
Crèchemethode Kijk en Luister - deel 1

De zonde met
het gouden kalf

In het kort
Mozes is de berg Sinaï opgegaan om van God instructi es te 
ontvangen voor de bouw van de tabernakel. Het volk raakt 
ongeduldig, omdat Mozes zolang wegblijft . De Israëlieten vragen 
Aäron om goden te maken die voor hen uitgaan. Aäron geeft  toe aan 
de wens van het volk. Hij maakt een gouden kalf, bouwt een altaar 
en kondigt een off erfeest voor de HEERE aan. Het volk verbreekt 
met deze beeldendienst het verbond met God. Als Mozes de berg 
afk omt, breekt hij de twee stenen tafels van het verbond aan stukken 
en laat hij het recht gelden. Daarna gaat Mozes opnieuw de berg op 
en pleit hij voor het volk. De HEERE openbaart Zich als de genadige 
en geduldige God, Die rijk is aan goederti erenheid en trouw. Hij geeft  
het volk nieuwe stenen met daarop de ti en geboden.

Bijbel
Exodus 32 - 34

Kijk en luister
Deel 1, blz. 84 - 86

Zingen
»  Psalm 75:1
»  ‘k Heb Jezus nodig, 

heel mijn leven
»  ’k Wil Jezus volgen, 

heel mijn leven

Kernboodschap: God is geduldig en vergeeft .
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 Start de les 1

Bij de lessenserie ‘Op reis naar het beloofde land’ is het 
mooi om met behulp van Eef het gesprek te voeren over 
de kijktafel (zie Start de les 2). Als dat niet mogelijk is, 
kan de volgende dialoog gebruikt worden om het thema 
te introduceren.

Eef: (wiebelt heen en weer)
Leiding: (tegen Eef) Wat zit je toch te wiebelen!
Eef: Ja, ik zit te wachten! 
Leiding: Waarop dan?
Eef: Tot papa en mama mij komen halen.
Leiding: Die zijn in de kerk, dat weet je toch?
Eef: Ja, maar het duurt zo lang voordat ze terug zijn. 
Zouden ze echt nog in de kerk zijn?
Leiding: Ja hoor Eef, gewoon nog even geduld hebben. 
Wachten duurt lang hè? We gaan gewoon eerst nog fi jn 
samen zingen, luisteren en knutselen.
Eef: Dat is een goed idee!

Brug naar verhaal na 1
Eef was een beetje ongeduldig hè! Soms is het best 
moeilijk om lang te wachten. We gaan nu luisteren naar 
een verhaal uit de Bijbel, het Boek van God. Het volk 
Israël moet ook wachten en dat vinden ze veel te lang 
duren. Luister maar wat er dan gebeurt.

 Start de les 2

Gebruik een kijktafel om het verhaal dichtbij de 
kinderen te brengen. Lees hiervoor de handleiding bij 
de kijktafelserie ‘Op reis naar het beloofde land’ in 
bijlage. In de handleiding worden verschillende manieren 
beschreven waarop je de kijktafel kunt verbinden met het 
verhaal van deze les.



 In de kring

Tijdens het verhaal
»  Blz. 84: steek twee vingers in de lucht.
»  Blz. 85: doe alsof je twee zware stenen draagt; houd je 

hand boven je ogen, alsof je naar iets kijkt; maak een 
‘mag niet’-gebaar.

»  Blz. 86: laat emotie (boosheid) zien; doe alsof je iets 
kapot gooit; maak schrijfbewegingen.

Vragen
»  Wat gaat Mozes doen op de berg? (blz. 84)
»  Wat hebben de mensen gemaakt? (blz. 85)
»  Mozes wordt heel boos, wat doet hij? (blz. 86)
»  Waarom wordt Mozes zo boos?
»  Wat geeft de Heere God aan Mozes? (blz. 86)

De Bijbel voor jou
Het volk luistert niet naar de woorden van God. Wat 
doen ze de Heere veel verdriet door te knielen voor een 
beeld. Maar de Heere gaat tóch met het volk verder op 
reis. En Hij geeft het volk nog een keer Zijn wet, op twee 
nieuwe stenen. Wat heeft God veel geduld met het volk! 
Zo goed is God ook voor jou. Soms doe je stoute dingen 
of denk je niet aan de Heere God. Toch is de Heere jouw 
God. Hij wil je stoute dingen wegdoen, vergeven. Dat 
heeft Hij beloofd toen je werd gedoopt. Zul je dat nooit 
vergeten? Lees de kernboodschap een keer hardop voor en 
zeg deze daarna samen met de kinderen op. God is geduldig 
en vergeeft.

Lees het verhaal uit Kijk en Luister, 
deel 1, blz. 84 - 86.

Gebed
»  Dank de Heere God voor Zijn geduld, met het volk 

Israël en met ons.
»  Dank God dat Hij het verkeerde dat we zeggen, denken 

en doen (onze zonden) kan en wil vergeven door de 
Heere Jezus.

»  Bid om vergeving van die verkeerde dingen.
»  Bid dat we het allermeeste van de Heere God zullen 

houden en zullen luisteren naar Zijn regels.

 Aan de slag
Zie les 14 voor een toelichting bij de verwerkingen 
‘Op reis naar het beloofde land’.

Nodig
» werkblad 18a en 18b
» kleurpotloden
» glitters

» lijmstift
» schaar

Werkwijze
1. Kleur de plaat van werkblad 18a in.
2. Versier het kalf met glitters.
3.  Knip de twee stenen tafels met de wet uit werkblad 

18b.
4.  Scheur deze in een paar stukken en lijm ze onder aan de 

berg.
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