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Wat kunnen wij God beloven in ruil voor de Tora?  (een midrasj) 
 
 
Het Joodse volk liep door de woestijn op weg naar het Beloofde Land (het land 
dat wij nu Israël noemen). Zo kwamen zij bij de berg Sinaï. Mosje die het joodse 
volk leidde zei dat zij aan de voet van de berg hun tenten moesten opzetten. Zelf 
klom hij de hoge berg op. 
 
Op de top van de berg sprak God tegen Mosje. “Ik heb een mooi cadeau voor jou 
en het hele joodse volk’ zei God. 
‘Wat is het’ vroeg Mosje Hij voelde zich vereerd en was ook een beetje 
opgewonden. Een cadeau van God voor het hele joodse volk, wat zou het zijn? 
‘Het is een heel belangrijk cadeau,’zei God. ‘Het is het grootste schat in de hele 
wereld. Het heet de Tora.’ 
‘Wat is de Tora?’vroeg Mosje 
‘In de Tora staan verhalen en regels die vertellen hoe de mensen goed en fijn 
met elkaar kunnen leven. Het is daarom heel belangrijk dat er goed op de Tora 
wordt gepast en dat er goed voor wordt gezorgd.’ 
 
Mosje ging de berg af naar het joodse volk. Hij vertelde van het prachtige cadeau 
dat God had beloofd. Het cadeau dat Tora heette. 
‘Beloven jullie de regels te volgen en goed naar de verhalen te luister? Vroeg 
Mosje. 
‘Ja dat willen wij!’ antwoordde alle mensen. 
 
Mosje ging terug de berg op om God het goede nieuws te vertellen.  
‘Het joodse volk heeft beloofd dat zij de regels uit de Tora willen volgen. En zij 
willen ook naar de Tora verhalen luisteren en erover leren.’ 
‘Hoe weet ik zeker dat de mensen zich houden aan deze belofte?’vroeg God 
 
Mosje ging weer terug naar de mensen onderaan de berg Sinai. 
‘Hoe kan God zeker weten dat wij doen wat we beloven over de Tora?, vroeg hij. 
 
De mensen dachten heel lang en heel diep na.  
 
Eerst wilden zij juwelen geven met robijnen en smaragden. Zij dachten dat God 
dan zou begrijpen hoe graag zij de Tora wilden hebben. Maar God zei dat de Tora 
kostbaarder was dan alle juwelen en edelstenen van de wereld.  
 
De mensen gingen weer nadenken. Tenslotte zei een heel oude en wijze man: 
“God biedt ons de grote wijsheid van de Tora aan. Wat doen wij met alle kennis 
die wij hebben?”  
 
 “Wij leren die aan onze kinderen,” antwoordde het volk. “Ja, “zei de oude man. 
“Als God ons de Tora geeft, beloven wij haar altijd aan onze kinderen te 
onderwijzen. En onze kinderen zullen haar weer aan hun kinderen onderwijzen.” 
 
Met deze belofte klom Mosjè weer de berg op. Toen hij beneden kwam, had hij 
de stenen tafelen van de Tora onder zijn arm.  
 
God heeft de Tora aan het joodse volk gegeven en aan hun kinderen en aan hun 
kleinkinderen en zo steeds maar door. En sinds die tijd houdt ons volk zich aan 
God’s regels en ook wij luisteren nog altijd naar alle verhalen uit de Tora. Ieder 
jaar opnieuw. 


