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God als een jonge stier

exodus 32:1–15a.19–21

Harm Dane

Israël heeft trouw aan God beloofd en Mozes heeft een altaar voor de heer opge-
richt. Dan gaat hij de Horeb op om van God lessen in liturgie te krijgen. Zeven 

hoofdstukken lang zijn wij als lezers er van getuige hoe God Mozes uitleg geeft over 
de ark, de tafel met de toonbroden, de tabernakel, de kandelaar, het altaar, de kande-
laar en de olie voor de lampen, de priesterkleren, de priesterwijding, de dagelijkse 
offers, de reinigingsgeboden. En al die tijd wacht het volk. Er ontstaat onzekerheid. 
Het volk gaat naar Aäron en vraagt om goden te maken, immers, die Mozes, die ons 
uit Egypte heeft gevoerd, zal wel dood zijn. Nu had Aäron kunnen zeggen, ik ben de 
rechterhand van Mozes, het ligt dus voor de hand dat ik hem opvolg. Maar Aäron 
is niet uit op eigen eer. Hij wil het volk een lesje leren en vraagt om de oorringen. 
Daarmee doelt hij niet simpelweg op sierraden. Oorringen worden gegeven als blijk 
van waardering, als teken van verbondenheid. Bij de profeten Jesaja en Ezechiël is 
er sprake van dat God de oorringen wegneemt als een vloek en dat God Zijn volk 
ermee tooit. Oorringen staan voor identiteit. Aäron vraagt het volk dus zichzelf op 
te offeren voor de goden waar ze om vragen. Misschien hoopt hij dat hun ogen open 
gaan als zij zich realiseren wat hij vraagt. Maar zijn opzet mislukt. Het volk aarzelt 
geen moment en legt de oorringen af. Aäron giet er een kalf van en het volk zegt ‘Dit 
is onze God, die ons uit het land Egypte heeft gevoerd.’ Het volk corrigeert zichzelf! 
Niet Mozes heeft ons uit Egypte uitgevoerd, maar God. Aäron stelt zich op als een 
geduldige onderwijzer. God heeft jullie gered en om jullie daar aan te herinneren, 
hebben jullie nu een beeld voor ogen van die bevrijdende God. Het is niet verwon-
derlijk dat Aäron op het idee komt om een stierkalf te maken. Een jonge God voor 
een jong volk, teken van kracht en potentie, dat klopt toch op wat deze God gedaan 
heeft door de Farao te verslaan en het volk door de zee en de woestijn te leiden?!

De bedoeling van Aäron is goed! Maar nu net deze God wordt razend. Dat roept 
de vraag op wat er nu zo erg is aan een godsbeeld? Kunnen we wel zonder? Heeft niet 
iedereen één of ander beeld van God? Beelden geven houvast en troost. Is het nou zo 
verkeer om een beeld van God te hebben?
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We lezen verder. Als het kalf goed en wel staat, neemt de verteller ons weer mee 
de berg op. En we zijn nog niet boven of God is al bezig met zijn tirade tegen 

Mozes over dat volk. God distantieert zich er onmiddellijk van, door te spreken over 
het volk dat jij, Mozes, uit het land Egypte hebt geleid. Het volk kan doodvallen en 
jou, Mozes, zal ik tot een groot volk maken. God beantwoordt in zijn tirade direct 
aan het beeld dat Aäron van Hem gemaakt heeft. Als een woedende stier rent hij 
op het volk af. Als God vastzit in het zelfbeeld van een jonge stier dan is het nu 
gedaan met Israël. Maar Mozes doet niet aan godsbeelden. Hij weet God op andere 
gedachten te brengen. God staat open voor tegenwerpingen en houdt niet rechtlijnig 
vast aan een eens ingenomen standpunt. Het is de moeite waard om met deze God in 
gesprek te gaan, omdat hij niet zit opgesloten in een vaststaand beeld.

Mozes gebruikt drie argumenten. Eerst wijst hij God op zijn verantwoordelijkheid. 
Jij hebt dit volk uitgevoerd uit Egypte, daar kun je achteraf niet voor weglopen. In 
de tweede plaats is de eer van God in het geding. Wat zullen die Egyptenaren een 
lol hebben als ze horen dat dat slavenvolk in de woestijn is omgekomen. Mooie God 
is dat geweest, eerst bevrijden en dan laten creperen. Het derde argument geeft de 
doorslag. God, jij hebt iets beloofd aan Abraham, Isaäk en Jacob. Wat zijn je beloftes 
ooit nog waard als je nu het volk in de steek laat? Verantwoordelijkheid, eer en trouw, 
daarop is deze God aan te spreken. En dan staat er heel sober: De heer krijgt berouw 
over het kwaad dat hij het volk wilde aandoen. God beantwoordt niet aan beeld dat 
het volk van hem heeft, en Mozes is niet bezweken voor de het beeld dat Hij, God, 
van zichzelf opriep.

Ook individueel kunnen we behoorlijk last van hebben van godsbeelden. Ooit 
sprak ik met een groep gescheiden vrouwen, vol boosheid op de kerk. Na lang 

praten werd me de duidelijk waarom. Ze hadden in de kerk willen horen dat hun 
beeld van God niet klopt. Ze werden geplaagd door het beeld van een God die boos 
op hen was omdat zij hun trouwbelofte hadden gebroken. Dat godsbeeld oefende 
terreur over hen uit, zonder dat ze zich dat bewust waren. Wat een verademing was 
het om hun eigen godsbeeld ter sprake te kunnen brengen en ze een begin konden 
maken om dat te vermalen. Voor mij zelf was het een bevrijding te beseffen dat God 
heel boos kan zijn, dat Hij zit te vloeken op zijn troon over de puinzooi die er in een 
mensenleven kan ontstaan. Wat een opluchting voor mij te beseffen dat de goede 
God als eerste erbij is om te roepen: ik verdom het. In de kerk mogen we met elkaar 
leren vloeken als bede: God verdom het! Omdat God ons voorgaat in het vervloeken 
van de ellende mogen we hem bijvallen in onze bede: God verdom het.

Godsbeelden, we kunnen niet zonder, maar wat hebben we er een last van. Laten 
we daarom tenminste met enige zelfspot naar ons eigen godsbeeld kijken en er gere-
geld hard om lachen. Godsdienstige mensen kunnen zo heel serieus zijn over gods-
dienst en dan verwachten ze ook dat buitenstaanders respect zullen tonen voor dat 
heel serieuze dat godsdienst is. Maar misschien is de kern van godsdienst wel, dat 
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je heel hard kunt lachten om de godsbeelden die je overal om je heen en bij jezelf 
op een voetstuk ziet staan. Zo lang we kunnen spotten met onze beelden is de kans 
heel klein dat we onze godsbeelden gaan verwarren en gelijkstellen met de God van 
Abraham, Isaäk en Jacob. Want niemand heeft een beeld van Hem of Haar. Een 
paar hoofdstukken verderop in Exodus zoekt zelfs Mozes houvast bij een beeld. Hij 
smeekt God of hij Hem mag zien van aangezicht tot aangezicht. Het enige dat hij te 
zien krijgt is de rug van God! God is alweer verder. Nog een reden om geen beeld 
van God te maken. God is niet te fixeren in tijd en plaats. Waar wij denken er eens 
even fijn voor te kunnen gaan zitten om God te leren kennen, is Hij al weer verder 
getrokken. Dat wil niet zeggen dat er geen tijd en rust nodig is om God te ontmoeten. 
Zeven hoofdstukken lang krijgt Mozes lessen in liturgie, lessen over die merkwaar-
dige spanning tussen ontmoeting en afwezigheid, tussen nabijheid en onoverbrug-
bare kloof. God ontmoeten vereist zorgvuldige concentratie, maar Hij blijft voor ons 
verborgen. Het enige dat het volk te zien krijgt is mist, een rookwolk. Hoe anders 
gaat het toe wanneer het volk Israël een echt beeld heeft gemaakt. De liturgie voor het 
gegoten kalf is in één vers geregeld: een altaar, eten en drinken en zingen en dansen. 
Het godsbeeld leidt tot snelle oppervlakkigheid, vlug, vlug, even een beetje godsdien-
stige beleving organiseren met elkaar. Rond het godsbeeld kan makkelijk de roes 
ontstaan, wegvluchten uit de onzekerheid van het bestaan. Zo bezien lijkt onze hele 
cultuur een liturgie rond godsbeelden.

Godsbeelden, God heeft ze ten strengste verboden. En toch belijden wij Chris-
tenen dat God de gestalte heeft aangenomen van een mens. Dus toch een gods-

beeld, namelijk de mens Jezus. Alsof de goede God ons heidenen tegemoet gekomen 
is in zijn strenge verbod. Middenin de Griek–Romeinse cultuur, die wemelde van 
goden als mensen gelijk, verschijnt deze mens, ons van God gegeven. Deze mens, als 
misdadiger en godslasteraar geëxecuteerd, gestorven en begraven. Het enige gods-
beeld dat God zelf ons heeft gegeven, wordt door ons mensen vermalen en van de 
troon gegooid. Want willen we toch eigenlijk niet allemaal liever een stoere een jonge 
stierkalf als god, in plaats van een doodgemartelde verschoppeling?


