
Israël maakt een gouden kalf   Exodus 32  Middenbouw  

 

Bijbelverhaal 

De HEER heeft gezegd dat Israël Gods eigen volk is. De Heer heeft het volk ook de Tien Geboden 

gegeven. In die tien regels kunnen ze zien hoe je gelukkig wordt. Dichtbij God moet je zijn, goed naar 

Hem luisteren in alles. Mozes is de berg op gegaan om namens Israël met God te spreken. Dagen 

gaan voorbij en Mozes is nog niet terug. Weken gaan voorbij en nog steeds is Mozes niet te zien. De 

Israëlieten beginnen onrustig te worden. ‘Zou Mozes nog wel terugkomen? Zou hij niet zijn 

gestorven, anders was hij al lang terug geweest. Misschien heeft hij een ongeluk gehad, uitgegleden 

op een bergpad en in het ravijn gevallen. Ze gaan met hun twijfels naar Aäron. Mozes heeft hem 

aangewezen als zijn plaatsvervanger. Hij zal hen helpen met hun problemen. ‘Áäron, hoe moet het 

nu verder. Mozes is de man die namens ons met God praat. Wij zien een rokende berg met donkere 

wolken en bliksemschichten. Meer niet, de HEER hebben we nog nooit gezien. Wij willen gewoon net 

als de andere volken een god hebben die we kunnen zien en aanraken. Jij moet voor ons een beeld 

maken, waarin we de HEER kunnen aanbidden’. 

Aäron denkt na. Mozes heeft hem verteld hoe hij ooit in de woestijn werd geroepen om zijn volk te 

gaan bevrijden uit Egypte. Hij zag een wonderlijke brandende braamstruik. Daarin sprak God tot 

hem. Op weg door de woestijn had de HEER zich ook niet laten zien. Hij was er in een wolk, die het 

volk de weg wees. En ’s nachts was die wolk fel verlicht, zodat ze goed konden zien waar ze liepen. 

Ook hier op de Sinaï hadden ze God niet gezien. Hij was er wel, maar Hij zag er niet uit als een mens 

of een dier. Blijkbaar wil de HEER zo niet zijn. Hij is anders dan zijzelf: veel groter, machtiger en 

heiliger. In zijn geboden staat ook, dat Israël geen beeld van Hem mag maken. Dat is niet zomaar. 

Maar ja, het volk wil het graag. En is het nu zo verkeerd? ‘Oké, als jullie het per se willen, breng dan 

de gouden oorringen van jullie vrouwen en dochters hier. Daarvan zal ik een gouden stierkalf maken. 

Dan kunnen jullie God zien. Als het beeld af is komt iedereen kijken. Ze juichen en zingen: ‘Israël, dit 

is je god die je uit Egypte heeft geleid’. Wat verschrikkelijk, ze doen net of de HEER een beeld is, dat 

zij kunnen aanraken en neerzetten. Wat oneerbiedig. God is veel groter… Er wordt een groot feest 

gevierd. De Israëlieten brengen brandoffers aan de HEER bij zijn beeld. Ze eten en drinken samen en 

vieren feest voor hun God. 

Mozes is nog steeds bij de HEER op de berg. God heeft gezien wat er beneden gebeurt. Hij is boos en 

verdrietig. ‘Mozes, ga terug naar de Israëlieten, want nu jij weg bent doen ze verschrikkelijke dingen. 

Ik heb ze net gezegd dat er maar één God is, Ik, de HEER. Zonder Mij waren ze nooit aan de farao van 

Egypte ontsnapt. Ik heb hen bevrijd door tien plagen, Ik heb hen veilig over het pad op de bodem van 

Schelfzee gebracht naar de overkant. Ik heb hun in de woestijn water gegeven, Ik heb manna 

gegeven, ieder dag weer. Ik heb hen beschermd tegen de Amalekieten; door mijn kracht hebben ze 

hen verslagen. Ik heb Israël laten zien dat Ik groter ben dan de bergen; de Sinaï rookt en siddert, als 

Ik daarop neerdaal. Ik heb hun verboden een beeld van Mij te maken, omdat ik de Schepper ben van 

hemel en aarde. Het volk heeft gezegd dat ze Mij willen gehoorzamen. En nu al luisteren ze niet en 

gaat het mis. Ik ben toch geen beeld?’ ‘U hebt gelijk, HEER, het is erg. Ik zal het gaan zeggen 

beneden’. ‘Mozes, Ik doe het anders. Ik vernietig Israël en Ik ga met jou verder. Uit jou zal ik een 

nieuw volk laten ontstaan, dat wel naar Mij luistert. ‘HEER, ik begrijp dat U woedend bent, maar dat 

moet U niet doen. Dan is alles voor niets geweest. Dan heeft U Israël voor niets bevrijd en hierheen 

gebracht. Dan zullen de volken zeggen: De HEER heeft Abraham, Isaak en Jakob tot een volk 

gemaakt. Hij heeft dat volk bevrijd en nu laat Hij het opkomen, voordat het in het beloofde land 

woont. De HEER doet niet wat Hij heeft beloofd. Dat kan toch niet. Dan krijgt u toch een slechte 

naam. Dan zal iedereen in de wereld over U lachen en de spot met U drijven’. ‘Mozes, Ik blijf heel 



boos, maar Ik zal doen wat je Mij vraagt. Ik zal Israël niet vernietigen. Ga nu naar Israël toen en vertel 

hun de waarheid’. 

Mozes pakt de twee stenen platen met de verbondstekst. De HEER heeft de letters er zelf in gekerfd. 

Het is in zijn eigen handschrift. Onderweg naar beneden ontmoet Mozes Jozua. Die zat nog steeds 

halverwege de berg op Mozes te wachten. Ze horen na een poosje het lawaai uit het legerkamp van 

Israël. Ze lopen nog een stuk verder en zien dan het gouden stierkalf. Mozes voelt zich woedend 

worden. Hij tilt de stenen platen van Gods verbond hoog boven zijn hoofd en gooit ze onderaan de 

berg in stukken. Daarna loopt hij naar het gouden beeld en gooit het in het vuur dat de Israëlieten 

voor het feest hebben aangestoken. Niets blijft er van over dan alleen as en goudpoeder. Dat strooit 

hij op het water. Want ook bij de berg had de HEER voor drinkwater gezorgd. ‘En nu kunnen jullie je 

eigen god opdrinken’. Aäron schrikt: ‘Je bleef zo lang weg, Mozes, het volk geloofde niet meer dat je 

terugkwam. En ze wilden zo graag de HEER zien. Ze bleven maar vragen om een beeld en toen heb ik 

ze hun zin gegeven. Ik dacht nog: ik vraag al hun goud, dan zeggen ze wel: doe toch maar niet. Maar 

ze kwamen meteen met hun gouden oorringen. Toen kon ik niet meer terug, toen moest ik wel’.  

‘Je bent een slappeling, Aäron, je hebt gezondigd tegen de HEER’.  

De Israëlieten zijn geschrokken van de woede van Mozes. Mozes laat Gods boosheid ook in woorden 

merken aan het volk. Hij spreekt hen toe. ‘Wie voor de HEER kiest moet hier komen’. Dan komen de 

Levieten naar Mozes toe. ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël’, roept Mozes naar hen. Het klinkt 

dreigend… En dat is het ook, want Mozes weet dat de HEER heel boos is, dat Israël Hem zo voor gek 

heeft gezet. ‘Levieten, pak je zwaard, allemaal, ga door heel het legerkamp langs alle tenten. 

Iedereen die niet voor de HEER kiest moet je doden. Wie het ook is. Want Israëlieten die niet op de 

HEER vertrouwen na alles dat ze hebben meegemaakt, kunnen niet bij Gods volk horen. Die kunnen 

niet mee naar het land dat God heeft beloofd. Alleen zij die geloven in de heilige God mogen verder. 

En zo gebeurt het: ongeveer drieduizend mensen sterven die dag. Verschrikkelijk! 

De volgende dag gaat Mozes de berg weer op, terug naar de HEER. Met knikkende knieën en angst in 

zijn hart. Zou de Here God nog verder willen met Israël? Is zijn kwaadheid nu minder? ‘HEER, het volk 

heeft zwaar gezondigd. U hebt gelijk dat ze nooit een god van goud mochten maken. U bent oneindig 

veel groter dan een beeld. Maar wilt U alstublieft uw verbond trouw blijven? Wilt U Israël brengen 

naar het land dat U Abraham beloofd hebt? Ik smeek het U eerbiedig, HEER… En wilt U dat niet, 

schrap mij dan maar uit het boek dat U geschreven hebt. Dan blijf ik hier op de berg om te sterven. 

Maar laat uw volk niet in de steek!’ Dan klinkt de stem van de HEER: Nee, Mozes, dat nooit. Jij hebt 

niet gezondigd, jij hebt geen gouden beeld gemaakt. Jou blijf ik trouw. Ik doe wat Ik je gisteren heb 

beloofd, voordat je naar beneden ging. Ik zal Israël sparen. Verzamel de Israëlieten en ga verder… Ik 

zal hen straffen, maar niet verlaten. Ik ben de HEER, die hen uit Egypte heeft geleid. En dat blijf Ik. 

Bron: Vertel het maar  


