecte en volmaakte offer was voor onze zonden.

IJdele afgoden
Laat de kinderen afbeeldingen zien van afgoden van verschillende wereldreligies – bijvoorbeeld Boeddha,
Hindoeïstische goden, totempalen of afgoden van een bepaalde tijdsperiode. Bespreek waar ze van gemaakt
zijn (hout, goud, marmer, steen, etc.). Neem een aantal van deze materialen mee. Wie kwam er op het idee om
een afbeelding en een afgod te maken? (de mens). Bespreek wat afgoden doen en welke macht ze hebben (ze
doen niets, bewegen niet, kunnen niet buigen of breken, hebben geen macht en kunnen niemand helpen).
Vergelijk dit met de God van de Bijbel. God kan alles scheppen, inclusief de materialen die mensen voor hun
afgod gebruiken! Wij hebben God niet gemaakt. Hij heeft ons gemaakt! Wij kunnen niet eens Gods afbeelding
maken in een tekening of in vorm. Maar we zijn geschapen naar Zijn beeld. God is almachtig. Vertel hoe God
Zijn almacht laat zien in de Bijbel. Vertel ook dat het niet alleen dwaas is, maar ook zondig om afgoden te
aanbidden. Spreek ook over andere afgoden – niet alleen beelden, maar alles wat we boven God stellen (geld,
roem en schoonheid).
Verbrijzelend voorbeeld
Maak in de week voordat de les begint, een tablet van klei. Laat het volledig drogen. Voor een visueel
voorbeeld aan het begin van de les, laat je het tablet op een tafel vallen en verbrijzelen. In de les vandaag,
verbrijzeld Mozes de tien geboden vanwege de zonden van Israël.
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De ernst van zonden
Herhaal de verhalen die over Gods oordeel gingen, om de ernst van zonden over te brengen. Laat bijvoorbeeld
kleurplaten zien van de lessen waarin Adam en Eva zondigden en God hen uit de hof van Eden plaatste of
waarin de mensen zo zondig waren dat God iedereen vernietigde door de vloed. Bij Babel verstrooide God de
mensen en verwarde hun taal omdat ze trots waren. Door de goddeloosheid van de mensen verwoestte God
Sodom en Gomorra.
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IJSBREKERTJES

Hoe te bidden
Herhaal Mozes’ gebed in Exodus 32:11-13. Als eerste bad hij over Gods zegeningen aan Zijn volk in het verleden
(bracht hen uit Egypte). Daarna bracht Mozes een speciaal verzoek (vernietig hen niet). Als laatste herinnerde
Mozes Gods beloften die toepasbaar waren (Verbond met Abraham). De kinderen kunnen op dezelfde wijze
bidden. Als eerste kunnen ze Gods zegeningen herinneren en Hem daarvoor danken. (Vader in de hemel, dank
u voor…) Daarna kun je een verzoek indienen. (Vertel de kinderen over hoe God almachtig is en alles kan doen.
Maar Hij zal het gebed beantwoorden naar Zijn wil.) Als laatste kun je tot God bidden over Zijn beloften aan
ons in de Bijbel. (Aangezien God niet liegt, dat als Hij iets aan ons belooft, Hij zal voorzien!) Lesgevers zouden
dit gebed ook kunnen nastreven als ze met de kinderen bidden.

KNUTSELWERKJES

Gods aanwezigheid vertrekt
Knip een wolk uit wit papier. Gebruik een splitpen aan het uiteinde van de wolk om deze aan het blad ‘Gods
aanwezigheid vertrekt’ te bevestigen. De wolk zou over de tent moeten passen en dan de mogelijkheid hebben
om van de tent te kunnen vertrekken. Dit laat zien dat God dreigde om Zijn aanwezigheid weg te nemen.
Doordat Mozes bad en God Zijn barmhartigheid toonde, nam Hij zijn aanwezigheid niet weg van het volk Israël.
Verbroken geboden, verbroken hart
Laat de kinderen eerste de geboden en het hart kleuren (zie bladen ‘Verbroken geboden, verbroken hart’). Knip
de geboden uit en plak deze op het blad ‘Verbroken geboden’. Plak de stukjes hart op het blad ‘Verbroken
hart’. Het volk Israël beging een grote zonde. Ze hadden met vrees en berouw moeten reageren naar God toe.
Vele van hen waren triest omdat Gods aanwezigheid vertrok – niet vanwege hun zonden. Wanneer wij
zondigen, moeten wij gebroken zijn over onze zonden en niet alleen omdat we in moeilijkheden zijn. Lees
Ps.51:19.
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Reageren op een barmhartig en genadig God
Knip een hart uit rood papier door dit dubbel te vouwen. Plak de titel ‘reageren op een barmhartig en genadig
God’ vooraan op dit hart en de versreferentie uit Exodus 34:6 op de achterkant. Knip dan een kleiner hart uit
wit papier en plak de tekst ‘gehoorzaam Hem en heb Hem lief’ op een kant en de referentie uit Deut.6:4-5 op
de andere kant. Maak gaatjes aan de boven- en onderkant van het rode hart en een gat in de bovenkant van
het witte hart. Haal hier garen doorheen om ze aaneen te maken en ze te kunnen laten hangen. Herhaal deze
verzen met de kinderen en bespreek hoe barmhartig en genadig God is en hoe wij opgeroepen worden om
Hem lief te hebben en om zo te leven dat we gehoorzaam zijn aan Zijn geboden. Dank God voor Zijn
barmhartigheid, genade, liefde en trouw naar Zijn kinderen.
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Mopperen
Terwijl de Israëlieten op Mozes wachtten dat hij weer terug zou keren van de berg, werden ze ongeduldig. Hun
ongeduld veranderde in mopperen. Dit mopperen deed Aarons mogelijkheid om wijze beslissingen te maken
verzwakken. Hij was waarschijnlijk moe om al hun klagen aan te horen en bezweek uiteindelijk en gaf toe. Put
jij jouw ouders uit door je mopperen en je klagen? Blijf jij wel eens zeuren totdat ze uiteindelijk toegeven aan
jouw verlangens? Kan jouw mopperen jouw ouders doen toegeven en toelaten om slechte keuzes te maken?
Hoe zou jij moeten reageren wanneer het lang duurt voordat je ouders op je vraag ingaan? Heb jij je ouders
wel eens tot het uiterste gedreven om hen een keus te laten maken die jij graag wilde en waaruit bleek dat het
een verkeerde keus was?

KNUTSELACTIVITEITJES
Juiste aanbidding tot God
Deze les geeft de gelegenheid om de kinderen te leren over de juiste aanbidding tot God. Juiste aanbidding
begint met een juist beeld van God. Gebruik een spelletje naar keuze (bv. boter, kaas en eieren; galgje of
prijsjes voor juiste antwoorden) en stel de volgende vragen aan de kinderen:

EXODUS LES 10  GOD BESTRAFT ISRAËLS AFGODERIJ

Het tiende gebod
Wanneer je besloten hebt om de tien geboden te memoriseren, kun je nu het tiende gebod presenteren. Wat
is begeren? We hebben geleerd dat begeren het willen hebben van iets dat van een ander is. het is gebaseerd
op hebzucht en een verlangen naar meer, welke zondige eigenschappen van het hart zijn. Begeerte is verkeerd,
omdat het een eigenschap is of denken dat God ons niet genoeg heeft gegeven of dat God een fout begaan
heeft in hetgeen Hij aan ons gegeven heeft. Wij moeten over ons hart waken dat we deze zondige attitude niet
hebben en ons er aan herinneren dat Hij ons alles heeft gegeven wat we nodig hebben.
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Is er meer dan één God? (Deut.6:4). Kan God liegen? (Num.23:19). Weet God de toekomst? (Ps.139:1-6; 15-16).
Gebeurt er iets waar God niet vanaf weet? (Heb.4:13; 1 Joh.3:20). Is er iets wat God niet kan? (Jer.32:17, 27).
Heeft God de aarde in zeven dagen gemaakt? (Gen.1:1-2). Is God overal op dezelfde tijd? (Ps.139:7-12). Hoort
God onze gebeden? (Spr.15:29). Verbreekt God ooit een belofte? (Num.23:19). Stierf God voor ons? (Rom.5:8).
Is God liefde? (1 Joh.4:8). Is God zondeloos? (Heb.4:15; 1 Joh.1:5). Is God liefelijk? (Ps.27:4). Is er iets meer
machtig dan God? (Jer.32:17, 27). Kan er iemand onafhankelijk van God leven? (Joh.15:5). Houdt Gods liefde
ooit op? (Klaag.3:22-23). Wordt God ongeduldig of gauw kwaad? (Ex.34:6-7). Kunnen we God ergens mee
vergelijken? (2 Sam.7:22). Is God ooit oneerlijk? (Dan.4:37). Heeft God controle over alle mensen en
omstandigheden? (Ps.33:8-11). Zal God ooit sterven? (Jes.57:15). Is het Woord van God waar? (Ps.19:7-11).
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en Hij beloofde Zijn aanwezigheid te sturen. (Ex. 33:12-16)
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Door Israëls zonde dreigde God ermee Zijn aanwezigheid te laten vertrekken. Mozes bad tot God
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GODS AANWEZIGHEID VERTREKT
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EEN

ZES

VEREER NAAST MIJ GEEN

PLEEG GEEN MOORD

TWEE
MAAK GEEN GODENBEELDEN

ZEVEN
PLEEG GEEN OVERSPEL

DRIE

ACHT

MISBRUIK DE NAAM VAN DE

STEEL NIET

HEER, UW GOD, NIET

NEGEN

VIER
HOUD DE SABBAT IN ERE, HET
IS EEN HEILIGE DAG

LEG OVER EEN ANDER GEEN
VALS GETUIGENIS AF

VIJF

TIEN

TOON EERBIED VOOR UW

BEGEER NIET WAT EEN ANDER

VADER EN UW MOEDER

TOEBEHOORT
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ANDERE GODEN
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VERBROKEN GEBODEN, VERBROKEN HART
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VERBROKEN GEBODEN, VERBROKEN HART
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MOZES BRAK DE STENEN PANELEN
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VERBROKEN GEBODEN
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EEN VERBRIJZELD HART VERACHT U NIET, MIJN GOD.”

(PSALM 51:19)

EXODUS LES 10  GOD BESTRAFT ISRAËLS AFGODERIJ

“BEROUW IS HET OFFER DAT U VERLANGT. EEN GEBROKEN,
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VERBROKEN HART
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GOD BESTRAFT ISRAËLS AFGODERIJ
(HANDREIKING KINDEREN)
EXODUS 32

MEMORIEVERS
Exodus 19:5

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn
verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk
eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij.



Wat was Israëls grote zonde in Exodus 32? _______________________



Was God blij dat de Israëlieten een afgod hadden gemaakt en aanbaden?
___________________________________________________________



Waarom was het voor de Israëlieten verkeerd om een gouden kalf te
aanbidden?__________________________________________________

In vers 9 noemde God het volk van Israël een __________________ volk.
 KOPPIG (OF HARDNEKKIG)

 GEHOORZAAM

 VOORBEELDIG



Hoe zou God de Israëlieten gaan straffen?_________________________



Wie pleitte (of smeekte) bij de Heer voor de Israëlieten?______________



Toen Mozes de Israëlieten zag dansen rond het gouden kalf, werd hij
_________________ en gooide de stenen platen __________________ .



In Exodus 32:35 lezen we dat de Heer het volk _____________ om wat ze
deden met het gouden kalf.

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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