
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Het gouden kalf 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Exodus 32:14. 

 Het kan gevaarlijk zijn om geen regels of aanwijzingen te volgen! Wat als je gaat skiën of 

bergbeklimmen? Of wat denk je van zoiets alledaags als oversteken? Wat kan er gebeuren 

als jij je niet aan de regels houdt? 

 Het is gevaarlijk om te weten wat God wil, maar het niet te doen. Waarom? 

 Wat is de enige veilige manier om te leven? Zou je je excuses willen aanbieden tegenover 

God voor de keren dat je wist wat goed was maar het niet deed? (Tip: je kunt dat nu gelijk 

doen!) 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Mozes bleef lange tijd weg op de berg. God vertelde hem hoe Hij wilde dat zijn volk leefde. In de 

tussentijd vergaten de Israëlieten wat God allemaal voor hen had gedaan. Ze dachten ook te weten 

dat Mozes niet meer terug zou komen! 

Lees nu samen Exodus 32:1-14. 

Wat er daarna gebeurde… 

Toen Mozes terugkwam van de berg Sinaï en de mensen zag drinken en dansen rondom hun afgod, 

werd hij onwijs kwaad en smeet de stenen, waarop Gods regels stonden geschreven, op de grond 

kapot. God was ook boos op de mensen, maar Mozes pleitte bij God om hen te vergeven. Mozes had 

een speciale vriendschap met God en praatte vaak met Hem. Hij riep Mozes terug op de berg en gaf 

hem een tweede paar stenen met de tien geboden. 

Ontdek de Bijbel! 

Beantwoord samen de vragen op pagina 36 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht… 

Afgod Een afgod is een beeld of een ding om te aanbidden en te vereren alsof het God is. Aäron 

maakte een beeld van een jonge stier, een kalf. Hij gebruikte daarvoor de gouden sieraden die de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mensen droegen. God had de mensen gezegd dat ze alleen Hem moesten aanbidden en niets 

anders. Maar al gauw dacht het volk dat een beeld van een kalf de god was die hen uit Egypte redde. 

Tabernakel of tent van samenkomst God zei tegen de Israëlieten dat ze een grote tent moesten 

maken om op te zetten in het midden van hun kamp. Dat was de plek om God te aanbidden. De tent 

kon worden opgezet, afgebroken en overal mee naartoe genomen worden. In de tent stond een tafel 

waar vers brood lag en twee altaren waarop men offerde. Er stond ook een kandelaar met zeven 

kaarsen die altijd brandden. God zei hoe ze een houten kist moesten bekleden met goud – de stenen 

met de tien regels werden bewaard in deze kist. We noemen het ook wel de verbondskist of de ‘ark 

van het verbond’. 

Priesters Aäron, Mozes’ oudere broer, was door God uitgekozen als eerste priester. Het was zijn taak 

om het aanbidden van God te leiden in de tent van samenkomst. Hij moest voor alle mensen de offers 

aan God brengen. In Exodus 28 kun je lezen wat voor bijzondere kleren de priesters droegen. 

Probeer het uit 

Gods volk maakte grote fouten in dit verhaal! De mensen vergaten wat God hun had opgedragen en 

wat ze hadden beloofd. 

In jouw ontdekkingsreis door de Bijbel ontdek je steeds nieuwe dingen over God. Hier volgt een 

manier die je helpt niet te vergeten wat God jou wil zeggen. 

Neem vijf vellen wit of gekleurd papier en een stuk karton van hetzelfde formaat. 

Vouw het papier doormidden om pagina’s te maken net als in een boek. Vouw het karton als kaft om 

de pagina’s heen. 

Gebruik een perforator om gaatjes te maken aan de kant van de vouw en rijg een lint of touwtje door 

de gaten om alles bij elkaar te houden. 

Nu heb je een boek met twintig pagina’s – één voor elke ontdekkingsreis. 

Kijk terug naar de ontdekkingsreizen die je al hebt gemaakt en schrijf of teken over de nieuwe dingen 

die je hebt ontdekt. Schrijf ook ontdekkingsreis 5 erbij. Houd je boek bij de hand als je verder gaat met 

de volgende ontdekkingsreizen. 

Praten met God 

We zijn allemaal wel eens ongehoorzaam aan God, ook al heeft Hij ons nog zoveel gegeven. Kun jij je 

herinneren wanneer je ongehoorzaam was aan God? Praat er nu met Hem over. 

 


