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Het gouden kalf
Exodus 32:1-35

En het geschiedde, als hij aan het leger naderde, en het kalf, en de reien zag,
dat de toorn van Mozes ontstak, en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp,

en dezelve beneden aan den berg verbrak.

Exodus 32:19

Ad Leeuwenhage
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1. Toen het volk zag, dat Mozes vertoog van den berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot 
Aaron, en zij zeiden tot hem: Sta op, maak ons goden, die voor ons aangezicht gaan; want dezen 
Mozes, dien man, die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet, wat hem geschied zij. 

2. Aaron nu zeide tot hen: Rukt af de gouden oorsierselen, die in de oren uwer vrouwen, uwer 
zonen, en uwer dochteren zijn; en brengt ze tot mij. 

3. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af, die in hun oren waren; en zij brachten ze 
tot Aaron. 

4.	 En	hij	nam	ze	uit	hun	hand,	en	hij	bewierp	het	met	een	griffie,	en	hij	maakte	een	gegoten	kalf	
daaruit. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël! die u uit Egypteland opgevoerd hebben. 

5. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelve; en Aaron riep uit, en zeide: Morgen 
zal den HEERE een feest zijn! 

6. En zij stonden des anderen daags vroeg op, en offerden brandoffer, en brachten dankoffer 
daartoe; en het volk zat neder om te eten en te drinken; daarna stonden zij op, om te spelen. 

7. Toen sprak de HEERE tot Mozes: Ga heen, klim af! want uw volk, dat gij uit Egypteland 
opgevoerd hebt, heeft het verdorven. 

8. En zij zijn haast afgeweken van den weg, dien Ik hun geboden had, zij hebben zich een gegoten 
kalf gemaakt; en zij hebben zich voor hetzelve gebogen, en hebben het offerande gedaan, en 
gezegd: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. 

9. Verder zeide de HEERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk! 
10. En nu, laat Mij toe, dat Mijn toorn tegen hen ontsteke, en hen vertere; zo zal Ik u tot een groot 

volk maken. 
11. Doch Mozes aanbad het aangezicht des HEEREN zijns Gods, en hij zeide: O HEERE! waarom 

zou Uw toorn ontsteken tegen Uw volk, hetwelk Gij met grote kracht, en met een sterke hand, 
uit Egypteland uitgevoerd hebt? 

12. Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende: In kwaadheid heeft Hij hen uitgevoerd, 
opdat Hij hen doodde op de bergen, en opdat Hij hen vernielde van den aardbodem? Keer af 
van de hittigheid Uws toorns, en laat het U over het kwaad Uws volks berouwen. 

13. Gedenk aan Abraham, aan Izaäk en aan Israël, Uw knechten, aan welke Gij bij Uzelven 
gezworen hebt, en hebt tot hen gesproken: Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des 
hemels; en dit gehele land, waarvan Ik gezegd heb, zal Ik aan ulieder zaad geven, dat zij het 
erfelijk bezitten in eeuwigheid. 

14. Toen berouwde het den HEERE over het kwaad, hetwelk Hij gesproken had Zijn volk te zullen 
doen. 

15. En Mozes wendde zich om, en klom van den berg af, met de twee tafelen der getuigenis in zijn 
hand; deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven, zij waren op de ene en op de andere 
zijde beschreven. 

16. En diezelfde tafelen waren Gods werk; het geschrift was ook Gods geschrift zelf, in de tafelen 
gegraveerd. 

17. Toen nu Jozua des volks stem hoorde, als het juichte, zo zeide hij tot Mozes: Er is een 
krijgsgeschrei in het leger. 

18. Maar hij zeide: Het is geen stem des geroeps van overwinning, het is ook geen stem des geroeps 
van nederlaag; ik hoor een stem van zingen bij beurte. 

19. En het geschiedde, als hij aan het leger naderde, en het kalf, en de reien zag, dat de toorn van 
Mozes ontstak, en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp, en dezelve beneden aan den berg 
verbrak.   (Zie vervolg op blz. 31)
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1 Korinthe 10:11
En deze dingen alle, zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven 
tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. 

We zijn geneigd om alle Bijbelse geschiedenissen op voorhand te bestempelen, 
als zijnde goed of kwaad. Zonder ons af te vragen of er eventueel ook nog een 
geestelijke betekenis achter zou kunnen zitten, waardoor de dingen die door ons 
als kwaad bestempeld worden, op typologische wijze toch niet zo kwaad en zo 
negatief zijn als wij in eerste instantie gedacht hadden.

Nu, u bent er hopelijk al een beetje aan gewend geraakt dat Bijbelse geschie-
denissen vaak een andere betekenis hebben, dan wij in eerste instantie gedacht 
hadden te lezen.

Zoals bij Adam en Eva.
Adam zag en wist direct welke vrucht Eva aan hem gaf. En Adam zondigde 
bewust, want hij nam bewust deel aan die vrucht. Adam, die een type is van 
Christus, kiest bewust, om met zijn vrouw mee te gaan zoals Christus bewust 
kiest om in de plaats van Zijn in zonden gevallen schepsel te gaan staan.

En zoals bij Mozes.
Want niet stiekem, maar in alle openbaarheid, bewustheid en zelfverzekerdheid 
sloeg Mozes de Egyptenaar dood. Als demonstratie aan het volk Israël dat Mozes 
nu gekomen was om hen te verlossen.

Of zoals bij de geschiedenis van David en Bathseba.
Er kan alleen gemeenschap plaatsvinden, als Uria vooraan in de strijd gezet wordt.

Of zoals de geschiedenis van Hiël,
die na de verwoesting van Jericho, vele jaren later, toch Jericho herbouwde, hoewel 
er een vloek op Jericho lag. En om die vloek op te heffen, gebruikte hij zijn oudste 
zoon als fundament voor de stad Jericho en zijn jongste zoon gebruikte hij om de 
poorten van Jericho daarop te stellen.

Of zoals de geschiedenis over onze Naaste,
Dewelke is Christus Jezus onze HEERE. En in deze Naaste zijn wij elkanders 
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naasten, namelijk elkanders leden. Leden van één Lichaam. Christus onze Naaste 
hebben wij lief als onszelf en in Hem hebben wij elkander lief.
En daarnaast hebben wij ook Zijn vijanden lief, zoals Hij Zijn vijanden liefheeft. Ook 
wij waren ooit Zijn vijanden, maar Zijn Liefde trok ons en Zijn bloed dat kocht ons. 
En door genade zijn wij kinderen Gods geworden. Op grond van geloof in Hem.

En ook in de geschiedenis van het Gouden Kalf, zouden wij de typologische en 
profetische betekenis van deze gebeurtenis proberen in te zien.  (Exodus 32-34)

Natuurlijk, wat hier plaats vindt mag dan afgoderij zijn en als zodanig ook 
genoemd worden, maar toch wordt hier een geweldig plaatje geschilderd van 
Nieuw Testamentische Waarheid.
En hoewel dit een negatieve gebeurtenis is, wordt ook in deze geschiedenis 
Nieuw Testamentische Waarheid uitgebeeld.
Ik denk dat u weet, dat het Oude Verbond der wet een illustratie is van het 
Nieuwe Verbond der genade.
En de � stenen tafelen zijn de illustratie van Vader en Zoon.
Ze zijn van Buiten, en van Binnen beschreven.
Want via de Buitenkant, wordt de Binnenkant beschreven.
Via de illustratie, wordt de inhoud, namelijk wordt Christus beschreven.

De verplichte offers tot vergeving der zonden zijn een illustratie van Het Offer van 
de HEERE Jezus Christus als het Lam Gods aan het kruishout van Golgotha.
De vrijwillige offers zijn een illustratie van het praktische leven van elke 
wedergeborene.
De Hogepriester van het Oude Verbond is een illustratie van de Hogepriester 
van het Nieuwe Verbond.
Het Woord van God geschreven in steen, is de illustratie van het Woord van 
God, geschreven in onze harten.
Besnijdenis, is een illustratie van wedergeboorte.

Maar als men niet tot de Werkelijke Inhoud van de Bijbel wil komen; 
Als men niet wil komen tot Christus, Die de Inhoud, de Vervulling en de Vervuller 
is van al Gods Beloften en Wonderdaden, dan houdt men alleen een Woord over 
waarbij men denkt dat daarin de mens centraal staat en waarin tot de mens 
gezegd wordt wat hij  moet doen en wat hij beslist niet mag doen, enz. enz.
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Maar de HEERE Jezus Christus zei:
Heel de wet en al de Psalmen en al de Profeten, dus heel de Schrift, is één groot 
getuigenis van Mij. (Lukas 24)

Deze geschiedenis is werkelijk gebeurd, maar is profetisch met betrekking tot 
onze dagen.

:1 Toen het volk zag, dat Mozes vertoog van den berg af te komen, zo 
verzamelde zich het volk tot Aaron, en zij zeiden tot hem: Sta op, maak ons 
goden, die voor ons aangezicht gaan; want dezen Mozes, dien man, die ons 
uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet, wat hem geschied zij. 

:1 Mozes =   =  �.�00.�0 =  Uit het water getrokken
    =  De Zoon
    =  Uitbeelding van het Woord Gods
         =  �0.�00.� =  De Naam

:1 Dit wist men niet van tevoren, maar Mozes zou maar �0 dagen op de Berg 
Sinaï zijn.

 Mozes (als type van het Woord Gods) is nog maar net uit het zicht ver-
dwenen, of men vult zelf wel in hoe men als verlost volk van God wenst te 
leven en hoe de Levende God gediend moet worden en hoe men zelf het 
Beeld van Gods Zoon in deze wereld gestalte zou moeten geven.

 Als we deze gebeurtenis dus doortrekken naar onze Bedeling:
 Na de Opstanding en Hemelvaart van de HEERE Jezus Christus zouden wij 

in de tijd Zijner Verborgenheid leven uit geloof alleen, namelijk wij zouden 
trouw blijven aan Zijn Woord. En wij zouden ons overgeven aan het Leven, 
en aan het Werk van Zijn Geest in ons. Christus is trouw aan God, Die 
Hem gesteld heeft tot Hogepriester van Zijn Volk. Door het Woord en het 
Werk van Zijn Geest in ons, zouden wij het Beeld van Gods Geliefde Zoon 
gelijkvormig worden en zullen wij delen in Zijn Heerlijkheid, wanneer Hij 
in volle Heerlijkheid, Glans, en Schittering, vanuit de Hemel zal afdalen.  
(Zie Mozes in Exodus 34.)

 Maar het Woord Gods is nog maar net ten Hemel gevaren, of vele Christenen 
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weten niet meer Wie de HEERE Jezus Christus is en waar Hij is en welk 
werk Hij ten behoeve van ons, nu, doet.

 En als Christus in hun ogen te lang weg blijft, zeggen zij:
 2 Petrus 3:4:
 “Waar is dan de Belofte Zijner toekomst?” 

 Nu, in het Verborgene wil de HEERE aan ons, die in Hem geloven, Zijn 
Werk vervullen als de Hogepriester van het Nieuwe Verbond naar de Orde-
ning van Melchizedek.

 Hij spreekt tot ons vanaf Zijn Genadetroon.
 Hij heeft ons in de Vrijheid gesteld.
 Hij geeft ons Genade.
 Hij reinigt ons.
 Hij heiligt ons.
 Hij verlost ons van een kwaad geweten en
 Hij maakt ons bekwaam om de Levende God te dienen.

 Dit duurt �0 dagen. (Exodus 24:18; 34:28; Deuteronomium 9 en 10)
 Namelijk zolang wij nog in deze Wereld (= � hoeken der Aarde), en in het 

vlees zijn.
 Zolang wij nog in deze Wereld (= �) zijn, hebben wij lijden en verzoekingen 

(= �0) op grond van het Woord Gods te verwachten en te verdragen.
 Want wij zijn door geloof nu eenmaal met Christus uitgegaan buiten de 

Legerplaats, Zijn smaadheid dragende. (Hebreeën13:12 e.v.)

 Of dit dan �0 dagen of �000 jaar duurt, wij zouden in blijde verwachting zijn.
 Omdat namelijk : Christus Gestalte zou krijgen in onze levens, nu.
  : Zijn Leven in ons, te Zijner tijd geopenbaard zal worden 

   in Heerlijkheid.

 Natuurlijk weten we wel, dat hier iets negatiefs gebeurde en de HEERE 
veroordeelde dit ook, want daar stierven op � dag �000 man.

 Maar het merkwaardige is wel, dat er later �000 mannen op � dag opstonden 
uit de dood. Overdrachtelijk gezien, waren dit dezelfde mannen.

 Maar daarover later meer.
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:1 Aaron =  Hogepriester van het Oude Verbond
  =  een type van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond 
  =  Lichtbrenger; lichtgever
 Sta op  =  Opstanding uit de dood
 Maak voor ons, op grond van de opstanding, een God Die beantwoordt aan 

onze wensen, want we zijn door het Woord van God buiten de legerplaats 
gebracht, maar wat hebben we hier eigenlijk in de woestijn?

 We willen niet de smaadheid van Christus, maar we willen de Heerlijkheid 
van Christus, nù.

 We zien het niet zo zitten, om der Wereld, der zonde, en der Wet gekruisigd 
te zijn.

 Ze willen een God hebben, die aan hùn verwachting voldoet.
 Model, kleur, bouwjaar, materiaalsoort.
 Een God, die je op eigen uitgedachte wijze kunt dienen.
 Een God, die je kunt dienen op jouw tijd en onder door jou gestelde 
 voorwaarden.
 Een God, die je tevoorschijn kunt halen of weer in de kast kunt zetten, 
 wanneer jij wilt.
 Een God, die je dus in de broekzak hebt.
 Een God die overeenkomt met jouw denkwijze en handelwijze.
 Een God die niet heerst over jouw leven, maar Die afhankelijk is van jouw 
 nukken en grillen.
 Een God die aanzien heeft in de wereld en Die jou dus ook aanzien geeft in 
 de wereld.
 Een God die wel een plaats in jouw godsdienstig leven mag innemen, maar 
 die onder geen enkele voorwaarde het centrum en de inhoud mag zijn van 
 jouw leven.

 Het volk van God is door het Woord van God nog maar net verlost uit 
Egypte en dus net verlost uit de slavernij van Egypte (als type van een leven 
onder het Oude Verbond der Wet en onder de �e beginselen der wereld), of 
men keert zich al met de rug naar God toe.

 Het Licht van het Oude Verbond, is voor hen meer dan genoeg.
 Maar let wel, een leven onder de wet is een eigenwillige godsdienst.
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 Zo’n dienst aan de HEERE is niet tot Licht en tot Verlichting, maar is tot 
Schaduw en tot Bedekking.

 Zij willen een God hebben, zoals alle andere volkeren om hen heen.
 Ze willen niet apart staan van die volkeren, maar zich vermengen met die 

volkeren.
 Door zo’n vermenging van volkeren laten vele Christenen zich tegenwoordig 

ook wijsmaken dat het niet uitmaakt met welke Naam je de Levende God 
aanroept.

 Terwijl Jehovah zegt : Ik Ben, is Mijn Naam
  : De altijd Zijnde 
 Dit impliceert, dat al die andere zogenaamde goden níet zijn!
 En dat Jehovah, Die wij kennen als onze HEERE Jezus Christus, De Enige, 

Ware en Levende God is.
 Dat al die zogenaamde goden, dode, stomme, naamloze, leugenachtige 

afgoden zijn, die zich in de wereld door mensen een naam laten geven, 
zoals Allah, Boeddah, Vishnoe, enz. 

 
 Maar de Levende God zegt:
 Ik word door mensenhanden niet gediend, als zijnde hulpbehoevend!
 Niet Ik, maar jullie en al die zogenaamde goden, zijn hulpbehoevend.
 Jullie dienen en strijden voor die zelfuitgedachte, zogenaamde goden.
 Die goden, die “niet zijn”, terwijl “Ik Ben”, Jehovah is dus Mijn Naam.

:2 Aaron nu zeide tot hen: Rukt af de gouden oorsierselen, die in de oren 
uwer vrouwen, uwer zonen, en uwer dochteren zijn; en brengt ze tot mij. 

 Aaron had daarbij gezegd:
 Als het jullie niet gaat, om te geloven in dingen die nu nog verborgen zijn, 

en als het jullie alleen maar gaat om uiterlijke dingen, lever je gouden 
oorsierselen dan maar in.

 Lever een leven uit geloof alleen, dan maar in voor een leven der Wet en 
uiterlijk vertoon.

 Lever onvoorwaardelijk geloof dan maar in voor schijnheiligheid en hypo- 
 crisie.



�

:2 Gouden =  Eeuwige, onvergankelijke dingen 
 Oorsierselen =  Het geloof is uit het gehoor
  =  Geloven in het Woord van God, is door het horen uit het 

      Woord van God
  =  Eeuwig horen en geloven,
       namelijk zolang als men leeft zou men geloven
 Vrouwen  =  zouden ontvankelijk zijn voor Zaad

 Zoveel Licht op het Nieuwe Verbond heeft Aaron toch wel, want hij zegt 
eigenlijk:

 Als je wilt dat die éne God gestalte krijgt in je leven, dan zul je voor eeuwig 
naar Hem moeten luisteren, namelijk voor eeuwig Hem moeten geloven en 
gehoorzamen. 

 Geloof is eigenlijk het meest kostbare sieraad van elk mens, die zich ten 
opzichte van de HEERE “vrouwelijk” en dus “ontvankelijk” opstelt.

 Dus leg je oor te luisteren, namelijk geef je oor aan de Hogepriester.
 En de hogepriester van het Oude Verbond zal dan uitdrukking en gestalte 

geven aan de Hogepriester van het Nieuwe Verbond.
 Als je vervolgens je vertrouwen stelt in die Hogepriester van het Nieuwe 

Verbond, dan zal Hij ervoor zorgen, dat de HEERE Jezus Christus Gestalte 
zal krijgen in jouw leven.

 Maar als je niet wilt dat Christus het Centrum van je leven zal zijn, als je 
met Hem en omwille van Hem niet wilt sterven naar de oude mens en geen 
smaadheid wilt dragen in deze wereld, lever dan je gouden oorsierselen 
maar in aan de hogepriester van het Oude Verbond.

 Ruil dan een leven uit geloof maar in, voor een leven, bestaande uit eigen 
werken.

 Zelf proberen om naar buiten toe en in de ogen van mensen Christus 
gestalte te geven en zie dan maar eens zelf, waar dat toe leidt.

:3 Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af, die in hun oren waren; 
en zij brachten ze tot Aaron. 
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:3 Dit liet het volk zich geen twee keer zeggen, want heerlijkheid en aanzien 
hebben in deze wereld, dat zien zij wel zitten en ze geven een leven uit geloof 
op en wisselen dit graag in voor een godsdienstig leven onder de wet. 

 Exodus 32:1 e.v.:
 Het volk Israël wilde een God hebben, zoals al de andere omliggende 

volkeren.
 Een God, Die je kunt zien, en Die je kunt tasten.
 En voor het tot stand komen van die God, geven zij dan ook hun gouden 

oorsierselen aan Aaron de Hogepriester van het Oude Verbond.

 Zij leveren hun gouden oorsierselen dan ook in bij Aaron
 En Aaron maakt een Nieuwe, Gouden God.

:4	 En	hij	nam	ze	uit	hun	hand,	en	hij	bewierp	het	met	een	griffie,	en	hij	maakte	
een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit 
Egypteland opgevoerd hebben. 

:� Bewierp =   = �00.�  =  char  =  Vijand, angst, binden, belegeren, vormen
	 Griffie				  =   = �00.�00.�  =  taras  =  Mensengriffel; het vleesgeworden Woord
 Kalf        =   = �0.�.�0  =  egal  =  Cirkel, rond
    Spreekt over Eeuwigheid, want een cirkel heeft begin 

  noch einde 
    =  Jonge stier
   =  Ezechiël �:�
   =  � van de � aangezichten van de Cherubim op het Verzoendeksel
   =  De dienstknecht, het vleesgeworden Woord, Dat dwars 

      door lijden, vijandschap en dood heen tot Gouden Kalf 
      gesteld is

   = De getrouwe Dienstknecht wordt gesteld tot Eeuwige 
      Zoon en tot Erfgenaam van alles

 Aaron kan niet buiten de schildering om Die in de Wet van Christus 
gegeven wordt. Want heel de wet, de Psalmen en de Profeten, is één groot 
getuigenis aangaande Christus. De wet getuigt over de komst van de 
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Gouden, en dus over de komst van de Eeuwige God. Namelijk over de 
HEERE Jezus Christus, Die in Zijn Opstanding, de Eersteling zou zijn van 
de Nieuwe Schepping.

 Exodus 32:24:
 Maar als Aaron deze gouden oorsierselen in het vuur gegooid heeft, is 

Aaron toch zeer verbaasd dat het door de Schrift beschreven Gouden Kalf 
eruit tevoorschijn is gekomen.

 Maar nogmaals:
 Aaron had niet verbaasd hoeven zijn over de verschijning van dit Gouden Kalf.
 De Wet getuigt namelijk over de komst van dit Gouden Kalf.
 Namelijk van Christus, Die de Inhoud, de Vervulling en de Vervuller der 

Wet is.

 Aaron zegt:
 Ik weet niet hoe dit Gouden Kalf tot stand gekomen is.
 Ik gooide de gouden oorsierselen in het vuur (= reiniging en loutering 
 = werk van de Geest Gods) en zie daar: Het Gouden Kalf.
 = De Jonge Stier.
 Als type van de Nieuwe, Eeuwige, Blijvende en Onveranderlijke God.
 Als type van de Opgestane en Verheerlijkte HEERE Jezus Christus.

 Exodus 25:19,20: 37:7-9; Ezechiël 1:5-; 10:14; Openbaring 4:6,7:
 Het Gouden Kalf:
 Is één van de � aangezichten der Cherubim op het Verzoendeksel, danwel 

de Genadetroon.
 Als uitbeelding van de Heerlijkheid Gods, namelijk de HEERE Jezus Christus. 
 De Gelovige en dus Getrouwe Dienstknecht van God.
 Die op grond van Zijn trouw aan het Woord Gods, verheerlijkt is geworden. 

Op grond van het feit, dat Gods trouw is aan het Woord Zijner Beloften.

 Mens, Leeuw, Kalf en Adelaar, zittend op de Troon der Genade, als de 
Hogepriester en Koning van het Nieuwe Verbond, naar de Ordening van 
Melchizedek.

 De � Evangeliën geven ieder een ander aspect van Christus weer:
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 Mattheüs =  de Leeuw  =  Koning van Israël en van Zijn Koninkrijk der 
      Hemelen

  =  de Zoon van David
 Kleur =  blauw 

 Marcus =  het Kalf  =  de Getrouwe Dienstknecht heeft geen geslachtsregister
  =  de Middelaar en Hogepriester
 Kleur =  purper
  =  Verbindingskleur 
       Verbindt rood (= aarde) met blauw (= hemel) 

 Lukas =  de Mens  =  de Zoon des mensen
  =  de Koning en Erfgenaam over de gehele mensheid in Adam
 Kleur =  rood

 Johannes =  de Adelaar  =  de Zoon van God
  =  de Erfgenaam van God
 Kleur =  wit  = rein, heilig, vlekkeloos, smetteloos

 Eerst nog even terug naar de dingen die zij inleverden, in verband met het 
Gouden Kalf.

 Goud  =  Spreekt over onvergankelijke, eeuwige en dus blijvende dingen.
 Oor  =  Spreekt over horen, gehoorzamen en dus geloven.
 Gouden oorsiersel = Het geloof is uit een Eeuwig, en dus uit een nooit 

aflatend	“horen”.
 Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt, en is een 

bewijs der zaken, die men (nog) niet ziet. (Hebreeën 11:1)

 Door hun gouden oorsierselen in te leveren, verwisselen zij geloof in, voor: 
“zien, voelen, tasten”.

 Het gouden oor (gehoor en geloof), leveren zij in voor een zienlijke God. 

 Nu nog iets anders:
 De Stier is een type van de Levende God.
 De Stier staat namelijk voor Kracht, Leven, en Vruchtbaarheid.
 Het Hebreeuwse alfabet begint met de Aleph = Hoofd van de Stier.
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 Als de �e Hebreeuwse letter het hoofd, en dus het begin is van de Stier, dan 
zijn de volgende �� Hebreeuwse letters het lichaam van de Stier.

 Dus het Woord van het Oude Verbond is de Stier, het Leven en de Vrucht-
baarheid.

 Maar door de dood van de HEERE Jezus, kwam er een einde aan het Oude 
Verbond.

 En in Zijn Opstanding werd de Christus het eeuwig blijvende Woord van 
het Nieuwe Verbond.

 En dus dit Gouden Kalf. Een nieuwe jonge Stier.

 En dus zegt Aaron:
 Ik gooide het goud in het vuur, en zie daar.
 Er kwam een Kalf, een Jonge en Nieuwe God, tevoorschijn. 
 Kalf   =   =  Cirkel; Rond (Heeft geen begin, en geen einde)
  =  Hij is de Eerste, en Hij is de Laatste
  =  Hij is het Begin, en Hij is tevens het Einde  
  =  De Getrouwe Dienstknecht

 En op grond van Zijn Trouw, is Hij in Zijn Opstanding, gesteld geworden tot 
Hogepriester van het Nieuwe Verbond, naar de Ordening van Melchizedek.

 Deze Hogepriester, Koning en Vredevorst, heeft geen beginsel der dagen, 
noch einde des Levens, en is de Zoon van God en blijft Hogepriester in 
eeuwigheid. (Hebreeën 7:3)

:4 Dit is uw God, Die u uit Egypteland, omhoog gevoerd heeft.
 Deze Jehovah, de God van het Oude Verbond, Die hen uit Egypteland 

geleid had, kennen wij onder het Nieuwe Verbond, als Christus Jezus 
Jehovah. Een nieuwe (wedergeboren), gouden, eeuwige God dus, hoewel 
Hij in Wezen Dezelfde is.

 Een jonge God, namelijk Degene Die uit de dood is opgestaan, als de 
Eersteling en Eerstgeborene van de Nieuwe Schepping onder een Nieuw 
Verbond.

:5 Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelve; en Aaron riep 
uit, en zeide: Morgen zal den HEERE een feest zijn! 
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:5 Aaron lijkt min of meer verbaasd, dat dit Gouden Kalf uit deze gouden 
oorsierselen tevoorschijn is gekomen.

 Wie had dat ook verwacht? De duivel niet, maar ook degenen die onder 
de wet leefden niet, want zij dachten dat Hij van God geslagen was. Maar 
de HEERE Jezus Christus, is dwars door oordeel en loutering (= het vuur) 
heen, uit de dood opgewekt geworden en is gesteld geworden tot Eeuwige 
God en Hogepriester op grond van Zijn geloof.

 Op grond van het feit dat Hij tijdens Zijn aardse wandeling, in overdrach-
telijke zin, Zijn gouden oorsierselen in de hand van Zijn Hemelse Vader 
gelegd had. (Zie ook vers ��.)

 Aaron zegt zoiets als: Ik gooide de gouden oorsierselen in het vuur.
  Want via het vuur (= Geest Gods) vindt reiniging en 

 loutering plaats.
  En zie daar, deze Gouden Zoon.
  Als Vrucht van het werk, dat de Geest van God in de 

 HEERE Jezus Christus heeft mogen doen.

 Aaron bouwde een altaar voor (= in het aanschijn van) het Gouden Kalf.
 Gouden Kalf en altaar horen nu eenmaal bij elkaar.

 Altaar  = Daarop worden dingen (mensen) gereinigd en geheiligd ten 
 behoeve van God

  Daarop worden dingen (mensen) gewijd aan de dienst aan God
 De HEERE Jezus Christus heeft Zich in Zijn Opstanding geofferd, namelijk 

als Hogepriester van het Nieuwe Verbond in dienst gesteld van God ten 
behoeve van Zijn Lichaam, de gemeente. En in Hem worden wij ook 
geofferd, danwel gesteld in onze dienst aan God.

 Aaron riep uit  =  Aankondigen; proclameren
 Morgen zal de HEERE een feest zijn!
 Morgen, spreekt over een nieuwe dag.
 En spreekt over een feest, aangaande de nieuwe dag (=  Opstanding).
 Spreekt over een leven van vrijwillige offeranden, onder het Nieuwe 

Verbond, op grond van de Opstanding.
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:6 En zij stonden des anderen daags vroeg op, en offerden brandoffer, en 
brachten dankoffer daartoe; en het volk zat neder om te eten en te drinken; 
daarna stonden zij op, om te spelen. 

:6 Vroeg opstaan  =  in de Bijbel altijd een beeld van Opstanding uit de dood
 Brandofferen =  Dat wat omhoog stijgt
	 	 	 =		Lieflijke,	namelijk	vrijwillige	offers
       Uitbeelding van het leven onder het Nieuwe Verbond
 Dankoffers =  Vredeoffers
   =  Uitbeelding van het leven onder het Nieuwe Verbond     
 Nederzitten =  Spreekt over het ingaan in de Rust 
    =  Uitbeelding van het leven onder het Nieuwe Verbond
 Eten =  Uitbeelding van gemeenschap hebben aan hetzelfde Voedsel
   =  Leven
 Drinken =  Dronken worden (Vervuld worden met de Geest)
 Spelen =  Lachen
   =  Izaäk, namelijk het Leven onder het Nieuwe Verbond

 Er is niets mis met dit Leven van het Nieuwe Verbond!

 Het is alleen een afgodisch leven als het Gouden Kalf (Christus) en alles 
wat met het Gouden Kalf te maken heeft búiten je leven staat.

 Als het alleen maar gaat om heerlijkheid en om bevrediging ten behoeve 
van dit aardse leven. Want dan is het alsnog een leven onder het Oude 
Verbond der Wet en een leven onder de eerste beginselen der wereld.

:7 Toen sprak de HEERE tot Mozes: Ga heen, klim af! Want uw volk, dat gij uit 
Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. 

:7 Mozes  =   =  �.�00.�0 =  Uit het water getrokken
    =  De Zoon
   =  �0.�00.� =  De Naam

 Mozes, als uitbeelding van het Woord Gods.
 Mozes wordt verantwoordelijk gesteld voor zijn volk.
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 Zoals de HEERE Jezus Christus nu, als de Hogepriester van het Nieuwe 
Verbond, verantwoordelijk gesteld is voor Zijn volk, de gemeente.

 Aaron mag dan de mond van Mozes zijn, maar Mozes is verantwoordelijk 
voor Aaron.

 Klim af   =    =  �.�00.�0  =  jarad  =  Afdalen
 Zij hebben het verdorven. 
 Het Woord van God daalt gelukkig nog steeds af (via Zijn dienstknechten), 

om ons erbij te bepalen waar het werkelijk om gaat bij het verloste volk van 
God.

 
 Wat wel aan het verderf overgegeven zou moeten worden, dat doet het 

volk van God juist niet:
 
 Efeze 4:22:
	 Namelijk	dat	gij	zoudt	afleggen,	aangaande	de	vorige	wandeling,	den	ouden	

mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; En dat 
gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds. En den nieuwen 
mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 

:8 En zij zijn haast afgeweken van den weg, dien Ik hun geboden had, zij 
hebben zich een gegoten kalf gemaakt; en zij hebben zich voor hetzelve 
gebogen, en hebben het offerande gedaan, en gezegd: Dit zijn uw goden, 
Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. 

:8 Galaten 1:6-8:
 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade 

van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; 
Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het 
Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of 
een engel uit den Hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij 
u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 
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:9 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een 
hardnekkig volk! 

:9 Een hardnekkig, obstinaat, eigenzinnig, tegensprekend, ongelovig, onbuig-
zaam, en dus hoogmoedig volk.

:10 En nu, laat Mij toe, dat Mijn toorn tegen hen ontsteke, en Ik hen vertere; zo 
zal Ik u tot een groot volk maken. 

:10 Laat Mij toe….
 Het lot van het volk ligt dus in de handen van deze middelaar, die een 

type is van de ware Middelaar en Hogepriester van het Nieuwe Verbond. 
(Galaten 3:19; Hebreeën 8:6; 9:15) En in deze Middelaar zou de HEERE één 
groot volk (  = �0.�.� = goi = heidenen) maken.

:11 Doch Mozes aanbad het aangezicht des HEEREN zijns Gods, en hij zeide: 
O HEERE! waarom zou Uw toorn ontsteken tegen Uw volk, hetwelk Gij 
met grote kracht, en met een sterke hand, uit Egypteland uitgevoerd hebt?

:12 Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende: In kwaadheid heeft 
Hij hen uitgevoerd, opdat Hij hen doodde op de bergen, en opdat Hij hen 
vernielde van den aardbodem? Keer af van de hittigheid Uws toorns, en 
laat het U over het kwaad Uws volks berouwen. 

:13 Gedenk aan Abraham, aan Izaäk en aan Israël, Uw knechten, aan welke 
Gij bij Uzelven gezworen hebt, en hebt tot hen gesproken: Ik zal uw zaad 
vermenigvuldigen als de sterren des hemels; en dit gehele land, waarvan 
Ik gezegd heb, zal Ik aan ulieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in 
eeuwigheid. 

:14 Toen berouwde het den HEERE over het kwaad, hetwelk Hij gesproken 
had Zijn volk te zullen doen. 

:11- De argumenten die Mozes aanvoert: dat de HEERE er een slechte Naam aan 
zou overhouden bij de andere volkeren, zijn argumenten waar de HEERE 
helemaal niet over inzit. En Zijn belofte aan Abraham, Izaäk en Jacob zou de 
HEERE, (technisch gezien) toch ook via Mozes hebben kunnen vervullen? 
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 Maar Mozes, was nu eenmaal door de HEERE gesteld tot middelaar van 
zijn volk en Mozes blijkt daarin trouw te zijn. 

 Numeri 12:3:
 Van Mozes wordt gezegd: de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan 

alle mensen, die op den aardbodem waren.

:14 En dus zegt de HEERE zoiets van: Oké Mozes, ze zijn in jouw hand. 

 Is het u ook opgevallen, dat alleen de hemelse kant van de belofte aan 
Abraham en zijn Zaad, hier genoemd wordt?

:15 En Mozes wendde zich om, en klom van den berg af, met de twee tafelen 
der getuigenis in zijn hand; deze tafelen waren op haar beide zijden 
beschreven, zij waren op de ene en op de andere zijde beschreven. 

:15 Op beide zijden beschreven.  
 Het Woord Gods, met een letterlijke, maar ook met een profetische, 

typologische betekenis.
 De buitenkant is de illustratie van de binnenkant.
 Het Oude Verbond is de illustratie van het Nieuwe Verbond.
	 Niet	de	Erflater,	maar	de	Erfgenaam	is	de	Inhoud,	Vervulling	en	Vervuller	

der Schriften.

:16 En diezelfde tafelen waren Gods werk; het geschrift was ook Gods geschrift 
zelf, in de tafelen gegraveerd. 

 
:16 En het is Gods Werk.
 Heel de Schrift is door God ingegeven (= ingeblazen) (2 Timotheus 3:16)
 Heel het Profetisch Woord is door God voortgebracht. (2 Petrus 1:19-21)
 God veelmaal, en op velerlei gesproken hebbende door de profeten, heeft 

in de laatste  dagen tot ons gesproken door de Zoon. (Hebreeën 1:1 e.v.)

 De HEERE vraagt van de mens helemaal niets.
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 Hij maakt alleen aan de mens Zijn Woord en al Zijn Werken bekend.
 Hij maakt de mens bekend dat Hij al hetgeen Hij gesproken heeft, ook Zelf 

zal vervullen.
 En zoals de HEERE Zijn Woord in stenen tafelen heeft gegraveerd, zo 

verlangt Hij en is het namelijk ook Zijn bedoeling, dat wij Zijn Woord in 
onze vlezen harten zouden laten schrijven.

:17 Toen nu Jozua des volks stem hoorde, als het juichte, zo zeide hij tot Mozes: 
Er is een krijgsgeschrei in het leger. 

::17 Jozua  =  Jehovah is Redding; Heiland; Verlossing
 Jozua dacht aan het geluid te horen dat er een strijd gaande was.
 Nu was er ook een strijd gaande.
 Namelijk een Geestelijke strijd.

:18 Maar hij zeide: Het is geen stem des geroeps van overwinning, het is ook 
geen stem des geroeps van nederlaag; ik hoor een stem van zingen bij 
beurte. 

:18 Het is niet een strijd waarin de overwinning wordt behaald op grond van 
geloof.

 Maar het is een strijd waarin de nederlaag wordt geleden, op grond van 
ongeloof.

 Zingen bij beurte  =  Geluid van belediging, verkrachting
   verdrukking, vernedering
 Eigenlijk wordt het Woord van God geweld aangedaan.

:19 En het geschiedde, als hij aan het leger naderde, en het kalf, en de reien zag, 
dat de toorn van Mozes ontstak, en dat hij de tafelen uit zijn handen wierp, 
en dezelve beneden aan den berg verbrak. 

:19 Toen Mozes het Gouden Kalf zag…..
 Verbrak  =  Vernietigen
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 En dus zegt Mozes:
 Nu, als dan dit Gouden Kalf, namelijk als dan de HEERE Jezus Christus, 

namelijk als het Woord van het Nieuwe Verbond verschenen is, dan kan ik 
net zo goed het Woord van het Oude Verbond stuk gooien.

 Als het Nieuwe Verbond aangebroken is, waarom zouden we dan nog 
leven onder het Oude Verbond?

 Maar, zegt Mozes:
 Wij zouden niet zelf een Beeld van God maken.
 Want God zal Zich Zelf openbaren en Gestalte geven in de HEERE Jezus 

Christus en wij zouden op het Fundament (= Christus) staan, en in de Rots 
(= Christus) schuilen.

 We zouden zoeken en bedenken de dingen die Boven zijn, daar waar 
Christus als de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, en naar de Ordening 
van Melchizedek, gezeten is op de Troon der Genade.

 Want daar doet Hij Zijn Hogepriesterlijke werk aan allen, die op Hem 
betrouwen.

 Daar heiligt Hij ons, en maakt Hij ons bekwaam om de Levende God te 
dienen, en reinigt Hij ons van een kwaad geweten. En door onszelf, voor 
eens en voor altijd te melden in Zijn dienst, zal het Leven van de HEERE 
Jezus Christus, op grond van geloof in Hem, dan ook Gestalte krijgen in 
onze levens. We zullen dan door Zijn Werk in ons het Beeld van Gods 
geliefde Zoon Gelijkvormig worden.

 Hebreeën 7:18,19:
 Want de vernietiging van het voorgaande Gebod, geschiedt om deszelfs 

zwakheids	en	onprofijtelijkheids	wil;	Want	de	Wet	heeft	geen	ding	volmaakt,	
maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. 

 Want als het Gouden Kalf, namelijk de Opgewekte Christus verschenen is, 
dan heeft de wet blijkbaar haar vervulling gehad.

 De wet was gelegd op het zondige vlees, dus het vlees zou dan ook moeten 
sterven. En de eis der wet, dat de ziel die zondigt zal moeten sterven, is 
voltrokken op Golgotha. Want daar stierf Eén voor allen en dus zijn allen, 
in die Ene gestorven. Zo heeft de wet geen enkele geldingskracht en geen 
vergeldingskracht meer.
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 De mens kan maar �x ter dood veroordeeld worden.
 Aangezien het vlees en dus de oude mens gestorven is, en wij door geloof 

in de HEERE Jezus Christus, uit de Geest geboren zijn, zijn wij dus geest 
(en niet meer vlees).

:20 En hij nam dat Gouden Kalf, dat zij gemaakt hadden, en verbrandde het 
in het vuur, en vermaalde het, totdat het klein werd, en strooide het op het 
water, en deed het den kinderen Israëls drinken. 

:20 Toen Mozes het Gouden Kalf zag.
 Toen Mozes de verheerlijkte Christus zag was dit het einde der Wet.
 Hij nam het Kalf, verbrandde het in het vuur, en vermaalde het tot het klein 

werd, en strooide het op het Water, en liet het de kinderen Israëls drinken..

 Verbranden  =    =  �0.�00.�0  =  Seraph  =  Heerlijkheid van Christus
 Vuur =  Reinigen, heiligen, louteren, zuiveren
 Vermalen =  Vergruizen, verpulveren tot poeder
 Strooien =  Uitstrooien; Verspreiden
 Water =  Type van het Woord van God
 Drinken =  Indrinken

 Het Gouden Kalf wordt vermalen, en wordt uitgestrooid op het Water (= 
type van het Woord van God), en het volk zou deze Gouden Godendrank, 
indrinken.

 Nogmaals: Christus is de Inhoud van heel het Woord van God.
  En Christus zou dan ook de Inhoud zijn van heel ons leven.
  Het Gouden Kalf wordt vermalen, opdat iedereen deel zou kunnen hebben 

aan het Leven van Christus. (Precies zoals dit ook met het Brood, bij de tafel 
des HEEREN, plaatsvindt.)

 De HEERE Jezus Christus is de Inhoud van heel het Woord Gods.
 En Christus zou dus niet buiten ons leven staan, maar Hij zou ons Leven zijn.

 En daarom wordt het Gouden Kalf vermalen, en op het Water uitgestrooid.
 Dit Water, als type van het Woord van God, krijgt ineens zin, namelijk 

Inhoud.
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 De Inhoud van het Woord van God is dit Gouden Kalf, namelijk de 
Opgewekte Christus en vervolgens zou men Hem, via dit Water = Woord 
van God, opdrinken.

 Opdat de Heerlijkheid van Christus ons Leven zou zijn.
 En dat wij niet de beschikking hebben over Hem, maar Hij alleen nog 

over ons.

 Kolossenzen 1:24-29:
 Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de 

overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, 
hetwelk is de Gemeente; Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling 
van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 

 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en 
van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 

 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der 
heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus in 
u, de Hoop der Heerlijkheid; 

 Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een 
iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt 
stellen in Christus Jezus; 

 Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met 
kracht. 

 Als het Gouden Kalf zo negatief was, waarom moest het verloste volk van 
God dan toch deel hebben aan dit Gouden Kalf door het in te drinken?

 Het Gouden Kalf neemt op een verborgen wijze zo de meest centrale plaats 
in in hun leven.

 Johannes 4:14:
 Wie van Mij gedronken zal hebben…… 
 Maar zegt Mozes, dit heeft wel consequenties voor het leven van de oude 

mens.

:21 En Mozes zeide tot Aaron: Wat heeft u dit volk gedaan, dat gij zulk een 
grote zonde over hetzelve gebracht hebt? 
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:22 Toen zeide Aaron: De toorn mijns heren ontsteke niet! gij kent dit volk, dat 
het in den boze ligt. 

:23 Zij dan zeiden tot mij: Maak ons goden, die voor ons aangezicht gaan, want 
dezen Mozes, dien man, die ons uit Egypteland opgevoerd heeft, wij weten 
niet, wat hem geschied zij. 

:24 Toen zeide ik tot hen: Wie goud heeft, die rukke het af, en geve het mij; en 
ik wierp het in het vuur, en dit Kalf is er uit gekomen. 

 Dit wordt ons hier voor de tweede keer verteld, als uitbeelding van het 
Nieuwe Verbond.

:24 Aaron zegt:
 Ik weet ook niet hoe dit Gouden Kalf tevoorschijn is gekomen
 Dwars door lijden, smaadheid, oordeel, verdrukking en dood heen
 Dit moet het Werk van God zijn.
 God moet Hem hebben Opgewekt en Hem Eeuwige Heerlijkheid hebben 

gegeven

:25 Als Mozes zag, dat het volk ontbloot was, (want Aaron had het ontbloot tot 
verkleining onder degenen, die tegen hen hadden mogen opstaan), 

:25 Als zij die naakt zijn en uit hun roes komen, is er niets zo gênant dan 
door anderen naakt gezien te worden. En het lijkt wel, alsof Aaron deze 
ontbloting, min of meer heeft aangemoedigd.

 De typologische betekenis:
 We zouden ook de “buitenkant”, namelijk het “vlees” en onze “oude mens”, 

afleggen.

 Maar Mozes zegt:
 Dit geldt niet voor één moment, maar dit geldt voor de rest van je leven.
 En dus geeft Mozes opdracht aan hen, die verantwoordelijk zijn voor het 

Woord van God, om op één dag �000 man voor de rest van hun aardse 
leven van hun “oude mens” te verlossen.

 Jozua 7:3,4; Richteren 16:27; 2 Kronieken 4:5; Handelingen 2:41:
 Tweeduizend of drieduizend, is de uitbeelding van de Gemeente.
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:26 Zo bleef Mozes staan in de poort des legers, en zeide: Wie den HEERE 
toebehoort, kome tot mij! Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van 
Levi. 

:26 Poort  =  Heerschappij
  =  Ingaan in het Koninkrijk
 Wie de HEERE toebehoort, komt tot mij.
 En de priesters kwamen tot hem.

:27 En hij zeide tot hen: Alzo zegt de HEERE, de God van Israël: Een ieder doe 
zijn zwaard aan zijn heup; gaat door en keert weder, van poort tot poort in het 
leger, en een iegelijk dode zijn broeder, en elk zijn vriend, en elk zijn naaste! 

:27 Zwaard = Woord Gods is nu eenmaal een Tweesnijdend Scherp Zwaard, 
en maakt scheiding tussen het leven naar de  “nieuwe mens”, en het leven 
naar de “oude mens”. (Hebreeën 4:12)

 Heup  =  Leven en Vruchtbaarheid
 Broeder, Vriend en Naaste =  � x hetzelfde
  =  Familieleden dus
  =  Leden van één en hetzelfde Lichaam
 Van poort tot poort  =  Niemand die binnen die poorten woont ontkomt 

hieraan: Als je deel hebt aan het Koninkrijk en in dit geval deel hebt aan 
het dubbele Koninkrijk, ontkomt je oude mens niet aan het Zwaard des 
Geestes.

:28 En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes; en er vielen van 
het volk, op dien dag, omtrent drie duizend man. 

:28 Het priesterlijk volk (= apostelen, evangelisten, herders en leraars) doet 
hetgeen waarvoor zij door het Woord van God uitgezonden is.

 Namelijk het Zwaard des Geesten hanteren.

 Handelingen 2:41:
 Namelijk dat zij het Woord van het Nieuwe Verbond zouden prediken, dat 
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men niet door eigen werken, maar door geloof in de HEERE Jezus Christus, 
en door de werking van de Geest van Christus in hen, het Beeld van Gods 
Geliefde Zoon gelijkvormig zullen worden gemaakt.

 En op diezelfde dag lieten �000 man zich dan ook dopen.
 Dat kost je wel het leven naar de oude mens, maar dan sta je op als nieuwe 

mens in Christus Jezus de HEERE.

:29 Want Mozes had gezegd: Vult heden uw handen den HEERE; want elk 
zal zijn tegen zijn zoon, en tegen zijn broeder; en dit, opdat Hij heden een 
zegen over ulieden geve! 

:29 Vult heden uw handen  =  Het Woord van God hanteren, danwel Zijn Werk 
laten doen.

 Wij zijn niet zo geneigd om dit als werk te zien dat we gekregen hebben uit 
de hand van de HEERE. Om de “oude mens” van onszelf, en die van de 
ander, voor “dood” te rekenen.

 Maar dit zouden wij wel doen omdat het in de praktijk van ons leven, voor 
ons persoonlijk, maar ook voor de Gemeente, het lichaam van Christus, tot 
zegen zal zijn. 

:30 En het geschiedde des anderen daags, dat Mozes tot het volk zeide: 
Gijlieden hebt een grote zonde gezondigd; doch nu, ik zal tot den HEERE 
opklimmen; misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. 

:30 Zonde  =  Ongeloof
   =  Het doel missen
 Maar Mozes treedt weer op als middelaar.
 Hij zal opklimmen  =  Opstijgen; brandofferaltaar, brandoffer.
 En hij zal verzoening doen voor de zonden van zijn volk.

:31 Zo keerde Mozes weder tot den HEERE, en zeide: Och, dit volk heeft een 
grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. 
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:32 Nu dan, indien Gij hun zonden vergeven zult! Doch zo niet, zo delg mij nu 
uit Uw boek, hetwelk Gij geschreven hebt. 

:32 Gelovigen in Christus, kunnen nooit meer uitgedelgd worden.
 Maar zegt Mozes: “Zo het zou kunnen, delg mij dan maar uit Uw Boek”.

 Romeinen 9:3:
 Paulus zegt het met andere woorden:
 Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn 

broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees.

 Delg mij dan maar uit Uw Boek. De uitdelging van Mozes is een type 
van het einde van het Oude Verbond. Hieruit moet je tevens de conclusie 
trekken dat elk mens staat ingeschreven in het Boek des Levens, maar dat 
de mens er zelf voor kan kiezen om uitgeschreven te worden.

 Het is zoiets als bij de Burgerlijke stand en het Nederlandse Bevolkings-
register.

 Bij je geboorte word je ingeschreven.
 Maar bij emigratie kies je er vrijwillig voor om te worden uitgeschreven.

:33 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Dien zou Ik uit Mijn boek delgen, die aan 
Mij zondigt. 

:33 Zondigen = ongelovig zijn
 Als je in je ongeloof blijft, en dus niet tijdens je aardse leven tot geloof komt 

in de HEERE Jezus Christus, dan kies je er zelf voor om uit het Boek des 
Levens geschrapt te worden.

:34 Doch ga nu heen, leid dit volk, waarheen Ik u gezegd heb; zie, Mijn Engel 
zal voor uw aangezicht gaan! doch ten dage Mijns bezoekens, zo zal Ik hun 
zonde over hen bezoeken! 

:35 Aldus plaagde de HEERE dit volk, omdat zij dat Kalf gemaakt hadden, 
hetwelk Aaron gemaakt had. 
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 Natuurlijk bedreef het Volk Israël afgodendienst.
 En de HEERE was daar uiteraard vertoornd over.
  Maar dit geldt voor ons ook.
 Daar waar wij van de Genade vervallen;
 Daar waar wij dus weer terugkeren naar de eerste beginselen der wereld en 

naar een leven onder de Wet;
  Daar waar wij zelf Christus Gestalte willen geven in ons leven;
 Daar is zelfs Mozes vertoornd over ons.
 Want zegt Mozes: Dit is het stomste wat je maar doen kunt.

 Exodus 33:18-23:
 Toen zeide hij: Toon mij nu Uw heerlijkheid! 
 Doch Hij zeide: Ik zal al Mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan, 

en zal den Naam des HEEREN uitroepen voor uw aangezicht; maar Ik zal 
genadig zijn, wien Ik zal genadig zijn, en Ik zal Mij ontfermen, over wien Ik 
Mij ontfermen zal. 

 Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal 
geen mens zien, en leven. 

 De HEERE zeide verder: Zie, er is een plaats bij Mij; daar zult gij u op de 
steenrots stellen. 

 En het zal geschieden, wanneer Mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal Ik 
u in een kloof der steenrots zetten; en Ik zal u met Mijn hand overdekken, 
totdat Ik zal voorbijgegaan zijn. 

 En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij Mijn achterste 
delen zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden. 

 Exodus 34:27-33:
 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf u deze woorden; want naar luid 

dezer woorden heb Ik een verbond met u en met Israël gemaakt. 
 En hij was aldaar met den HEERE, veertig dagen en veertig nachten; hij 

at geen brood, en hij dronk geen water; en Hij schreef op de tafelen de 
woorden des verbonds, de tien woorden. 

 De HEERE Jezus Christus, het Ware Woord Gods en de Meerdere van 
Mozes, zei:
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 Johannes 4:32:
 Maar Hij zeide tot hen: Ik heb een spijs om te eten, die gij niet weet. 
 Johannes 4:34:
  Mijn spijs is dat Ik doe de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn 

werk volbrenge

 En het geschiedde, toen Mozes van den berg Sinai afging (de twee tafelen 
der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, als hij van den berg afging), 
zo wist Mozes niet, dat het vel zijns aangezichts glinsterde, toen Hij met 
hem sprak. 

 Als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, ziet, zo glinsterde 
het vel zijns aangezichts; daarom vreesden zij tot hem toe te treden. 

 Toen riep Mozes hen; en Aaron, en al de oversten in de vergadering keerden 
weder tot hem; en Mozes sprak tot hen. 

 En daarna traden al de kinderen Israëls toe; en hij gebood hun al wat de 
HEERE met hem gesproken had op den berg Sinai. 

 Alzo eindigde Mozes met hen te spreken, en hij had een deksel op zijn 
aangezicht gelegd. 

Als we een samenvatting hiervan maken, dan zegt juist Mozes, (als zijnde de Wet):

Je moet niet proberen om Christus Gestalte te geven in je leven.
Dit moet je niet zelf doen, maar dit moet je door de HEERE laten doen.
Doe eerst dat deksel maar eens van je aangezicht.
Doe in geloof een beroep op de Genade en op de Ontfermingen Gods en je zal dan 
een ontmoeting hebben met het Uitgedrukte Beeld van de Onzienlijke God.
Laat je stellen op het Fundament, namelijk op Christus.
Schuil in Christus uw Rotssteen.
En de brief aan de Efeziërs zegt:  Wij zijn in Christus.

Kom onder de Wet vandaan, en nader tot de troon Zijner Genade.
Leg dan af de oude mens, en doet aan de nieuwe mens in Christus.
Zoek en bedenk de dingen die Boven zijn daar waar Christus is, zittende aan de 
Rechterhand Gods.
Ga aan de voeten van de HEERE zitten, en laat je door Hem onderwijzen.
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Zo lang je in de �0, namelijk in deze wereld van lijden en verzoekingen bent, leef 
in gemeenschap met de HEERE Jezus Christus, en Zijn Woord.
En het zal worden: Christus in u, de Hoop der Heerlijkheid. (Kolossenzen 1:27)

Mozes was zich er niet van bewust geweest welk een heerlijk werk God aan 
hem had gewrocht op grond van Mozes’ geloof, trouw, en onderwerping aan 
het Woord van God.
Mozes had geen enkel godsdienstig werk verricht.
Hij had alleen maar naar de HEERE geluisterd en Zijn Woord geloofd.
En in de wederkomst zal iedereen dan ook zien wat Christus in hem en aan hem 
en door hem heeft kunnen, en mogen doen. Want de heerlijkheid die Mozes 
dan ontvangt, zal de weerspiegeling zijn van het leven en de heerlijkheid, en de 
gezindheid van Christus, tijdens zijn aardse leven.

Doordat Mozes in geloof, de dagelijkse gemeenschap met de HEERE Jezus 
Christus had gezocht en beleefd, had het Woord en het Leven en de Geest van 
Christus van Mozes een totaal ander mens gemaakt.
Zowel van binnen, als van buiten.
Mozes was door God het Beeld van Gods Geliefde Zoon gelijkvormig gemaakt. 
Hij was veranderd van het beeld van een verderfelijk mens, naar het beeld van 
Christus.

Maar het volk van God antwoordt hierop:
Geef ons maar de Wet, geef ons maar de Bedekking, wij zorgen wel voor onze 
eigen heerlijkheid.

2 Korinthe 3:15-18:
En Paulus zegt daarom tot de Korinthiërs, en ook tot ons: Doe niet gelijk het volk 
Israël gedaan heeft.

Want tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel 
op hun hart. 
Doch zo wanneer het tot den HEERE zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel 
weggenomen. 
De HEERE nu is de Geest; en waar de Geest des HEEREN is, aldaar is Vrijheid. 
En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des HEEREN 
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weerspiegelende, worden naar hetzelfde Beeld in gedaante veranderd, van 
Heerlijkheid tot Heerlijkheid, als van des HEEREN Geest. 

Leg de oude mens dan af, en doet de nieuwe mens aan in Christus Jezus.
Want daar waar Christus ons Leven is;
daar waar de Geest van Christus het willen en het werken in ons mag bewerken;
daar zal de Heerlijkheid van Christus Zijn weerspiegeling en weerklank vinden 
in onze levens.

Niet dat Mozes hier opuit was, want het ging Mozes alleen om de verheerlijking 
van Christus. En dat werd nu juist zijn heerlijkheid.

Zo is dit ook bij allen die in Christus zijn. Deze Heerlijkheid zal in de toekomst 
ten aanzien van iedereen geopenbaard worden, hoewel wij er zelf niets aan 
gedaan hebben. En we er onszelf zelfs niet eens bewust van waren welk een 
heerlijk werk Christus in ons tot stand bracht.
Want we zullen bij Zijn verschijning, overkleed, bekleed, of naakt bevonden 
worden.
Afhankelijk van het feit of wij liever onze eigen werken volbracht hebben, of dat 
Hij Zijn werk in ons heeft mogen en kunnen doen.

Amen.
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20. En hij nam dat kalf, dat zij gemaakt hadden, en verbrandde het in het vuur, en vermaalde het, 
totdat het klein werd, en strooide het op het water, en deed het den kinderen Israëls drinken. 

21. En Mozes zeide tot Aaron: Wat heeft u dit volk gedaan, dat gij zulk een grote zonde over 
hetzelve gebracht hebt? 

22. Toen zeide Aaron: De toorn mijns heren ontsteke niet! gij kent dit volk, dat het in den boze 
ligt. 

23. Zij dan zeiden tot mij: Maak ons goden, die voor ons aangezicht gaan, want dezen Mozes, dien 
man, die ons uit Egypteland opgevoerd heeft, wij weten niet, wat hem geschied zij. 

24. Toen zeide ik tot hen: Wie goud heeft, die rukke het af, en geve het mij; en ik wierp het in het 
vuur, en dit kalf is er uit gekomen. 

25. Als Mozes zag, dat het volk ontbloot was, (want Aaron had het ontbloot tot verkleining onder 
degenen, die tegen hen hadden mogen opstaan), 

26. Zo bleef Mozes staan in de poort des legers, en zeide: Wie den HEERE toebehoort, kome tot 
mij! Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. 

27. En hij zeide tot hen: Alzo zegt de HEERE, de God van Israël: Een ieder doe zijn zwaard aan 
zijn heup; gaat door en keert weder, van poort tot poort in het leger, en een iegelijk dode zijn 
broeder, en elk zijn vriend, en elk zijn naaste! 

28. En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes; en er vielen van het volk, op dien dag, 
omtrent drie duizend man. 

29. Want Mozes had gezegd: Vult heden uw handen den HEERE; want elk zal zijn tegen zijn 
zoon, en tegen zijn broeder; en dit, opdat Hij heden een zegen over ulieden geve! 

30. En het geschiedde des anderen daags, dat Mozes tot het volk zeide: Gijlieden hebt een grote 
zonde gezondigd; doch nu, ik zal tot den HEERE opklimmen; misschien zal ik een verzoening 
doen voor uw zonde. 

31. Zo keerde Mozes weder tot den HEERE, en zeide: Och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, 
dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. 

32. Nu dan, indien Gij hun zonden vergeven zult! doch zo niet, zo delg mij nu uit Uw boek, 
hetwelk Gij geschreven hebt. 

33. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Dien zou Ik uit Mijn boek delgen, die aan Mij zondigt. 
34. Doch ga nu heen, leid dit volk, waarheen Ik u gezegd heb; zie, Mijn Engel zal voor uw 

aangezicht gaan! doch ten dage Mijns bezoekens, zo zal Ik hun zonde over hen bezoeken! 
35 Aldus plaagde de HEERE dit volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, hetwelk Aaron gemaakt 

had. 


