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Beste luisteraar, van harte welkom! 
 

Gisteren was volgens het Bijbelleesrooster Exodus 20:18-26 aan de beurt. We lezen in dit 

gedeelte over onweer, een rokende berg en het geluid van een bazuin. Het volk beeft en 

blijft op afstand staan. Ze zeggen tegen Mozes dat God niet meer rechtstreeks moet 

spreken want dan zouden ze sterven. Mozes vertroost het volk dat ze niet bang hoeven te 

zijn. God is bezig het volk te beproeven om te zien of het volk ook op Hem zal vertrouwen. 

De HEERE wil dat het volk eerbied voor Hem heeft, want dan zal het volk Hem gehoorzaam 

zijn. Daarna gaat Mozes naar de donkere wolk waar de HEERE is en het volk blijft op 

afstand staan. Mozes moet van de HEERE tegen het volk zeggen dat het volk getuige is 

geweest dat Hij vanuit de hemel gesproken heeft. Het volk mag geen andere goden van 

goud of zilver maken. Alleen de HEERE moet geëerd worden. De HEERE belooft dat Hij dan 

het volk zal zegenen. De HEERE geeft de opdracht om een altaar van aarde te maken om 

daarop offers te brengen met schapen, geiten en koeien. Het volk mag een altaar van 

stenen maken, maar mag het altaar niet bewerken met een houwijzer. Ook mag het altaar 

niet te hoog worden want als de priester omhoog zou klimmen dan kunnen de mensen 

onder zijn kleren kijken. 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Exodus 20:22 lezen we - Toen zeide de HEERE tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen 
Israëls zeggen: Gij hebt gezien, dat Ik met ulieden van den hemel gesproken heb.  
We lezen in dit gedeelte over onweer, een rokende berg en het geluid van een bazuin. En dit 

nadat de wet – de Tien Geboden - aan het volk is gegeven. Met welk doel? De HEERE wil dat 

het volk Hem gaat vrezen. Niet uit angst voor straf, maar uit ontzag. Ontzag voor de heilige 

God. We leren hieruit dat de HEERE de mens in Zijn handen heeft. De HEERE wil dat het volk 

ontzag heeft voor Hem als de heilige God. En wat lezen we? We lezen dat het volk bang is 

en dat Mozes tot de HEERE moet spreken. Er is ontzag. De HEERE heeft gesproken vanuit 

de hemel. Hij heeft gesproken vanuit Zijn heilige woonplaats. De wet is uit de hemel 

gekomen en daarom heilig. De wet komt bij God vandaan. Elke zondagmorgen horen wij ‘de 

heilige wet des HEEREN’ voorlezen. Dan horen we woorden die uit de hemel tot ons komen. 

Elk gebod, elke zin, elk woord, elke letter van de wet is daarom heilig. Hoe luisteren wij elke 

zondag naar de wet? Met diep ontzag voor Zijn heiligheid? Omdat het woorden vanuit de 

hemel zijn? De HEERE zegt in deze tekst – Gij hebt gezien, dat Ik met ulieden van den hemel 
gesproken heb. Zo is het ook nu. Telkens wanneer de wet wordt gelezen dan spreekt God 

vanuit de hemel tot jou en mij. Telkens wanneer Zijn Woord wordt gepreekt dan spreekt God 

vanuit de hemel tot jou en mij. Telkens wanneer je persoonlijk uit de Bijbel leest dan 

spreekt God vanuit de hemel tot jou en mij. 

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Exodus 20:25 staat - Maar indien gij Mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet 
bouwen van gehouwen steen; zo gij uw houwijzer daarover verheft, zo zult gij het 
ontheiligen. Het gaat hier over het maken van een altaar. Een altaar om de HEERE te 

aanbidden. Het moet gemaakt worden van eenvoudig materiaal. Het moet gemaakt worden 

van steen. Het mag ook niet bewerkt worden met een houwijzer. Een houwijzer is 

gereedschap van ijzer om stenen te bewerken. Met een houwijzer waren de Israëlieten in 

staat om van het altaar iets moois te maken. De aandacht kan dan meer uitgaan naar de 

uiterlijke vorm van het altaar. Ook in onze kerken proberen we uit te stralen dat het niet om 



uitwendige pracht en praal gaat. Onze kerkgebouwen zijn, in tegenstelling tot de Roomse 

kerken, sober. Je ziet geen beelden. De preekstoel staat centraal met daarop de Bijbel. 

Gods Woord staat centraal en zichtbaar voor iedereen. De HEERE leert in dit vers dat het 

niet om de buitenkant gaat. Het gaat om het hart. Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

De mens is zo snel tevreden met alleen de vorm – alleen de buitenkant. Het gevaar is dat 

dan de inhoud wordt gemist. De inhoud is Christus! Er is veel uiterlijke vorm waarin 

Christus wordt gemist. Hoe is dit bij jou? Waaruit bestaat voor jou het ‘christen- zijn’? Wie is 

de Heere Jezus voor jou? 
 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In Exodus 20:24 staat - Maakt Mij een altaar van aarde, en offert daarop uw brandofferen, 
en uw dankofferen, uw schapen, en uw runderen; aan alle plaats, waar Ik Mijns Naams 
gedachtenis stichten zal, zal Ik tot u komen, en zal u zegenen. Hiermee hebben we het 

kernwoord ‘zegenen’. De kanttekening verklaart bij dit vers – Te weten, om u Mijn gunst en 
liefde te betonen. Dit is een bijzonder mooie uitleg. Het woord zegen of zegenen kennen wij 

ook in onze tijd. Denk bijvoorbeeld aan de zegenbede aan het begin en einde van de 

kerkdienst. Of denk aan de wens wanneer we iemand een gezegend nieuw levensjaar 

toewensen. Bedoel je dan geluk? Bedoel je dan gezondheid? Bedoel je dan voorspoed? Of 

bedoel je de verklaring van de kanttekening? Wens je dan van harte de ‘gunst en liefde van 

God’ toe? De vervulling van deze wens is noodzakelijk! De mens ligt van nature onder Gods 

toorn. De mens leeft buiten Zijn gunst. Alleen door wedergeboorte komt de mens weer in 

Zijn gunst. De Heere stort Zijn liefde uit in het hart. Jongelui, van harte Gods zegen 

toegewenst! Van harte Zijn gunst en liefde toegewenst! Dan ben je echt gezegend! 

 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In de verzen 23-26 wordt het eerste en tweede gebod nog eens behandeld. Bij vers 26 is 

een verwijzing naar de heidense godsdienst, waar veel seksuele onreinheid bij aanwezig 

was. In Exodus 20:26 lezen we - Gij zult ook niet met trappen tot Mijn altaar opklimmen, 
opdat uw schaamte voor hetzelve niet ontdekt worde. De kanttekening verklaart hierbij – 

Naderhand heeft God verordineerd, dat de priesters linnen onderbroeken dragen zouden. 
Dit om de schaamte te bedekken. Dit heeft raakvlakken met Exodus 28:42 waar we lezen – 

Maak hun ook linnen onderbroeken, om het vlees der schaamte te bedekken; zij zullen zijn 
van de lendenen tot de dijen. Ook heeft dit raakvlakken met Genesis 3:21 waar we lezen – En 
de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. We 

leren uit vers 26 dat de HEERE kleding heeft bedoeld om te ‘bedekken’ en niet om te 

‘ontdekken’, niet om te ‘onthullen’. 

  

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In Exodus 20: 18 en 19 lezen we - En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het 
geluid der bazuin, en den rokenden berg; toen het volk zulks zag, weken zij af, en stonden 
van verre. En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat God met 
ons niet spreke, opdat wij niet sterven! Het volk Israël is bang geworden. De HEERE heeft 

gesproken. De Israëlieten vragen aan Mozes of hij namens het volk tot de HEERE wil gaan 

spreken. Mozes is hier middelaar. Hij staat tussen God en het volk. De Israëlieten zijn 

bevreesd dat de HEERE rechtstreeks tot hen zal spreken en dat ze dan zullen sterven. De 

HEERE is heilig en rechtvaardig. Ken jij dit ook in je persoonlijke leven? Dat je een 

Middelaar nodig hebt Die tussen jou en de HEERE inkomt? In de Dordtse leerregels 

hoofdstuk 1 alinea 1 lezen we – Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en des 



vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden (…). De gehele wereld is voor God 
verdoemelijk. En in alinea 4 lezen we over de toorn van God – Die dit Evangelie niet geloven, 
op die blijft de toorn Gods. De toorn van God rust op de mens. We hebben een Ander nodig 

zodat de toorn van God over ons leven wordt geblust. Ook dat lezen we in alinea 4 - Die dit 
Evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en den 
Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem 
van den toorn Gods en van het verderf verlost, en met het eeuwige leven begiftigd. Wij 

hebben de Heere Jezus nodig als Middelaar. Dat Hij tussen de Heere en ons in komt. In dit 

Bijbelgedeelte heeft het volk Israël ook een bemiddelaar nodig. Iemand die ertussen komt, 

en dat was Mozes. Dat gebeurde ook eens in een strafkamp ergens in de Sovjet-Unie. 

Stephan was een van de gevangenen. Hij was een kind van de HEERE en mocht in het 

strafkamp zichtbaar Zijn HEERE en Zijn Koning dienen. Sergej was ook een gevangene. Hij 

leefde goddeloos en vond de gesprekken van Stephan vrome praatjes. Samen zaten ze in 

één barak. Op een dag bleek dat er gevangenen werden vermist. Het waren gevangenen uit 

de barak waarin Stephan en Sergej zaten. Er werd gedreigd met de doodstraf. Op een dag 

moesten alle gevangenen uit deze barak naar buiten komen. De vermisten waren nog niet 

gevonden en daarom moest de eerste gevangene gedood worden. Dat ging op nummer, en 

het was bekend dat wie op nummer 1 zou staan gedood zou worden. Er werd geteld, en 

Sergej kwam op nummer 1. Zo liepen ze samen op volgorde naar de plaats waar de executie 

zou plaatsvinden. Sergej was in doodsangst. Hij moest nu sterven. Maar wat gebeurde er? 

Stephan verliet zijn plek in de rij en rende vlug Sergej voorbij. Stephan kwam zo op nummer 

1 te staan en Sergej op nummer 2. Sergej was nog steeds wezenloos in gedachten en het 

drong niet tot hem door wat er zojuist gebeurde. Op de plaats aangekomen werd geroepen 

dat nummer 1 naar voren moest komen. Stephan en Sergej liepen samen naar voren. “Weg 

jij”, werd naar Sergej geroepen. ‘Jij bent nummer 2.’ Wezenloos bleef Sergej staan. Totdat 

het tot hem doordrong wat er gebeurde. Hij zag dat Stephan werd vastgebonden aan een 

paal. “Wat? Stephan voor mij?” Nee!” riep Segej! “Ik!” Er klonk een bevel. Stephan werd in de 

eeuwige heerlijkheid opgenomen. Wat was het geheim van Stephan? Stephan kende de 

Plaatsvervanger Christus en dáárom kon Stephan plaatsvervanger zijn voor Sergej. 

 

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,  
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.  
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf.  
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af.  
 

Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis, 
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis.  
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn.  
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn. 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 


