32 Oorlogsrumoer in het kamp Exodus 32
Lees Exodus 32 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in
contrast staan?
Nadat Mozes 40 dagen wegbleef op de Sinaï, geloofde het volk dat Mozes moest zijn omgekomen en
dat ze op zichzelf waren aangewezen. Vrezend voor hun toekomst zonder een middelaar en nog zó
gewend aan de goden van Egypte, vielen ze daarop terug in plaats van de ontzagwekkende Elohiem
te vrezen die ze nog maar zo kort kenden. Ze intimideerden Aäron een beeld te maken en bogen er
voor tijdens het inwijdingsfeest; maar wat nog erger was: ze ontkenden dat de Elohiem van
Abraham, Izak en Jakob hen bevrijd had uit Egypte met Zijn sterke arm. Zo overtraden ze het 1ste, 2de
en 3de gebod.
Het chiasme is als volgt:
A (v1-6) Israël haalde Aäron over een gouden stierkalf te maken; ze offerden er aan en vierden feest.
B (v7) JHWH vertelde Mozes om af te dalen naar het volk dat verderfelijk had gehandeld.
C (v8) JHWH vertelde Mozes dat het volk was opgestaan tegen de Torah en een afgod had gekozen.
D (v9) JHWH vertelde Mozes dat het een halsstarrig volk was.
E(v10) JHWH was voornemens het volk te vernietigen en Mozes tot een groot volk te maken.
F(v11-14) Mozes bemiddeld 3 maal met verschillende tegenargumenten voor het volk bij JHWH
G(v15-16) Mozes daalde de berg af met de door JHWH zelf beschreven twee stenen tafelen.
H(v17a) Jozua hoorde het rumoer van het juichende volk en zei tegen Mozes:
Centrale as (v17b) “er is krijgsrumoer in het kamp”.
H(v18) Mozes hoort geen geluid als bij overwinning of verlies bij strijd maar beurtzang.
G(v19-20) In woede vernietigde Mozes de tafelen en het kalf en liet het volk er van drinken.
F(v21-24) Aäron bekende zijn aandeel in het drama maar gaf het volk de schuld.
E(v25-29) Zonen van Levi doodden 3000 mannen uit het volk en moesten zich wijden aan JHWH.
D(v30) De volgende dag verteld Mozes het volk dat hij zal proberen verzoening te bewerken.
C(v31-33) Mozes bemiddeld en is bereid zichzelf op te offeren; JHWH zal alleen zondaars straffen.
B(v34) JHWH draagt Mozes op de reis naar Kanaän voort te zetten. Zonde zal later vergolden worden
A (v35) Zo trof JHWH het volk, omdat zij een kalf gemaakt hadden dat Aäron voor ze gemaakt had.

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: Vanuit ongeduld en angst forceerde het volk Aaron er toe een afgod te maken waarop ze
konden vertrouwen zoals ze gewend waren geraakt in Egypte voor de uittocht. Vanwege dit gebrek
aan geduld en geloof werden zo’n 3000 actieve opstandelingen gedood. Zie profetische les 1
Niveau B: Niemand anders dan Mozes was in staat het volk te leiden. Alleen dankzij de bemiddeling
van Mozes verdroeg JHWH het wispelturige volk. Degenen die passief bleven om de zonde van
afgoderij te beletten waren in feite ook schuldig maar daar zou JHWH later mee afrekenen. Zie
profetische les 2

Niveau C en D: Vanwege de zonde van afgoderij moest er een prijs betaald worden. Mozes wou deze
afbetalen met zijn eigen leven maar JHWH wou dat offer niet aanvaarden. Degenen die gezondigd
hadden moesten zelf betalen voor hun bedreven kwaad.
Het volk wordt beschreven als halsstarrig; JHWH kan in Zijn heiligheid geen zonde verdragen, dus was
verzoening noodzakelijk om de verbondsrelatie te kunnen voortzetten. Zie profetische les 3
Niveau E: De toorn van JHWH werd gestild door de gehoorzaamheid van de zonen van Levi die 3000
man dooden (waarschijnlijk degenen die zeer actief de afgoderij organiseerden en tot uitvoer brachten) op
deze eerste sjavoeot. Daarom kregen de zonen van Levi taken toebedeeld. Zie profetische les 4
Niveau F: Het is ons mensen eigen de drang om anderen de schuld te geven van onze eigen fouten.
Terwijl Mozes juist een beroep doet op de verbondsbeloften en wijst op het belang van de eer van
JHWH´s reputatie onder de volken, koos Aäron het pad van lafhartigheid en gaf het volk de schuld.
Aaron blijft wel in functie maar daar was wel een hersteloffer voor nodig: Exodus 32:21! Zie profetische les 5

Niveau G: Zowel de door JHWH zelf aan beide zijden beschreven* 2 stenen tafelen als ook het door
mensenhanden gemaakte gouden kalf werden die dag vernietigd door Mozes. Opnieuw was Israël
hierdoor kwetsbaar en zonder wettelijke vertegenwoording en bescherming omdat de stenen tafels
het huwelijkscontract waren geweest. Hun dwaling was zo ernstig dat Mozes het volk dwong van hun
zonde te drinken. Zie profetische les 6
* beide tafels was dus beschreven met de 10 woorden; zo was er een origineel en een duplicaat.
Niveau H en de Centrale as: Zowel Jozua als Mozes hoorden het rumour van het volk toen ze het
kamp naderden. Het zingen als onderdeel van de afgoden aanbidding moet vreemd en
ongecontroleerd geklonken hebben; in iedergeval anders als melodieuze aanbidding voor JHWH.
Jozua dacht dat er oorlog gaande was! Zó tegenstrijdig was het rumour vanuit het kamp. Zie
profetische les 7

Aan deze geschiedenis wordt gerefereerd in Deuteronomium 9:11-21 en wordt kort samengevat in
Psalm 106:19-20

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee
willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah
meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Psalm 40:8,9 en Jesaja 46:8-10.
Ook Hebreeën 3:5 is duidelijk: En Mozes is wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om
te getuigen van wat later gesproken zou worden.. Jesjoea zélf bevestigd dit principe na zijn
opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27. Even later zegt Jesjoea het zelfde tegen de elf
discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u

was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de
Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften
begrepen. Ook in Johannes 5:45-47 wijst Jesjoea duidelijk op Mozes die over hem schreef tegenover
de Schriftgeleerden: Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u
uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij
geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven? Mogen onze
ogen geopend worden voor de Torah en de woorden van Jesjoea als we nog wat Schriftplaatsen
langs gaan!
Profetische les 1: Als de Messias terug komt, zal hij dan net als Mozes die de berg afdaalde, het geloof

vinden op aarde? Lucas 18:8
Zal zijn volk geduldig en gehoorzaam aan de geboden wachten of stijfkoppig zijn en vertrouwen op
eigen afgoden en die actief aanbidden of passief toekijken hoe anderen dat doen?
Zullen de geheiligden in geest en waarheid aanbidden bij de wederkomst van de Messias of zal hun
beurtzang klinken als oorlogsrumoer dat alle kanten op kan gaan? Ook nu nog vraagt JHWH geduld
en volharding in het wachten van ons: 2 Petrus 1:5,6
Profetische les 2: Niemand anders dan Jesjoea kan het volk van JHWH leiden; alleen dankzij zijn

bemiddeling zal JHWH de mensheid tolereren: 1 Timotheus 2:5
Niet alleen het volk maar ook Aäron had gezondigd al was het onder druk; we lezen in Leviticus 9:1,2
dat hij o.a. een kalf als hersteloffer moest brengen om weer te mogen naderen en dienen in het
heiligdom
Profetische les 3: Het loon van de zonde is de dood. Alleen de man zonder zonde Jesjoea de Messias

was in staat de prijs te betalen voor de zonde van de mensheid en was daar ook toe bereid: Psalm
40:8,9 Het offerbloed tot de dood van de Messias werd door JHWH geaccepteerd tot verzoening
voor de mensheid: Romeinen 6:23
De toorn van JHWH zal op ‘de dag des Heeren’ gaan over deze goddeloze aarde. Alleen degenen die
het getuigenis van Jesjoea hebben én zich richten op de geboden van JHWH zullen overleven en
waardig bevonden worden voor dienst in het Koninkrijk: Openbaring 12:17; 19:10 en 22:3
Profetische les 4: Het feest shavoeot herdenkt dat JHWH Mozes de 2 stenen tafelen gaf en er op die

dag 3000 zielen stierven vanwege de zonde met het gouden kalf. In 31 na Christus stonden de eerste
volgelingen van Jesjoea voor JHWH en getuigden tegenover het volk te Jeruzalem. Die dag kwamen
3000 mensen tot geloof en bekeerden zich: Handelingen 2:41
Op een toekomstig sjavoeot zal de Torah nogmaals gepresenteerd worden aan het volk van JHWH als
richtlijn voor het leven: Ezechieël 20:35-38
Profetische les 5: Zonder geloof is het onmogelijk JHWH te behagen: Hebreeën 11:6
Vrees voor mensen is een valstrik; de rechtvaardigen vrezen JHWH uiteindelijk meer dan mensen:
Filippenzen 2:12; Hebreeën 13:6
Het is altijd de intentie geweeest van JHWH om een bruid te zoeken voor Zoon de Messias. De bruid
moet gehoorzaam zijn aan de geboden van de Vader , het getuigenis van het Lam hebben en gekleed
zijn met klederen van gerechtigheid. Deze bruid zal voorbereid worden en getoond aan de Messias
bij zijn wederkomst ten tijde van de dag des Heeren: Openbarin 19:7-9
De Torah op tafelen van steen zal volledig vervangen worden door de Torah op de tafel van het hart
zodat ze van binnenuit JHWH zullen gehoorzamen: Ezechiël 11:19,20

Profetische les 6: Deze praktijk vinden we later in de Torah terug bij het gebod met betrekking tot de

verdenking op overspel door een vrouw: Numeri 5:11-31
In Johannes 8:1-11 dwingt Jesjoea de Schriftgeleerden en Farizeeen ‘te drinken van’ hun valse
vroomheid en bedoelingen om vervolgens de overspelige vrouw niet te veroordelen maar hij zegt
haar wel niet meer te zondigen.
Uiteindelijk heeft Jesjoea de drinkbeker van de toorn van JHWH voor on sleeggedronken!
Profetische les 7: Jesaja 1:2-20 Is een echo van de aanklacht tegen het volk in Exodus 32 maar dat

JHWH door gaat met een heilige rest (vers 9a).

