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Beste luisteraar, van harte welkom! 
 

Gisteren was volgens het Bijbelleesrooster Exodus 24:1-11 aan de beurt. Mozes moet de 

berg opklimmen om tot de HEERE te naderen. Ook Aäron, Nadab, Abihu en zeventig leiders 

van het volk mogen mee de berg op, alleen Mozes mag dicht bij de HEERE komen. We lezen 

daarna dat Mozes naar het volk gaat en over de wetten en regels vertelt die de HEERE heeft 

gegeven. Het volk belooft zich te houden aan de wetten en de regels van God. Daarna 

schrijft Mozes alles op wat de HEERE heeft gezegd. De volgende morgen maakt Mozes 

onderaan de berg een altaar. Ook maakt hij twaalf kolommen. Daarna laat Mozes ossen 

slachten om aan de HEERE te offeren. De helft van het bloed sprenkelt Mozes over het 

altaar. Daarna leest Mozes het boek met de wetten en regels voor. Opnieuw belooft het volk 

de HEERE te gehoorzamen. Daarna neemt Mozes de andere helft van het bloed en sprenkelt 

het over het volk. Mozes zegt hierbij dat het bloed het teken is dat het volk beloofd heeft dat 

ze aan de wetten en regels van de HEERE zullen houden. Het verbond tussen God en Israël 

wordt door een bijzondere ceremonie bevestigd. (In het Midden-Oosten waren dit bekende 

rituelen die gebruikelijk waren bij het sluiten van een verbond.) Daarna lezen we dat Mozes 

de berg opgaat met Aäron, Nadab, Abihu en de zeventig leiders van het volk.  

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Exodus 24:9 en 10 staat - Mozes nu en Aäron klommen opwaarts, ook Nadab en Abihu, en 
zeventig van de oudsten van Israël. En zij zagen den God van Israël, en onder Zijn voeten als 
een werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in Zijn klaarheid. We lezen - 

En zij zagen den God van Israël. Opmerkelijk is dat alleen van Zijn voeten gesproken wordt. 

We lezen - En zij zagen den God van Israël, en onder Zijn voeten als een werk van 
saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in Zijn klaarheid. Verklaarders schrijven dat 

dit betekent dat de HEERE Zich laat zien in Zijn tegenwoordigheid. De HEERE is een heilig 

God. Geen mens kan uitdrukken Wie de HEERE is. Op aarde mogen Gods kinderen al eens 

een voorproefje hebben op de eeuwige heerlijkheid. Ze mogen in dit leven een innige 

omgang hebben met de HEERE. Dit doet me denken aan Yeddie. Yeddie is een jongen met 

een beperking en woont in Schotland. Op de zaterdag voor de bediening van het Heilig 

Avondmaal krijgt Yeddie het verlangen om de volgende dag te mogen deelnemen. Heel 

eenvoudig vraagt Yeddie aan de dominee: “Mag Yeddie morgen alstublieft het Heilig 

Avondmaal eten met de Heere Jezus?” Het verlangen van Yeddie gaat de volgende dag in 

vervulling. Hij mag deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Na de dienst gaat Yeddie met een 

gezicht vol blijdschap naar huis. Verschillende mensen spreken hem aan, maar hij geeft 

geen antwoord. Yeddie wil niet praten. Yeddie zegt: “De Heere Jezus heeft mij vriendelijk 

aangezien en Zelf tot mij gesproken”. Yeddie is bang om te praten. Hij is bang de gevoelige 

gemeenschap kwijt te raken. Yeddie zegt: “Laat de arme Yeddie nu alleen met de HEERE, 

want Yeddie heeft de HEERE gezien”. Een gelukkige Yeddie. Yeddie mag weten – Gods 
vriend’lijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht. (Psalm 97:7). 
 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Exodus 24:4 staat - Mozes nu beschreef al de woorden des HEEREN, en hij maakte zich 
des morgens vroeg op, en hij bouwde een altaar onder aan den berg, en twaalf kolommen, 
naar de twaalf stammen van Israël. De kanttekening leert ons – Te weten tot een 
gedenkteken van het opgericht verbond tussen God en het volk. Om hun indachtig te maken 
het verbond met God opgericht. Het altaar wijst op de tegenwoordigheid van de HEERE. De 



twaalf kolommen zijn gedenktekens van het opgerichte verbond met God en het volk. Mozes 

staat als middelaar tussen God en het volk. (Hierin ligt een heenwijzing naar Christus als 

Middelaar. We laten dit nu verder rusten.) Door de Heilige Doop zijn wij ook 

verbondskinderen. De HEERE heeft bij de Heilige Doop tegen jou gezegd - “Ik wil je Vader 

zijn”. De Heere Jezus heeft bij de Heilige Doop tegen jou gezegd - “Ik wil je Zaligmaker zijn”. 

De Heilige Geest heeft bij de Heilige Doop tegen jou gezegd - “Ik wil in je hart wonen en 

werken”. Zie je hoe bijzonder de Heilige Doop is? De Heilige Doop is niet vrijblijvend. De 

HEERE heeft in het prille begin van je leven tot jou gesproken. Daar zal een antwoord op 

moeten komen! Je bent door de Heilige Doop een verbondskind. Je bent door de Heilige 

Doop apart gezet. Apart gezet om jouw Verbondsgod te dienen. Hem te dienen door een 

stervend leven van de oude mens en een opstaand leven van de nieuwe mens! Is het 

zichtbaar in jouw leven dat je apart bent gezet? Is het zichtbaar op Instagram bijvoorbeeld? 

Of tijdens je stage?  

Denk jij dagelijks aan de Heilige Doop? Zou een gedenkteken kunnen helpen om je dagelijks 

aan de Heilige Doop te herinneren? Om een gedenkteken praktisch te maken kun je 

bijvoorbeeld je doopkaart op een zichtbare plek hangen. Probeer er gewoonte van te maken 

om er elke dag even naar te kijken. Heb je geen doopkaart? In veel kerken staat het 

doopvont centraal. Probeer elke dienst er bewust even naar te kijken. Het doopvont staat 

centraal als een zichtbaar gedenkteken. Je wordt elke dienst eraan herinnerd dat je een 

verbondskind bent. Je wordt elke dienst eraan herinnerd dat de Drie-enige God jouw 

Verbondsgod is. Misschien vraagt iemand – ‘ben je dan zalig’? Het antwoord is – nee. De 

noodzakelijkheid van bekering én geloof is nodig voor alle mensen. Ook voor 

verbondskinderen. Het doopwater laat ons juist zien dat we vuil en zondig zijn. Je moet 

gewassen worden. Het doopwater laat zien dat ook verbondskinderen de reiniging van 

Christus bloed nodig hebben. Dit leert ons dat alle mensen, ook al ben je gedoopt en 

hierdoor apart gezet, van nature verloren liggen. Alleen door het geschonken geloof 

ontvang je het eeuwige leven. Door het geschonken geloof wordt de mens opgenomen in 

het genadeverbond en is het weer goed gekomen tussen de HEERE en de mens. Door het 

geschonken geloof is er vrede tussen de HEERE en de mens. Vrede door het bloed van de 

Heere Jezus. Er is genade verheerlijkt. Dat betekent, je zonden zijn vergeven en je bent 

gewassen door het bloed van Christus. Daarom wordt het genadeverbond genoemd. Door 

genade heb je vrede met God. Daarom wordt het genadeverbond ook wel het vredeverbond 

genoemd. Je hebt vrede met God door het bloed van Christus. Romeinen 5:1 leeft dan met 

veel verwondering in je hart – Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede 
bij God door onzen Heere Jezus Christus.  
 
Jongelui, nog een korte opmerking over de doop. Voel je de ernst van het verachten van de 

Heilige Doop? Er zijn veel beloften in de Schrift voor jou als verbondskind. Het wil heel wat 

zeggen om als verbondskind verloren te gaan. De keerzijde is, dat in de Schrift ook 

gesproken wordt over verbondswraak. We lezen in 2 Thessalonicenzen 1:8 – Met vlammend 
vuur wraak doende over degenen die God niet kennen, en over degenen die het Evangelie 
van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 

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

In Exodus 24:5 en 6 lezen we - En hij zond de jongelingen van de kinderen Israëls, die 
brandofferen offerden, en den HEERE dankofferen offerden, van jonge ossen. En Mozes nam 
de helft van het bloed, en zette het in bekkens; en de helft van het bloed sprengde hij op het 
altaar. Hiermee hebben we het kernwoord ‘bloed’. De helft van het bloed wordt op het altaar 

gesprenkeld en de andere helft op het volk. Door het besprenkelde bloed is zichtbaar dat 



het volk bij de HEERE hoort. Zo is het geestelijk ook. Gods kinderen worden door het geloof 

besprenkeld met het bloed van Christus. Het bloed is het teken dat je een kind van God bent.  

Wellicht vind je het moeilijk om bijvoorbeeld aan je studiegenoten uit te leggen wat het 

bloed van Christus betekent. Het kan voor niet-christelijke mensen best vreemd overkomen 

dat gezegd wordt dat Gods kinderen in het bloed van de Heere Jezus geloven. Om dit zo 

goed mogelijk uit te leggen kun je vertellen dat de Heere Jezus 33 jaar op deze aarde heeft 

geleefd. In Zijn laatste periode heeft Hij veel geleden. Hij is geslagen, gemarteld en 

gekruisigd. Dit alles is een ontzettende pijnlijke en bloedige gebeurtenis geweest. Gods kind 

mag geloven dat de Heere Jezus Zijn bloed voor hem of haar gegeven heeft. De Heere 

Jezus is tot zonde gemaakt. Hij moest naar deze aarde komen als Plaatsvervanger. We 

lezen in 2 Korinthe 5:21 – Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons 
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Jongelui, dan mag je met 

verwondering de woorden uit het formulier na spreken – dat Ik voor U, daar gij anders den 
eeuwigen dood hadt moeten sterven. 
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In Exodus 24:4 staat - Mozes nu beschreef al de woorden des HEEREN, en hij maakte zich 
des morgens vroeg op, en hij bouwde een altaar onder aan den berg, en twaalf kolommen, 
naar de twaalf stammen van Israël. Mozes maakt een gedenkteken. We lezen in de Bijbel 

vaker over een gedenkteken. Ook Jakob heeft een gedenkteken opgericht. In Genesis 31:45 

lezen we over het verbond tussen Jakob en Laban. We lezen – Toen nam Jakob een steen, 
en hij verhoogde hem tot een opgericht teken. Een teken als een zichtbaar bewijs. Een 

zichtbaar getuigenis.  

 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In Exodus 24:7 en 8 lezen we - En hij nam het boek des verbonds, en hij las het voor de 
oren des volks; en zij zeiden: Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en 
gehoorzamen. Toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk; en hij zeide: Ziet, dit 
is het bloed des verbonds, hetwelk de HEERE met ulieden gemaakt heeft over al die 
woorden. Mozes besprenkelde het volk met bloed van dezelfde dieren. De helft van het 

bloed is over het altaar besprenkeld. Het altaar staat als teken van Gods tegenwoordigheid. 

De andere helft wordt besprenkeld over het volk. Het bloed van dezelfde dieren wordt 

verdeeld tussen de HEERE en het volk. Het is een zichtbaar teken dat de HEERE een nauwe 

band heeft met Zijn volk. Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal mag dit ook zo zijn. 

Het brood betekent en verzegelt het lichaam van Christus. De wijn betekent en verzegelt 

Zijn vergoten bloed. Gods kinderen mogen aan de tafel met verwondering gedenken: “Zijn 

lichaam is ook voor mij verbroken. Zijn lichaam is verbroken om mij te genezen” en “Hij 

heeft Zijn bloed ook voor mij vergoten. Vergoten om mij te wassen, te vergeven en te 

vernieuwen”. Dan is er verwondering. Er is dan door het bloed van Christus verbinding met 

de Drie-enige God. Het bloed van Christus verbindt aan elkaar. Er is dan sprake van een 

geestelijke bloedband. En jij? Ben jij door het bloed van Christus verbonden met de Drie-

enige God? Ben jij door het bloed van Christus verbonden met Gods kinderen?  

'k Geloof ook in den Heil'gen Geest, dien w' eren, 
Die onzen geest wil troosten, leiden, leren. 
'k Geloof één Kerk, een algemeen genootschap, 
Geheiligd, en vergaârd door 's hemels bood - schap; 
Dat Christus' volk in heilgemeenschap leeft; 
Dat God, om 't bloed Zijns Zoons, mijn schuld vergeeft; 



Dat ook mijn vlees zal uit het stof verrijzen, 
En ik mijn God in 't eeuwig leven prijzen. 
(Berijming 12 artikelen) 
 

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

volgende keer! 

 

 

 

 

 

 

 


