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Beste luisteraars, we overdenken met elkaar Éxodus 22:16-24. Om dit gedeelte goed te kunnen 

begrijpen is het belangrijk, zoals in elk Bijbelgedeelte, om te kijken naar het gehele hoofdstuk - 

met het vorige én volgende hoofdstuk. Deze drie hoofdstukken horen bij elkaar. In Éxodus 20 

heeft de HEERE Zijn Wet afgekondigd bij de berg Sinaï. De Tien Geboden worden verder 

uitgewerkt en concreet uitgelegd in Éxodus 21-22-23.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Hij is de God van het Verbond. Dat betekent, zoals we lezen in Éxodus 20:2 (aan het begin van 

de Tien Geboden, die elke zondagmorgen worden voorgelezen): ‘Ik ben de HEERE uw God…’ 

Hij is de God van Israël. De Naam HEERE (vijf hoofdletters) is Gods verbondsnaam. De HEERE 

heeft recht op geheel het volk Israël: het is Zijn Verbondsvolk. Hij weet welke wetten en regels 

goed zijn voor Zijn volk.  

 

We leren ook over God dat Hij heilig is. Hij zegt in Leviticus 19:2: ‘Gij zult heilig zijn, want Ik,  

de HEERE uw God, ben heilig’. En juist daarom geeft Hij Zijn wetten en instellingen voor het 

dagelijkse leven. Wij behoren heilig te leven. Heel praktisch. Bijvoorbeeld het huwelijk tussen 

één man en één vrouw. Het huwelijk is heilig. Daarom, als een ongetrouwde vrouw/meisje  

(‘een maagd’, vers 16) die nog geen geslachtsgemeenschap heeft gehad, door een man/jongen 

wordt verleid (dat kan zijn met mooie woorden, trouwbeloften, geschenken, of in het 

overtreden van het zevende gebod), dan moet hij met haar trouwen en zijn toekomstige 

schoonvader een bruidsschat betalen, wat gewoon was in die tijd. Maar als de vader van dat 

meisje weigert om zijn dochter af te staan, dan moest die bruidsschat door die schuldige 

jongeman toch betaald worden (vs.16-17). De vader wordt hier nadrukkelijk genoemd: bij een 

huwelijk past eerbied voor de ouders en hun gezag. Daarom lezen we op een trouwkaart vaak: 

‘mede namens onze ouders…’. Vervolgens wordt de heiligheid van het huwelijk tussen één man 

en één vrouw nog een keer benadrukt in vers 19: een mens mag geen seksuele gemeenschap 

hebben met een dier. Dat is tegennatuurlijk en zonde: een onheilig leven. Daarom de hoogste 

straf voor wie dát doet: ‘die zal zekerlijk gedood worden’. Dat geldt ook voor tovenarij (vers 18): 

‘De toveres zult gij niet laten leven’. Misschien denk je aan de Egyptische tovenaars, of de 

tovenares uit Endor (1 Samuël 28:7). De toekomst voorspellen, waarzeggerij en toverkunsten 

zijn voor de heilige God een gruwel. Het is absoluut verwerpelijk en goddeloos.  

Samengevat: dit leert ons dat God zó heilig is, dat Hij alle zonden moet straffen. Maar ook dat 

Hij, als de God van het Verbond (‘Ik ben de HEERE uw God…’ ), het beste zoekt voor Zijn volk en 

al het kwaad wil tegengaan. Zoals de HEERE ons wil hebben. Want als ‘Ik de HEERE uw God 

ben…’, dan wil God dat wij Zijn eerste gebod (afgoderij, tovenarij) en zevende gebod (overspel, 

verleiding) niet overtreden. Maar dat we in alle dingen in het dagelijkse leven naar Zijn wil (de 

geboden) en in Zijn wegen (Hij wijst ons de Weg) wandelen. 

 

Als derde leert dit gedeelte ons over de God van het Verbond, Die heilig is, dat het offeren aan 

de afgoden verboden is (vers 20). Dat is het eerste gebod uit de Tien Geboden: ‘géén andere 

goden voor Mijn aangezicht’. Een afgod is alles wat ons van God af houdt. Dat hoor je al in de 

naam: af-god. Wat is jouw afgod? Alles wat we bedenken of waar we op vertrouwen buiten de 

enige ware God op stellen, is afgoderij. Misschien ben je er achter gekomen dat jouw hart een 

afgodenfabriek is. Bijna alles kan een afgod zijn of worden… Bedenk het maar: alles wat je van 

God afhoudt, alles wat er voor zorgt dat je niet of weinig in de Bijbel leest, de HEERE niet nodig 

hebt, alles waar je druk mee bent. Met je hobby of muziek. Je kunt zelf een lijstje maken met 



dingen. Liever berichtjes op je scherm lezen dan de Bijbel? Misschien is je mobiel dan je afgod. 

Je kunt het zelf nagaan in je eigen leven: alles wat je belangrijker vindt dan God, alles wat je van 

God afhoudt. 

 

Tenslotte lezen we in dit gedeelte (vers 21-24) dat de HEERE het opneemt voor de hulpelozen: 

1) de vreemdeling, 2) de weduwe en 3) de wees. Die hebben niemand, geen beschermer die het 

voor hen opneemt. En Israël weet wat het is om als ‘vreemdelingen’  in Egypte verdrukt te zijn. 

Maar de HEERE wil als Koning van het volk niet dat mensen met overlast onderdrukt of 

beledigd worden. Hij regeert zó anders… als écht goede Koning: ‘rechtvaardig, wijs en zacht’. En 

Hij zal Zijn ‘ellendigen regeren; hun recht doen op hun klacht’ (Psalm 72:1). Daarom lezen we: 

Hij ontfermt Zich over hen, als zij door andere mensen ‘enigszins beledigd’ worden. En Hij zegt 

in vers 23: ‘indien zij enigszins tot Mij roepen, Ik zal hun geroep zekerlijk verhoren’. Zó goed is 

God! Het is, zoals we het ook zingen in Psalm 68 vers 3, dat Hij: 

          Een Vader is der wezen; 

          Die weduwen haar recht verschaft, 

          Die streng haar onderdrukkers straft, 

          En voor Zijn wraak doet vrezen; 

 

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Dat de mens tot al die zonden in staat is. Anders waren deze wetten van de HEERE niet nodig. 

Ook vandaag zijn er nog steeds wetten nodig, in ons land. Waarom toch? Dat wordt uitgelegd 

aan het einde van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, in artikel 36. Het is nodig ‘opdat de 

ongebondenheid (dat is: losbandigheid) der mensen bedwongen worde en het alles met goede 

ordinantie (orde) onder de mensen toegaat’. Anders gaat het echt niet goed. Denk aan de 

zonden in dit hoofdstuk, zoals die tegen het eerste gebod en het zevende gebod. Dan gaat het 

écht verkeerd in de samenleving. Dus: ook in onze tijd moeten we de wetten van de overheid 

gehoorzamen, als ze niet ingaan tegen Gods geboden. En wij moeten bidden ‘voor koningen en 

allen die in hoogheid’ over ons gesteld zijn als dienares van God, ‘zodat wij een stil en een gerust 

leven kunnen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid’. Het doel en de betekenis van de Wet 

vat de Heere Jezus samen in Matthéüs 22:37-40: God liefhebben boven alles en onze naaste 

liefhebben als onszelf. En als je God met geheel je hart mag liefhebben (dus: de HEERE op de 

eerste plaats in jouw leven) dan zul je andere mensen niet benadelen, maar juist liefhebben én 

het goede voor anderen zoeken. Wat is het dan toch bijzonder dat de HEERE dít geeft, zoals 

klinkt in Psalm 147 vers 10:        

Hij gaf aan Jakob Zijne wetten, 

Deed Isrel op Zijn woorden letten. 

          Hij leerde z' in Zijn wegen wand'len. 

          Zo wou Hij met geen volken hand'len: 

Die moesten Zijn getuigenissen 

En Zijn verbondsgeheimen missen. 

  

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

Het kernwoord ‘Heilig’ betekent: afgezonderd, apart gezet voor de dienst van God. Juist 

daarom geeft de HEERE deze wetten in Éxodus 21-22-23, waarin Gods heiligheid doorklinkt. Hij 

wil dat Zijn Verbondsvolk heilig is (zo lezen we aan het eind van dit hoofdstuk, in vers 31). Dat 

geldt ook nu. Jij bent gedoopt. De HEERE heeft jou ook afgezonderd van de wereld. Wij worden 

‘van God door den Doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid (…) om in een 



nieuw, godzalig leven te wandelen’, zo lezen we in het Doopformulier. Zo staat het ook in 

Romeinen 6:4. Jij hebt een gedoopt voorhoofd, je bent ook afgezonderd. Zul je dat niet 

vergeten, in alles wat je denkt en doet? 

 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

In de laatste verzen 21-24 gaat het over de vreemdeling, de weduwe en de wees. Zeker in die 

tijd behoorden deze drie soorten mensen tot de meest hulpeloze en kwetsbare mensen in de 

samenleving. De vreemdeling (in onze tijd: de asielzoekers of vluchtelingen), de weduwe (geen 

man meer) en de wees (geen vader en geen moeder meer). Jongeren, kennen jullie ze? Denken 

jullie aan deze mensen, om ze te helpen en voor hen te bidden? De HEERE neemt het voor deze 

mensen op! We lezen daarvan in Lukas 18:1-8, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, 

tegenover die arme weduwe. Er is zóveel onrecht en oneerlijkheid in deze wereld… Maar God 

zal al dat onrecht herstellen. Want de Heere Jezus zegt dat God de Zijnen hoort, die dag en 

nacht tot Hem roepen: ‘Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal’. Dat geldt ook voor de 

weeskinderen, die zijn het meest hulpeloos van allemaal. En daarom is het zo bijzonder, dat de 

HEERE deze weeskinderen zelfs een gebed voorzegt, om Hem na te zeggen, om te bidden, in 

Hoséa 14:4 ‘Immers zal een wees bij U ontfermd worden’. Daarbij staat in kanttekening 20: ‘Dit is 

een zeer beweeglijk besluit van dit boetvaardig en gelovig gebed, waarmee zij bekennen, dat er 

voor hen nergens enig heil is dan bij God alleen, naardien zij op aarde (als een weeskind) van alle 

menselijke hulp verlaten zijn, en vertrouwen dat God zulke weesjes, tot Hem om genade 

schreiende, niet zal verstoten’. Zul je dit ook bidden, als je niet meer kunt bidden? Voor iemand 

die niet meer kan bidden reikt de HEERE in Zijn Woord, vooral ook in de Psalmen, gebeden aan! 

 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

De HEERE heeft Zijn Wet gegeven. De Wet wijst ons ook de zonde en schuld aan. Wij zijn vol 

zonde. En weet je wat zo erg is aan de zonde? Dat de zonde een daad van boosheid en 

vijandschap is tegen God. Wij kunnen de Wet niet houden, we struikelen elke dag. Heb je daar 

ook zo’n last van? Dat je de HEERE verdriet doet en dat je met pijn in je hart merkt dat je altijd 

weer verkeerde dingen doet? Thuis, onderweg naar school, maar ook op plaatsen waarvan je 

denkt dat niemand het ziet… maar de HEERE ziet het wel! Denk nog even aan je gedoopt 

voorhoofd. De HEERE wijst in het doopwater jouw zonde en je onreinheid aan. Maar ook op de 

Heere Jezus Christus: Hij heeft de Wet van God volkomen vervuld. De Wet wordt elke zondag 

voorgelezen en ons voorgehouden als een spiegel, om in te kijken. Zie je, dat zó zondig en 

schuldig bent? Dat er niets meer aan te doen is? Wat een onuitsprekelijk groot wonder, als je in 

jouw verlorenheid, door genade op de Heere Jezus Christus mag zien, dé Wetsvervuller, zoals 

we lezen in Jakobus 1:25: ‘Maar die inziet (als in een spiegel!) in de volmaakte Wet, die der 

vrijheid is’. Dan ben je vrijgemaakt van de zonde en mag je die wonderlijke vrede in je hart 

ervaren, wat zo bij Éxodus 22:16-24 past, in Psalm 146 vers 5:  

't Is de HEER', die 't recht der armen, 

Der verdrukten gelden doet; 

Die, uit liefderijk erbarmen, 

Hongerigen mild'lijk voedt; 

Die gevang'nen vrijheid schenkt, 

En aan hun ellende denkt. 

 

We hopen, zo de Heere wil en wij leven, tot de volgende keer. 


