
Voorwoord

Ik denk dat deze teksten niet goed tot hun recht komen als je ze gewoon doorleest. Het waagt een poging om weer te geven 
wat we met de kring uit een bijbeltekst gehaald hebben. Om echt iets te leren, om echt te weten wat God in zijn bijbel bedoelt 
en om het echt ten volle tot je door te laten dringen, moet je de bijbelteksten zelf lezen. Laat dit maar een paar suggesties zijn in
welke richting je het zou kunnen zoeken en bestudeer de bijbelteksten. Lees ze en lees ze over, denk erover na en bid God om 
wijsheid. Ik hoop dat het dan een enorme zegen voor je zal zijn.

Gouden kalf

Doelen

• Zien wat voor intieme relatie God en Mozes hebben.

• Duidelijk het verschil zien tussen Mozes en het Volk.

• Dit beeld toepassen op eigen leven, en ook God op één zetten.

• Niet in de wereld leven net als het volk

Exodus 32

Observatie

• Wat gebeurt er in vers 1, welke fout maken de Israëlieten hier?

• Hoe gaat Aäron hiermee om?

• Hoe zien de Israëlieten het kalf? 

• Wat voor een houding heeft Aäron in vers 5?

• Wat is er zo opmerkelijk aan de situatie in vers 7 t/m vers 14?

• Welk gebod /Welke geboden worden er overtreden?

• Wat doet Mozes het eerst als hij beneden komt, en wat doet hij daarna?

• In vers 21 t/m vers 24 vertelt Aäron wat er is gebeurd, welke “conclusie” trekt Mozes en wat doet hij vervolgens?

• Wat is er schijnbaar tegenstrijdig in vers 29?

• Wat voor een houding heeft Mozes als hij weer bij God is?

Interpretatie

• Hoe zou het kunnen dat het volk zo de mist in gaat met hun kalf?

• Wat hadden de Israëlieten nog niet geleerd na alles wat ze al hadden mee gemaakt tot hiertoe?

• In vers 7 t/m 10 legt God aan Mozes de situatie voor en vertelt wat Hij met het volk wil doen. Wat zegt dit over de relatie die
God en Mozes hebben? 

Exodus 33:1-34:3

Observatie / Interpretatie

• Het volk moet wegtrekken zonder God, en met een Engel, hoe wordt hier op gereageerd door het volk en door Mozes?

• Wat is de reactie van God hierop?

• Mozes vraagt Gods heerlijkheid te zien, wat is de reactie hierop?

• Hoe loopt het allemaal af in het begin van hoofdstuk 34?

Toepassing

Kun je een aantal verschillen noemen tussen Mozes en het volk? Je mag hierbij alle informatie gebruiken die je hebt, dit hoeft 
dus niet alleen uit dit stukje te komen.
Een paar verschillen

Mozes Volk

Gaat eerst altijd eerst naar God toe Begint altijd eerst te klagen

Vertrouwt God Vertrouwt God niet

Leeft een heilig leven Leeft een zondig leven

Heeft God op één Heeft zichzelf op één

• Ga bij jezelf na waar jij het vaakste staat, aan de kant van Mozes of van het volk?

• Waar wil je staan?

• Hoe bereik je dit?
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