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We betalen belasting omdat....

De sjabbat vieren we door....

Mozes begreep heel vaak dat God...

Het volk Israel koos ervoor om te zondigen, ze aanbaden....

omdat we de regels in ons 
land moeten gehoorzamen

we te veel geld hebben en er iets van 
weg willen geven

als we het niet doen, we 
naar de gevangenis gaan

de hele dag in bed te 
liggen blij te zijn voor God en de 

Torah te bestuderen
helemaal geen werk te 

doen

boos was op Israel Israel had opgegeven van Israel hield

een gouden kalf een popster
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Sjabbat is een bijzondere dag! Het is een dag die we moeten HERINNEREN. 
Het is een dag waarop we niet werken, we kunnen relaxen en samen zijn met de 
mensen van wie we houden. Het is ook een dag waarop we meer leren over God 

en Jesjoea. Schrijf op de Torahrol hoe JIJ de sjabbat nog bijzonderder kunt 
maken.
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Lees de volgende bladzij voor instructie over de rol
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Ok

klinkt als de als in Het hebreeuwse woord voor kameel

is het woord Heel vroeger werd de letter geschreven in een vorm die lijkt op 

een kameel Daarom heet de letter dus

Probeer om er zelf een paar te schrijven...

Op de volgende pagina zie je een Torah rol met een aantal Hebreeuwse 
letters. Teken met een rode stift een rondje om alle      's. Teken met een 
blauwe stift een rondje om alle letters die we tot nu toe hebben 
geleerd! Als het heel goed gaat, probeer dan het woord                      
(Sjabbat) te vinden. 
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We hebben allemaal geld nodig om t leven. 
Geld is een geschenk van God. Van het geld 
dat we verdienen moeten we iets geven aan 
ons land. Dat heet belasting. Het wordt 
gebruikt om het land 'draaiende' te houden. 
Er zijn echter hele mooie dingen, die niet 
met geld gekocht kunnen worden. Zet jij 
een rondje om die dingen?
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Help Mozes om de weg naar het topje van de berg te vinden
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Mozes was een HELD! In zijn leven verlangde hij er boven alles naar om GOD 
lief te hebben en aan zijn volk te laten zien hoeveel God van hen houdt. 
Teken het gezicht van Mozes, waarin je laat hoe hij zich voelde toen God 

voorbij hem ging en zijn glorie aan hem liet zien.

 


