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Het was stil toen wij de Tora kregen 

 

Het Joodse volk was weg uit Egypte. Samen met Mosjé liepen de mensen nu door de 

woestijn. God had gezegd dat Mosjé hen naar het Beloofde Land (Israël) zou 

brengen. Ze hoopten dat God de weg naar het Beloofde Land goed aan Mosjé had 

verteld. Het was niet zo heel prettig om door de woestijn te lopen vonden ze. Alleen 

maar zand, stenen en rotsen. Droog kaal en heet was het er.  

Ze liepen door de woestijn, tot ze bij een grote kale berg kwamen, Har Sinaï, de berg 

Sinaï. Onderaan de berg zetten zij hun tenten neer. Terwijl iedereen onder aan de 

berg wachtte, klom Mosjé naar de top van de berg Sinaï.  

Helemaal alleen stond Mosjé daar. Het werd heel stil, doodstil, overal op aarde. Niets 

bewoog, geen mens, geen dier, geen blaadje. Niets maakte geluid. Geen leeuw 

brulde, geen hond blafte, geen kikker kwaakte, geen vogeltje floot, geen baby huilde 

en geen mens sprak. Het leek of alles en iedereen probeerde om heel, heel goed te 

luisteren. Toen gaf God de Tien Uitspraken (de Asseret haDibrot) en de hele Tora. 

 

Er is maar één God, die je niet kunt zien. Je mag niet zomaar Gods naam 

gebruiken. Je moet Sjabbat vieren en van je vader en moeder houden. Je mag 

niemand dood maken. Je mag niet stelen (niets stiekem wegnemen). Je mag 

niet lelijk over een ander praten en je mag ook niet jaloers zijn.  

En nog veel meer mitsvot (opdrachten/regels) 

 

Mosjé schreef alles op. De Tien Uitspraken werden op twee stenen (tafels) 

geschreven en die nam Mosjé mee de berg af. waar alle mannen, vrouwen en 

kinderen op hem stond te wachten. Toen hij van de berg naar beneden liep zag Mosjé 

dat de berg die eerst kaal was nu vol bloemen stond. Het was alsof de berg Sinai 

feestelijk versierd was omdat het joodse volk zo´n mooi cadeau had gekregen van 

God. 

 

Mosjé leerde de Tien Uitspraken en de hele Tora aan het joodse volk. Zij leerden het 

weer aan hun kinderen en die leerden het weer aan hun kinderen. Zo gaat het steeds 

door. Jullie leren weer wat er in de Tora staat van je vader en moeder. je leraren op 

joodse les en de rabbijn (en later kunnen jullie ze weer aan jullie kinderen leren).  

Zo is het alsof ook wij bij de Sinai waren toen God ons (het joodse volk) de Tora gaf. 


