
Kringavond over Exodus (part 2)

Jetro komt langs met de vrouw en de zonen van Mozes. Hij ziet dat Mozes de hele dag druk is met 

rechtspreken. Hij adviseert om oversten over 1000, 100, 50 en 10 aan te stellen. Zij kunnen dan recht 

spreken. Allen voor de grote zaken hoeven ze naar Mozes toe.

God verschijnt op de berg Sinaï. Het volk moet zich eerst twee dagen heiligen, daarna zal de Here op 

de berg verschijnen. Die dag zijn er donderslagen en luid bazuingeschal te horen. Mozes mag de berg 

beklimmen en met God praten. Als het volk de berg raakt, dan moeten ze sterven. God spreekt met 

Mozes en Mozes met het volk. Het volk is vol ontzag. Ze durven niet eens met God te praten. Ze 

beloven alles te doen wat God zegt. God geeft de 10 geboden.

Ook krijgen ze veel andere geboden. Sommige heel strenge. Op veel dingen staat de doodstraf.

In Exodus 24 wordt een verbond tussen God en het volk gesloten met een offer en bloed. Daarna 

moest Mozes de berg op komen waar hij de stenen tafelen zou krijgen.

God vertelt Mozes hoe de ark gemaakt moet worden. In de ark moet de getuigenis gelegd worden die 

God Mozes geven zal. De ark is van acaciahout dat met goud overtrokken is. De verzoekdeksel is van 

goud. Er staan twee gouden cherubs op. Me twee vleugels uitgespreid naar boven, de andere vleugels 

bedekken het deksel. De cherubs kijken elkaar en het deksel aan. God zal daar met Mozes 

samenkomen en van het verzoekdeksel af, tussen de beide cherubs met Mozes praten. 

God laat Mozes op de berg zien hoe de tabernakel en het altaar enzo eruit moeten zien.

Hoofdstuk 28: Aäron zal de namen van de stammen op z’n schouders, voor het aangezicht des Heren 

dragen en de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dagen.

God herinnert Mozes nog een keer aan de sabbat. (H31)

Omdat Mozes lang weg blijft, gaan ze naar Aäron en vragen hem goden te maken. Aäron liet het volk 

hun gouden sieraden brengen en hij goot er een kalf van. ‘Morgen is er feest voor de Here’, zei hij. 

Het volk vierde feest.

God werd boos en wilde het vol vernietigen. Mozes vroeg God om dat niet te doen en God kreeg 

berouw over het kwaad dat Hij gezegd had.

Mozes ging naar beneden. Alleen de levieten hadden niet gezondigd. Zij moesten toen rondgaan met 

het zwaard. 3000 mensen stierven. 

H33:

Ze moesten naar Israël gaan. God stuurde een engel vooruit om de volken te veroveren. God zelf wilde

niet in hun midden zijn opdat Hij hun niet vertere. Ze waren een hardnekkig volk en God kon daar niet

bij zijn. God ontmoette Mozes buiten het kamp in een tent. God sprak met Mozes van aangezicht tot 

aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend.

Mozes en God spreken als vrienden met elkaar. Mozes vraagt toch of God niet zelf mee wil gaan. En 

omdat God Mozes erg graag mag, doet Hij dat. Mozes vraagt of hij God mag zien. Alleen vanaf de 

achterkant.

Mozes gat weer de berg op om nieuwe stenen tafelen te krijgen. God zegt nog eens dat ze geen 

verbond met de volken moeten sluiten. Alle altaren en geweide palen moeten ze omhakken. Anders 

zouden ze eens verleid worden tot andere godsdiensten.

God geeft de regels nog eens. Mozes blijft 40 dagen op de berg, gaat daarna naar het volk terug en 

vertelt hun de regels. Het gelaat van Mozes straalde.

1Cor. 10 geeft de vergelijking mooi aan.



Gouden kalf

Observatie

Het volk vindt dat het te lang duurt voordat Mozes terug komt. Er kan wel iets gebeurd zijn. Ze vragen

Aäron om goden te maken. Aäron aarzelt niet, vraagt het volk om goud en bouwt een kalf. Het volk 

vereerde het kalf als de god die hen uit Egypte had geleid. Aäron bouwde een altaar en zei dat er een 

feest zou zijn voor de Here.

God zegt tegen Mozes dat hij terug moet gaan van de berg omdat het volk een kalf gemaakt heeft. God

wil het volk vernietigen en van Mozes een nieuw volk maken want het is een hardnekkig volk. Mozes 

zocht de gunst va de Here. Hij zij: “Vernietig het toch niet. Dan zouden de andere volken alleen maar 

lachen. Hij heeft ze uit Egypte geleid en vervolgens komen ze om. Denk aan het verbond met 

Abraham”. Mozes vroeg God om niet boos te zijn. God kreeg berouw over het kwaad dat Hij gezegd 

had zijn volk te zullen aandoen.

Mozes komt beneden en wordt boos. Hij smijt de tafelen stuk, verbrandt en vermaalt het kalf, strooit 

het in het water en geeft het de Israëlieten te drinken.

Mozes zag dat het volk teugelloos was. Het bleek dat de Levieten niet meegedaan hadden. Zij moesten

het zwaard pakken, door het kamp gaan en hun broer, hun verwant, hun naaste doden. Er stierven 

3000 man die dag.

Mozes: “Weest de Here gewijd – want ieder was tegen zijn zoon en zijn broeder – en wel om heden 

een zegen over u te brengen.

Mozes gaat naar God om vergeving te vragen. God vergeeft het volk niet. Ze moeten gewoon verder 

gaan. De engel zal voor ze uitgaan.

Hoofdstuk 33:

Ze moeten verder gaan naar het land Israël. God stuurt een engel voor het uit om de andere volken te 

verslaan. Als God zelf in hun midden zou zijn, zou Hij hen vernietigen omdat ze een hardnekkig volk 

zijn.

Mozes zetten een tent op, buiten het kamp en noemde die de tent der samenkomst. Iedereen die de 

Here zocht, ging naar die tent. Als Mozes naar de tent ging, keek het hele volk hem na. Als Mozes in 

de tent kwam, daalde de wolkolom neer voor de tent, het volk knielde neer bij de ingang van hun 

eigen tent. De Here sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn 

vriend.

Jozua was de hele tijd in de tent.

Interpretatie

Mozes was 40 dagen op de berg. Het volk had allerlei grootse dingen gezien: uittocht, de Rode zee 

enz. Nu hadden ze eerst op de berg alle donder en bliksem gezien. Ze wisten dat God met Mozes 

sprak. Het duurt iets te lang en gelijk vragen ze Aäron om goden te maken. Aäron maakte toen maar 

een kalf. Het volk had iets nodig om te zien. Ze identificeerden het kalf met de Here. Eerst was Mozes 

dat stukje van God dat ze konden zien, waarmee ze konden praten. Nu Mozes weg was, wilden ze iets 

anders.

God wordt heel boos en wil het volk vernietigen. Mozes praat en God verandert van gedachten. Mozes

praat met God over de belofte en over de schande die het zou zijn als het volk vernietigd werd.

Pleiten voor anderen heeft zin. Het heeft zin als wij met God praten. Als Mozes niet zo’n goede band 

met God had, niet zo goed met God kon praten, dan was het volk vernietigd. 

Desondanks wordt het volk wel gestraft. De Levieten gaan met het zwaard rond. Ik neem aan dat God 

dit bevolen had. Mozes zei namens de Heer te spreken en dat zal dus wel.

Dan moet het volk de Here gewijd zijn. Mozes gaat God om vergeving vragen. God vergeeft niet. Ze 

moeten gewoon verder gaan. Maar dan zonder God. Er komt een engel.

Als God mee zou gaan, dan zou hij het volk vernietigen.

Mozes bouwt buiten de legerplaats een samenkomst tent. Dan komt God dus inderdaad niet in de 

legerplaats. Mozes praat met God zoals vrienden met elkaar praten. Het volk heeft hier ontzag voor.



Een christen is net bekeerd. Hij wil God volgen. Het wordt heel even moeilijk. Hij valt terug op oude 

gewoontes en past die in hun geloof in: een kalf dat ze Here noemen. Dit kan natuurlijk niet en dit 

drijft je verder van God af. God kon niet meer bij ze zijn. Dit neemt niet weg dat Hij niet voor je zorgt,

er komt wel een engel. Maar die diepe persoonlijke relatie is niet mogelijk. Daarvoor moet je 

toegewijd zijn. Mozes zegt niet voor niets: weest de Here gewijd.

We kunnen beter als Mozes zijn. Mozes praat zo makkelijk met God, zo intiem. Als vrienden. Mozes 

praat en God praat terug. Mozes gehoorzaamt ook, Mozes is God gewijd. 

Het is belangrijk dat Mozes en goede band met God had. Hij kon voor het volk pleiten.

Toepassing

Zijn er dingen die ik uit mijn niet-christelijke leven mee heb genomen naar het Christelijke leven, 

maar die eigenlijk niet mogen van God? Dingen die niet mogen, maar je praat ze goed omdat je er een 

religieuze draai aan geeft. (Het volk noemde het kalf de Here)

Wil ik zo’n intieme relatie met God als Mozes had?

Ben ik God helemaal toegewijd?

Exodus 33:12-23: Mozes vraagt de heerlijkheid des Heren te zien

Mozes wil weten wat God allemaal van plan is met het volk. God begrijpt wat er met Mozes is: ‘Moet 

ik zelf meegaan om u gerust te stellen?’ Dat wilde Mozes inderdaad graag. 


