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VDGH-T, 13 september 2020. Lezing uit Exodus 32:7-14 volgens de Naardense vertaling (herziene 2014). 
Thema: God hunkert naar ons gebed. Voorganger ds. Pieter Post. Voorlezer Attje van der Velde. 
Organist/pianist Johan G. Koers. 
 
In deze dienst werden twee video’s getoond van Mennonitische koren uit de Verenigde Staten. Dit wegens 
het zelf niet mogen zingen tijdens de dienst. ‘When Peace like a river’  en het beroemde lied ‘606’ ‘Praise God 
from whom alle blessings flow’. Andere liederen die werden mee geneuried waren ‘In de Heer schep ik mijn 
vertrouwen’, lied 835 ‘O Heer, die onze Vader zijt’; Psalm 106; lied 1006 Onze Vader in de hemel’ en 425 
‘Vervuld van uw zegen gaan wij uw wegen’.  
 

Toespraak 
 
Psalm 106 die we zojuist lazen gaat uit van verraad aan God door het volk Israël. Het heeft het gouden kalf 
gemaakt waar ze God mee belazerden, en dat terwijl ze veel aan Hem hadden te danken als hun Bevrijder uit 
de dictatuur van Egypte. Het volk vertrouwde Hem uiteindelijk niet en dat leidde tot de aanbidding van een 
met eigen handen gemaakt dier.  
 
We hebben altijd geleerd dat het maken van dat gouden kalf een foute handeling was, want gesneden 
beelden maken en aanbidden was uit den boze. De verklaringen van rabbijnen zijn het daarover zeker wel 
eens, maar zij geven toch ook een heel andere interpretatie aan deze letterlijke beeldvorming. En dat doen ze 
vanuit de gedachte dat het een heel menselijk gegeven is dat wij behoefte hebben aan iets concreets dat de 
uiting is van ons vaak zo moeilijk te verwoorden geloof. We hebben iets nodig dat ons geloven ondersteunt, 
een voorwerp, een ding, iets. En dat is een interessante gedachte. Want ga maar na wat wijzelf doen. Wij 
kerken in onze Vermaning, en ook dat moeten we zien als een uiting van onze behoefte om ons geloven 
concreet te maken. Een tastbare plek van ons geloof. Hoe sober onze onopvallende gebouwen ook mogen 
zijn, een kerkgebouw heeft iets sacraals, wij spreken erover als een bedehuis of als een huis Gods. Als 
kinderen mochten we niet donderjagen in de kerk, want wat was er leuker dan op de hoge kansel te klimmen 
en iets geks te roepen in de microfoon. Maar met de bestraffing die daarop volgde (van die kansel af!) werd 
feitelijk gesuggereerd dat dat niet zómaar een plaats is, gelet op de momenten van dankbaarheid, troost, 
verdriet en vreugde die we juist alleen dáár willen en kunnen beleven. De Vermaning als een bedehuis, een 
woning Gods, een niet met zoveel woorden uitgesproken heilige plaats waar de stilte anders voelt, en 
woorden nieuwe betekenissen krijgen. Wij hebben behoefte aan iets concreets en tastbaars wat past bij ons 
geloven.  
 
Tegen deze achtergrond wordt ons uitgelegd dat dat kalf (niet zómaar een kalf maar een góuden kalf) dat net 
als een kerkgebouw met handen was gemaakt, wel te begrijpen valt. Want wat was er aan de hand? Wij 
komen nu bij de uitleg van het verhaal. Want het volk wist niet beter dan dat de Heer, die hun had ontrukt 
aan de autoritaire hand van Egypte, hen onafgebroken had begeleid door de onherbergzame woestijn via een 
wolk overdag, en via vuur in de nacht; altijd was er zijn licht om hen heen geweest, ook in de duisternis. 
Tastbaarder dan deze vormloze en niet grijpbare elementen was God niet, wel zichtbaar. Daar namen ze wel 
genoegen mee, want ze waren daardoor verzekerd geweest van zijn aanwezigheid zodat ze met overtuiging 
konden zeggen ‘de Heer is met ons’.  
 
Maar dan. Het volk staat te wachten aan de voet van de berg op Mozes’ terugkeer. Hij bivakkeert veertig 
dagen en nachten op de top bij God die hem opdraagt een ark en een woning voor Hem te bouwen, waarin de 
Tien Geboden bewaard kunnen worden. Maar dat gesprek duurt hen veel te lang waardoor ze gaan denken 
komt hij ooit wel weer terug?! En zoals dat gaat wanneer je eindeloos wachten beu bent, je wordt ongedurig, 
je gaat mopperen, je gaat je een mening vormen, en is er een kleine minderheid die tot actie overgaat, en zich 
van de rest niets en nog wat aantrekt. Geleerden hebben uitgerekend dat dat slechts 3000 van de 600.000 
Israëlieten moeten zijn geweest. Virusontkenners die het Virusbeleid tegenspreken. Want er is niets concreets 
waar ze zich op kunnen richten, bovendien is het menseigen dat we ons ergens op willen focussen om aan 
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vast te houden. En dan wordt er een gouden kalf gemaakt van sieraden die vrouwen en mannen afgeven, en 
omsmeden tot een kostbaar stukje menselijke creativiteit, een kalfje, wat ze vervolgens als maaksel van eigen 
hand, gaan aanbidden. Ze dachten er helemaal niet bij na dat ze daarmee iets verkeerds deden, want de 
meeste volkeren deden hetzelfde, of het nu een dier of een huis was, als er maar ergens iets tastbaars was, of 
een plek waar men een dienst aan God kon wijden waar dier- of plengoffers gebracht konden worden, of 
zegenrijke woorden konden worden uitgesproken. Maar het punt dat hier gemaakt moet worden is niet dat  
God niet inziet of verbiedt dat we iets concreets voor ons geloven nodig hebben, want Hij gaf Mozes per slot 
van rekening zelf de opdracht om een ark te bouwen, maar dat we onszelf niet wijs moeten maken in dingen 
en beelden te geloven die we zelf ontwerpen, zoals het volk dat had gedaan. God gaf wel de opdracht een ark 
te maken, maar het gouden kalf was een nadrukkelijk verbod. Zo hebben wij de neiging om mensen op 
voetstukken te plaatsen, hen machten en krachten toe te kennen en goden van hen te maken waar we 
vervolgens in gaan geloven. Ds. Johannes van der Meer somde vorige week nog zo’n rijtje op van Wit-Rusland, 
Hongarije tot Noord-Korea, vanuit ons schrijnend gebrek aan oriëntatie en een ongekend gevoel van diepe 
leegte die we zo denken op te vullen. En daarmee komen we in de problemen zoals de protesten aantonen. 
 
Gód hunkert naar ons gebed. Op Hem moeten we ons richten. Hij wordt in de Bijbel ook wel een jaloerse god 
genoemd, in de zin dat Hij geen andere godheid naast zich duldt. Wanneer wij het woord jaloers gebruiken, 
doen we dat om aan te geven dat iemand iets heeft wat jij ook wel zou willen hebben, een auto, een talent, 
een mooi uiterlijk. Maar wanneer God dat over zichzelf zegt, dan is dat anders, omdat alles aan Hem als 
Schepper van hemel en aarde toebehoort. En komt de lof en de eer alleen hem toe en niemand anders. 
 
En van die hunkering zien we een mooi aandoenlijk moment waarin Mozes de zachtheid van het aangezicht 
van de Ene, zijn God zoekt, een integere en intieme omschrijving van bidden. En dan maken we kennis met 
een God die wat menselijke trekjes lijkt te krijgen, naar aanleiding van Zijn teleurstelling over het volk dat dat 
kalf maakte. Hij is pijnlijk getroffen, alle geboden zijn voor niets geweest. Eigenlijk wil Hij niets meer met hen 
te maken hebben, wil ze weg hebben. En dan alleen met Mozes verder gaan, en met het overgrote deel dat 
zich niet had laten verleiden tot het maken van het kalf. Láát me! (‘lit my mar’) is Gods zijn reactie aan Mozes. 
Het is een vorm van aandachttrekkerij, die de ander moet uitlokken om troost te bieden, of met een oplossing 
te komen, waarbij je het gevoel hebt dat je hem of haar zo toch niet kan laten zitten? En dan wordt het 
intiem. Waarom zou u Ene, boos worden op dat kleine deel van het volk met zijn kalf? Dat zou koren op de 
molen zijn van de Egyptenaren, want die gaan natuurlijk zeggen, wat een ongeloofwaardige god is dat. Eerst 
bevrijdt Hij hen van onze dictatuur, en dan gaat Hij ze nog eens ombrengen. Zie daar van af. U Ene, moet 
blijven bij uw verbond met de aartsvaders waaruit dit hele volk met zijn goede en kwade kanten ontstaan is. 
En dan krijgt de Ene berouw over wat Hij van plan was zijn gemeente aan te doen. 
 
Mozes wordt hierom in de traditie als dé leider van het volk Israël geprezen. Hij heeft ervoor gezorgd dat een 
verkeerd handelende minderheid in leven bleef op grond van een gedane belofte van de Ene aan Abraham 
dat Hij zijn nakomelingen talrijk zal maken als de sterren des hemels. En dat geeft te denken over ons omgaan 
met minderheden en meerderheden. In een democratisch land als het onze, houden wij van polderen als een 
vorm van overleg met allerlei partijen om tot een oplossing van een probleem te komen.  Ook met de 
aanhangers van Viruswaanzin en van Farmers Defence Force, of met werkgevers en werknemersbonden 
wordt er gesproken, of er overeenstemmingen kunnen worden bereikt. De strijd die momenteel gevoerd 
wordt om rassendiscriminatie een halt toe te roepen, noem het allemaal maar op, dat zijn lange processen, 
maar Mozes voert voor allen een pleidooi om gehoord te worden, ook al wordt er niet altijd naar believen 
vreedzaam gehandeld door zowel minderheden als meerderheden. Wij kunnen een voorbeeld nemen aan zijn 
poging om een platform te creëren waar we ons op de verzoening blijven richten, dat soms ook met berouw 
gepaard gaat. Daar ligt dan ook de verbindende bedoeling van de gemeente van Christus, zoals 
doopsgezinden die al eeuwen samenkomen op deze plek en in dit huis. En om de boodschap van partijen 
bijeenhouden is het ons te doen. Dat uitdragen is een flinke opdracht. En verdient zegen. 


