
 

Jan Steyn preek Sondag 28 Julie 2013. 

Teks: Eksodus 32:1-14 en 2 Timoteus 3:1-5 

Tema: Goue kalwers gister en vandag 

 

Inleiding: Afgodsdiens of die goue kalf in die tyd van Eksodus 32: 

Pas nadat God Sy volk Israel uit Egipte gered het, lees ons in Eksodus 20 dat Hy hierdie verbond of heilige 

ooreenkoms met hulle vasgemaak het. In Eksodus 20:23 lees ons dat Hy hulle baie duidelik verbied het om 

afgode of selfs 'n beeld van Hom te maak.: "Julle mag nie gode uit silwer maak om my plek in te neem nie. 

Julle mag ook nie vir julle gode uit goud maak nie." Maar in Eksodus 32 sien ons die ondenkbare: dat die volk 

hierdie beeld van God maak lynreg teenoor dit wat hy hulle beveel het. Ons kan verstaan hoekom die Here hier 

Sy volk wil uitwis. Hulle het tog met die goue kalf die heilige ooreenkoms of verbond met Hom verbreek. Die 

feit dat Moses die kliptafels van die wet stukkend gooi aan die voet van die berg bevestig dat die verbond 

verbreek is en nie meer bestaan nie. 

 

Die groot probleem in Eksodus 32 is dat die volk self kies hoe hulle God wil aanbid. Daarom is Eksodus 32 

die droewige verhaal van mense wat verveeld geraak het met die gedagte dat God op Sy manier en volgens Sy 

voorskrifte aanbid moes word. Moses is lank reeds weg met die berg op en na die lang tydsverloop weet hulle 

nie of hy gaan terugkeer nie. Hulle kom in opstand- nie teen Moses se leierskap nie, maar teen sy afwesigheid. 

Deur Moses het hulle altyd hierdie half direkte toegang tot God gehad en in Moses se afwesigheid het hulle nie 

geweet of hulle nog steeds daardie toegang gehad het nie. Daarom het hulle hierdie meer direkte toegang tot 

God gesoek noudat Moses nie meer daar was nie.  Hulle maak deur die goue kalf van die onsigbare en 

almagtige God 'n blote beeld in wie se teenwoordigheid mens sommer maklik kon kom. Die sprekende, die 

lewende en handelende god word gereduseer tot hierdie lewelose voorwerp wat nie kon praat of handel nie. 

Deur God vir hulself sigbaar en tasbaar te maak in die vorm van die goue kalf het hulle gemeen om Hom te kan 

manipuleer. Dis ironies dat hulle hierdie kalf maak om hulle te lei na die beloofde land. Hulle sou natuurlik die 

kalf moes dra en so eintlik die kalf neem waar hulle wou gaan! So wou hulle eintlik die Here by hulle planne en 

wil inskakel- ons gaan waar ons wil en maak soos ons wil en ons neem God saam. En omdat mense in beheer 

wil wees en nie God wil toelaat om in beheer te wees nie, ontspoor die kamtige fees tot eer van die Here 

spoedig in hierdie orgie van seks en drank.   

 

Die goue kalf moet ons hoor is geen nuwe god nie- die beeld verteenwoordig die Here die god van Israel. 

Dis soos Aaron dit ook verstaan: Môre is daar fees vir die Here. (vers 5). Hulle oortree dus nie die eerste gebod 

van geen ander gode naas die Here nie, maar die tweede gebod dat jy geen afbeeldings mag maak van iets op 

aarde of hemel of selfs van die ware God nie. Die feit dat die volk hierdie afbeelding maak van God in die vorm 

van 'n goue kalf moes vir God afstootlik gewees het. In Egipte waaruit die volk gekom het was daar die god 

Apis in die vorm van 'n bul. Hy was die god van vrugbaarheid. In die beloofde land waarheen hulle nog op pad 



was was die god Baal aanbid ook in die vorm van 'n bul. Die simbool van heidense volke is gebruik om 'n 

afbeelding te maak van die ware God! 

 

Moderne afgodsdiens of goue kalwers: 

Iemand maak hierdie baie belangrike opmerking oor moderne afgodsdiens: "All the various forms of modern 

idolatry have one thing at their core: self. We no longer bow down to idols and images of rock and wood. 

Instead, we worship at the altar of the god of self." Die self of die eie-ek is waarskynlik die grootste afgod 

van ons tyd. Dis hoekom ek 2 Timoteus 3 gelees het. Die afgod van die eie-ek kom nêrens in die Bybel harder 

aan die woord as juis daar nie! 

 

Een manier hoe ons hierdie afgod van self of die eie-ek aanbid of voer is deur materialisme- deur die 

oneindige bymekaarmaak van goed of besittings- die engelse stuff. Ons voed ons eie ego's deur die 

versameling van meer en meer goed. Boonop is in al die besittings wat ons so bymekaarmaak reeds sy 

vervaldatum ingebou. Dit gaan net so lank hou en net so lank compatible wees met tegnologie wat net groei en 

ontwikkel. Dan moet dit garage toe en haas ons ons winkel toe om die nuwe model of nuwe reeks te gaan koop. 

Daar is iets van gierigheid daarin as ons lewe half obsessief gedryf word deur die sug na meer en meer goed of 

besittings of gadgets of die nuutste tegnologie. Kolossense 3 praat van gierigheid as afgodery. Ongelukkig is dit 

ook waar dat daar kerke en predikers wat ook hierdie afgodsevangelie of prosperity gospel dryf dat jy God net 

ken en verstaan as hy jou geseën het met hierdie oorvloed aan materiële goed. Hierdie vals evangelie is maar 

ook in diens van die god van die eie-ek. God is daar om ons te seen en ons persoonlike voorspoed te waarborg 

en te verseker. 

 

Een van die ander gesigte van die afgod van die eie-ek is die trots en ego wat kan saamgaan met ons werk 

of loopbane of sport of ander prestasies. As ons werk of ons loopbaan ons insluk en ons basies geen tyd met 

ons kinders deurbring nie, rasionaliseer ons dit vir onsself met die gedagte dat ons dit vir hulle doen sodat hulle 

hierdie beter lewe kan hê. Ek dink die waarheid is dat as ons werklik eerlik is, ons maar baie keer hierdie effort 

ter wille van onsself insit, om so ons selfbeeld en ander mense se siening van ons te bevorder en so meer 

suksesvol of betroubaar in hulle oë te lyk. Een van my kollegas in 'n welgestelde stadsgemeente vertel een maal 

die skokkende getuienis van die pa wat na 'n soveelste oorsese sakereis vir sy graad 11 seun baie opgewonde 

die heel nuutste laptop nog in sy boks gee. Die seun stap toe uit en gooi die boks met die nuwe laptop in die 

swembad. Toe sê hy vir sy pa: Pa, ek wil nie jou goed hê nie, ek wil jou hê. 

 

Billy Graham die bekende evangelis het in 2012 in die Chicago Tribune geskryf dat die afgode van vandag dié 

van geld, mag en besittings is. Daarom verwys ek ook na Jesus se woorde in Mattheus 6:24 dat jy nie God en 

Mammon, of die afgod van geld en goed saam kan aanbid nie.  

 

Een Amerikaanse skrywer dui celebrity worship aan as die grootste afgod in Amerika vandag. Die slaafse 

navolging van die lewens van bekende persoonlikhede. Ek wonder of ons in Suid Afrika ver agter is- ons is ook 



maar soms diep in werklikheidstelevisie vasgevang- keeping up with the Kardasians kan nogal tydrowend 

wees. Klink my hier het die tiener meisies net so vinning flou geval toe hulle vir Justin Bieber in lewende lywe 

in die Kaap gesien het. Baie na kom ook die heldeverering van bekende sportsterre of tv persoonlikhede. 

As ek kyk hoeveel geld in sport gestort word en hoeveel sommige sportsterre verdien wonder ek of ons nie ook 

maar sport half aanbid in ons land nie. 

 

Tim Keller skryf dat ook goeie dinge in ons lewens afgode kan wees: "Sin is not only doing bad things, it is 

more fundamentally making good things into ultimate things." Sin is building your life and meaning on 

anything, even a good thing, more than on God. Goeie dinge en skynbaar positiewe dinge kan ook afgode 

word, soos my gesin of my gesondheid of my werk. Selfs jou kerk of jou aanbidding kan afgode wees. Ek 

onthou van die baie sieklike tannie op die dorp wat op haar laaste graag met haar seun in Gauteng meer oor die 

foon wou praat, maar hy was nooit beskikbaar nie. Hy was net onder die dominee soos sy dit gestel het en altyd 

met een of ander projek of vergadering by hulle gemeente besig.  

 

Ek wonder of die hele virtuele wêreld van die internet nie ook een of ander vorm van afgodsdiens geword 

het nie. "Some people spend more time in the virtual world than the real world". Hoeveel tyd spandeer ons nie 

op ons 1-pads of blackberry's of op facebook of twitter nie. Tyd wat ons weerhou van verhoudings bou met 

ander mense of om op een of ander manier diensbaar te wees. Hoekom is dit vir baie van ons kinders groter 

straf as om vir die hele week sonder hulle I-pad te moet klaarkom as om vir die hele week geen maatjies na 

skool te kry nie? Deesdae kan iemand wat verveeld is met sy of haar bestaan vir hulself hierdie virtuele alter 

ego skep wat met ander interact en skielik hierdie opwindende lewe het.  

 

Miskien is die grootste afgode van ons tyd ook maar op die ou end in ons denke en gedagtes- oor hoe ons 

oor God dink. Ons maak ook maar dikwels in ons gedagtes 'n beeld van hoe ons dink God behoort te wees. 

Een voorbeeld is dat Hy net genade is maar nie eintlik worry oor ons sonde nie. Daarom kan ek eintlik maar 

lewe soos ek wil. Die ander is dat Hy hard en ongenaakbaar is en eintlik nie geduld of genade met ons en ons 

sonde het nie. Daarom moet ek in vrees vir Hom lewe. Die Woord hou vas aan die geregtigheid van God- dat 

Hy ernstig is oor sonde en dit straf en aan Sy liefde- dat Hy genadig is en ons liefhet tot in Sy Seun se dood aan 

die kruis. Enige verandering wat ons aanbring aan hoe God Homself aan ons voorstel in Sy Woord sodat ons 

Hom kan inpas by ons denke en beginsels, is om hierdie vals beeld van God te maak. As jy van God die god 

van net jou volk maak, is jy besig met 'n volksafgod. Die Here is in geen volk se diens nie en geen volk se 

eiendom nie. As jy God die god van voorspoed wil maak, het jy hierdie voorspoedsafgod. Die ware God is 

nooit in diens van jou voorspoed nie. As jy van God die een wil maak wat moet spring as jy vra, het jy 'n 

slaafafgod. Die ware God is nie in diens van mense nie, maar roep ons om in Sy diens te wees en sorg vir ons. 

 

Slot: 

Hierdie verhaal van Eksodus 32 wil ons kom herinner dat die kerk geen immuniteit teen sonde waarborg 

nie. Om die waarheid te sê is die kerk nogal gevaarlik, omdat  ons hier maar aanvaar dat ons dit goed bedoel 



met God, met mekaar en met ander mense. Daarom is dit  so waar wat die bekende teoloog Karl Barth geskryf 

het: Die beste plek om vir God en sy eise vir ons lewens weg te kruip is in die kerk! 

 

Eksodus 32 wil ons waarsku dat ons krities moet bly kyk na ons eie geloof en die lewe van ons kerk- dat ons 

die Gees maar altyd weer moet toelaat om hierdie spieël van die Woord voor ons op te hou sodat ons nie 

onsself en God en ander sal bluf nie.  Want ons grootste blindekol is gewoonlik maar vir ons eie vals beelde en 

afgodsbeelde van God. Israel wou God aanbid, maar op hulle terme en op die manier wat hulle gepas het. Is ons 

anders? Ons probeer ook maar om die Here op allerhande slim maniere te kry om ons te help om ons planne en 

drome te vervul en te verwesenlik en bied dan in ruil weer ons toewyding of aanbidding of selfs erger nog ons 

geld of goed aan.  Ons is beter met bargain met God as met buig voor God. 

 

Ek wil vra dat jy vir 'n oomblik of twee na jou eie lewe sal kyk aan die hand van  vyf vrae: 

Is daar enigiets wat jy voel jy nie sonder kan lewe nie? 

Is daar enige prioriteit in jou lewe groter as jou verhouding met God? 

Watter aktiwiteit neem so baie van jou tyd in beslag dat jy weet dit hou jou weg van sinvolle verhoudings 

met ander mense en van diensbaarheid aan ander? 

Wat of wie neem so baie van jou tyd in beslag dat jy altyd verskoning moet maak omdat jy so baie tyd 

daarmee of met hulle of hom of haar spandeer? 

 

Amen. 


