
Puzzel bij Exodus 32. Het gouden kalf
Het is een soort ‘escaperoom’ opdracht, maar je kunt het ook als puzzel zien. Verstop/verspreid 
alle onderdelen over/in de ruimte.

De start is onderstaand briefje op tafel

De Israelieten zijn op reis naar het beloofde land. Mozes is de berg op gegaan om met de Almachtige 
te praten. Het duurt al dagen. De mensen denken dat Mozes iets is overkomen, dat hij niet meer 
terugkomt. Ze gaan naar Aaron toe en zeggen: Maak voor ons een god die voor ons uit kan gaan. 
Dat is goed zegt Aaron: Geef me dan eerst alle ...

Hint: van klein naar groot. 
(of als je een weegschaal hebt zou je ook van licht naar zwaar kunnen doen.)

Als leerkracht/leiding draag je gouden sieraden of je verstopt juweliersdoosjes met een sieraad 
erin. Op het sieraad of in het doosje plak je een klein stickertje met een nummer. Die nummers 
corresponderen met de nummers van het slot. Dat slot zit aan een potje of doosje die verstopt is in 
een (koperen) pot of smetkroes of iets wat erop lijkt. 
Onderstaand plaatje heb ik op karton geplakt en als deksel op de pot gedaan.

In het potje of doosje zit de puzzel die op het volgende blad staat. De oplossing is 1 - 6- 2
Dat slotje heb ik aan een doosje met een spiegel erin gedaan. Daarin zit dit briefje:

Toen Jezus op aarde was, liet Hij zien hoe God is.
Wat vind jij het meest bijzondere aan Jezus (en dus aan God?)

Alleen dan in spiegelbeeld:

Mogelijk is ‘berouw’ een 
woord wat ze niet kennen. Goed 
om even aandacht aan te geven.

De vraag aan het eind
kan mooie dingen
opleveren. Geef de tijd
om echt iets te laten
bedenken.

Toen Jezus op aarde was, liet Hij zien hoe God is.
Wat vind jij het meest bijzondere aan Jezus (en dus aan God?)



1. Uit welk land zijn de Israelieten ontsnapt?
2. Ze aanbidden een ....
3. Wie heeft het beeld gemaakt?
4. Wie gaat er met Mozes mee de berg op?
5. Hoeveel stenen platen krijgt Mozes mee?
6. De mensen vieren ....
7. Aaron bouwt ook een ...
8. God is .... op het volk (heel erg kwaad)
9. God zegt: Ik heb spijt dat ik hen wilde vernietigen. Wat is een ander woord voor spijt?
10. Dat is nadat Mozes om .... gebeden heeft.
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1 e g y p t e
2 g o u d e n k a l f
3 a a r o n
4 j o z u a
5 t w e e
6 f e e s t
7 a l t a a r
8 w o e d e n d
9 b e r o u w
10 v e r g e v i n g




