
 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graag willen wij vandaag even een parallel trekken tussen het gebeuren in de tijd dat 
Gods volk, Egypte verliet, en door God verlost werd van wereldse slavernij, en de 
ware wereldwijde gemeente van Christus vandaag, bestaande uit mensen welke ook 
werden bevrijd van slavernij aan vele wereldse begeerten. Het was en is voor beiden 
een weg een levensweg van veel moeiten, van vallen en opstaan, een smalle weg naar 
wat God beloofde. Wij lezen Exodus 32. 
 

WAT VEROORZAAKTE GELOOFSAFVAL BIJ GODS VOLK? 
 
Wij lezen dat het volk de terugkomst van hun grote leider Mozes verwachtende was. 
Doch die wederkomst bleef uit, en het volk geraakte hun geduld helemaal kwijt. 
Mozes had hen toch duidelijk gemaakt dat hij terugkeerde na veertig dagen en veertig 
nachten. Geen geduld oefenen kan een struikelsteen zijn om het beloofde te ontlopen! 
Let op Abraham, als gelovige welke wel geduld oefende: 
 

Hebreeën 6:15 En zó, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde 
verkregen. 

 
Het volk dacht dat de dag van zijn vertrek al zou meetellen. Dus hun eenvoudige 
tijdsrekening was al verkeerd. Vandaag hebben we ook geen jaarkalender welke na al 
die jaren nog te vertrouwen is. De Bijbel gebruikt enkel de maankalender. Vandaag is 
de boodschap net als vroeger: heb geduld en laat u niet misleiden! 
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WACHTEN OP DE WEDERKOMST VAN MOZES 
 
Mozes was weg en had zijn vertrouwen gesteld 
op het volk, dat het de geboden van het verbond 
met de Here in Exod.24 zou volgen, en dus ook 
geen afgoden zou dienen.  
Ook Henoch waarschuwde zijn kinderen voor de 
tijd van zijn opname!  
Het volk had toen beloofd, al wat de Here 
gesproken heeft zullen wij doen. (Ex.24:3). 
Het volk had de God van Israël bezig gezien, en al 
de grote wonderen. (Ex.24:10).  

 
Het volk kwam op andere en verwarrende gedachten, door hun ongeduld, door invloed 
van de duivel, en het was slechts één dag verschil! De duivel bracht hen in verwarring, 
door leugens te inspireren, en liet weten dat Mozes was gestorven, dus verwacht hem 
niet verder meer! (Rashie)  
 

WACHTEN OP DE WEDERKOMST VAN JEZUS 
 
Jakobus 5:7 Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op 
de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop 
gevallen is.8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. 

 
Jezus voer ten hemel, en Hij stelt ook zijn vertrouwen op zijn discipelen, net als Mozes, 
dat zij Hem gehoorzaam zouden blijven, in alles wat Hij hen had geleerd. Vele mensen 
lieten zich dopen, en beloofden geen andere goden meer dienen.  Ook verwachten alle 
Bijbelgetrouwe christenen de wederkomst van Jezus op aarde. Men verwacht ook Zijn 
geheime wederkomst in de lucht, de opname (The Rapture). Vandaag kunnen wij 
eenzelfde gedrag bij christenen vaststellen, welke zich laten misleiden door 
demonische machten, en geloven niet verder in de opname!  Wij stellen opnieuw 
ongeduld vast vandaag onder Gods kinderen, wat ernstige gevolgen kan hebben. Men 
krijgt plots verwarrende gedachten over de geheime wederkomst. Jezus waarschuwde 
voor die tijd welke vooraf zou gaan aan zijn wederkomst op aarde. Alle tekenen welke 
beschreven werden in de Bijbel, slaan enkel op de zichtbare wederkomst van Jezus 
met Zijn gemeente! 
Een actuele geestelijke blindheid, verwarring, weinig kennis van profetie, grote  
geloofsafval door ongeduldigheid, een nieuwe weg van misleiding. (2 Thess.2:3). 
Gevolgen van ongeduld kunnen zijn: 

ONGERECHTIGHEID 
 
Maar als die slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft lang uit, en hij zou beginnen de 
slaven en slavinnen te slaan, en te eten, en te drinken en dronken te zijn, dan zal de heer van 
die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht en op een uur, dat hij niet weet, en hij zal 
hem folteren en hem in het lot der trouweloze doen delen. Luc.12: 45,46   
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EEN VALSE BABELSE WERELDKERK, weinig geloof in Jezus. 
 
Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en 
laat Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des 
mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? Luc.18 
 

DE PLOTSE WEDERKOMST 
 
Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten 

huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging,  en zij niets bemerkten, eer 
de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen 
zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten 
worden; Matth.24 
 

ANDERE GEVOLGEN VAN HUN GELOOFSAFVAL. 
 
Het gevolg was dat men zich een eigen god schiep, een eigen godsdienst, net zoals in 
Egypte, een afgod, een gouden kalf! Zij vertrouwden op dat gouden kalf, Apis, dat het 
hen verder zou leiden. Dit gouden kalf symboliseert welvaart, waar men op vertrouwde. 
Toen vernederde Gods volk zijn eigen God, tot een stierkalf om vruchtbaarheid te 
vieren.!  
 
Men dacht (zondig) net als een onbekeerde, namelijk dat dit kalf het was welke hen uit 
Egypte had geleid! Het werd een god van kapitaal (goud) materialisme, en genot, welke 
hen gelukkig zou maken.  
Een god dienen met wereldse principes, welke zij 400 jaar lang traditioneel hadden 
gekend.  Traditie van vals geloof is een demonische macht. Het gedwongen opofferen 
van hun gouden oorringen, zo gaf Aaron, met onvoldoende gezag, toe aan het 
opdringerig volk dat opnieuw “éénsgezind” de wereldse afgoderij wilde.  
Het werd een valse godsdienst, waarbij iedereen zich goed “voelde”, bij die prachtige 
muziek, dans en seks. Het emotionele kan bedrieglijk zijn, en vele mensen misleiden. 
Offeren aan de Here was altijd vrijwillig. Offeren bij vals geloof is dwangmatig. 
 

HET GOUDEN KALF VANDAAG 
 
De afgoderij met de kalveren, welke ook Baäls werden genoemd, 
ging later verder door, de profeet Hosea 13:2 schreef iets 
merkwaardigs over die afgodsbeelden. Beelden die je van God 
afhouden!  
 
Ook nu gaan zij voort met zondigen en maken zich gegoten 
beelden van hun zilver, afgodsbeelden, naar eigen inzicht, alles 
het werk van metaalbewerkers. Men zegt van hen: De mensen 
die offeren, kussen kalveren. 
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Toen stonden twee gelijkaardige kalveren als afgod 
te Bethel en te Dan. Het ritueel was, dat wie zijn 
nageslacht offerde aan het kalf, ook toelating kreeg 
van de afgodspriesters om het kalf te mogen kussen. 
Een duidelijke gelijkenis met het traditionele Babelse 
christendom waar ook vele afgoden worden gekust. 
Zoals het kussen van de H. Antonius en vele andere 
afgoderij.  
 

Wat betekent dat kalf nog in 2017?  
 
Wanneer wij dat kalfsbeeld vergelijken met ons 
computerbeeld, in al zijn vormen, dan stellen wij 
vast dat de hedendaagse supertechniek, de oorzaak 
zal worden dat vele nakomelingen, en volgende 
generaties, geen job, geen dagelijks brood, meer 
zullen hebben. Opofferingen dus! Voor die wijze en 
praktijken waarschuwde zelfs een Bill Gates voor de 
toekomst van de volgende generatie.  
 

Het “kalf dansen” is terug!  
  
Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, gelijk geschreven 
staat: Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te 
dansen.  En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er 
vielen op één dag drieëntwintigduizend. 1 Cor. 10: 7,8. 
 
Daarna bezondigde het volk zich met rituele en immorele seks als eredienst en 
aanbidding van het gouden kalf.  Hebben christenen dan iets geleerd van wat Gods 
volk hebben ervaren, na hun zonde? Een valse eenheid rond het kalf? Ook vandaag 
hoogtijd dat mensen zich bekeren zoals Paulus schreef aan Titus: 
 
Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan 

velerlei begeerten en zingenot, levende 
in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Tit.3:3 
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