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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom!  

Gisteren was aan de beurt om te lezen: Exodus 32:30-35. In hoofdstuk 32 gaat het eerst 

over de bekende geschiedenis met het gouden kalf. Daarna komt het gedeelte van vers 30-

35. Mozes gaat opnieuw de berg op en vraagt aan de HEERE om vergeving. Mozes stelt 

zichzelf beschikbaar om in plaats van het volk gestraft te worden. De HEERE geeft aan dat 

eenieder persoonlijk voor hun eigen zonden gestraft zal worden. Tot slot krijgt Mozes het 

bevel om weer verder te trekken naar het land Kanaän.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? In Exodus 32:30 lezen we: En het geschiedde des 
anderen daags, dat Mozes tot het volk zeide: Gijlieden hebt een grote zonde gezondigd; doch 
nu, ik zal tot den HEERE opklimmen; misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. 
Mozes wijst het volk op hun zonde. De angst is bij het volk groot. De vorige dag waren 

vanwege de zonde 3000 mensen gedood. En dan tóch naar dit Enige Adres. Mozes gaat 

opnieuw de berg Sinai op en vraagt aan de HEERE of Hij de schuld van het volk wil 

verzoenen. Dit is allernoodzakelijkst. God toornt Zich over de zonde. Hiermee is Mozes op 

het juiste Adres, want Wie kan zonden vergeven en de schuld verzoenen? Dat kan God 

alleen. In Psalm 32:5 lezen we: Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid 
bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE. En 
Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. 
 

Jongelui, waar ook anders heen? In het Oude Testament heeft Hij de zonden van David en 

vele anderen vergeven. In het Nieuwe Testament heeft Hij de zonden van Petrus en vele 

anderen vergeven. In de tijd van de vroeg-christelijke kerk heeft Hij de zonden van 

Augustinus en vele anderen vergeven. In de tijd van de reformatie heeft Hij de zonden van 

Luther en vele anderen vergeven. Anno 2022 heeft Hij… en jongelui, mag jij jouw naam hier 

invullen? In de 21e eeuw heeft Hij de zonden van … en vele anderen vergeven? Ook anno 2022 

is de HEERE Dezelfde God. God ziet de zonde. God toornt over de zonde. En God wil om 

Christus wil de zonde vergeven. 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? In vers 31 en 32 staat: Zo keerde Mozes weder tot 
den HEERE, en zeide: Och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden 
goden gemaakt hebben. Nu dan, indien Gij hun zonden vergeven zult! doch zo niet, zo delg 
mij nu uit Uw boek, hetwelk Gij geschreven hebt. Mozes gaat naar de HEERE terug. Hij gaat 

zich niet verontschuldigen maar zegt heel eerlijk: Och, dit volk heeft een grote zonde 
gezondigd. Mozes vraagt om vergeving. Schuldbelijdenis gaat voor schuldvergeving. 

 

Het is opmerkelijk wat Mozes hier doet. Als de HEERE de zonde van het volk niet vergeeft 

dan is Mozes bereid zichzelf beschikbaar te stellen. Hij wil dan plaatsvervanger zijn voor 

het volk zodat het volk dan vrijgesproken wordt. Maar Mozes kan niet betalen voor het volk, 

daarom moet de (onbekende) straf voltrokken worden op Gods tijd en wijze. 

  

Mozes zegt ook dat de HEERE hem dan uit Zijn boek (het boek des levens) mag wegdoen. 

Jongeren en ouderen, wie denkt er nu niet aan de Heere Jezus? Ook Hij is Plaatsvervanger 

voor de zonden van Zijn kinderen. Wat leert dit gedeelte mij over de mens? De mens heeft 

een hemelhoge schuld en kan de schuld zelf niet betalen. De mens heeft aan God niets aan 

te bieden dan alleen maar heel veel schuld. Elke dag wordt die schuldenberg groter. Het 

volk en Mozes was daar goed van doordrongen. Diep onder de indruk. Gisteren 3.000 doden. 



Jongeren en ouderen, hoeveel confrontaties en tegenslagen hebben wij in ons leven nodig 

om onze zondeschuld te beseffen en te doorleven? De mens staat bij God in het rood en 

heeft voor betaling een Ander nodig. De mens heeft een Borg nodig die betaald. De Borg is 

de Heere Jezus.  

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? In Exodus 32:32 

staat: Nu dan, indien Gij hun zonden vergeven zult! doch zo niet, zo delg mij nu uit Uw boek, 
hetwelk Gij geschreven hebt. In dit vers lezen we over het Bijbelse thema ‘vergeving van 

zonden’. De definitie van vergeving is: Genade schenken, kwijtschelden, weggeven. In de 

vraag/antwoord 56 van de HC lezen we: Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat 
God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondigen aard, 
waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmermeer wil gedenken, maar mij uit 
genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmermeer in het gericht Gods 
kome. Vergeving betekent dat de HEERE, door het lijden en sterven van de Heere Jezus, de 

zonden door genade wegneemt en er nooit meer aan denkt. Wonderlijk hè? De HEERE 

schenkt dit geluk door het geloof in Zijn Zoon de Heere Jezus. Dan vergeeft de HEERE de 

zonden, neemt het weg en denkt er nooit meer aan. Wij als mensen kunnen iemand wel iets 

vergeven, maar het ook echt vergeten is onmogelijk. De HEERE vergeeft en vergeet. Hij 

komt er nooit meer op terug. Er staat zo onderwijzend in Jesaja 43:25 – Ik, Ik ben het, Die 
uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. Jongeren en 

ouderen, in Jesaja 55:8 staat ook: Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw 
wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. De kanttekening leert ons hierbij: Hier 
spreekt God de Heere wederom, en het is zoveel alsof Hij zeide: Gij mensen zijt van zulken 
aard, dat gij het niet lichtelijk vergeeft noch vergeet als u iemand vertoornd heeft, 
inzonderheid als hij het te grof maakt; maar Ik vergeef weldra al dengenen dien het leed is 
dat zij Mij vertoornd hebben, en die Mij om vergeving bidden. Ik ben ook niet wankelmoedig 
noch ontrouw, gelijk de mensen, maar al wat Ik beloof, doe Ik gewisselijk. 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? In vers 33 lezen 

we: Toen zeide de HEERE tot Mozes: Dien zou Ik uit Mijn boek delgen, die aan Mij zondigt. We 

lezen in dit vers dat de HEERE aangeeft dat hij Mozes niet kan straffen in plaats van het volk 

Israël. De HEERE zegt dat de personen zelf gestraft zullen worden die tegen Hem hebben 

gezondigd. Dit heeft raakvlakken met Ezechiel 18:4 waar staat: Zie, alle zielen zijn Mijne; 
gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons zijn Mijne; de ziel die zondigt, die zal 
sterven. De kanttekening leert hierbij: Dat is, zal de straf harer zonde dragen, te weten óf in 
deze wereld, óf in het toekomende oordeel.  
Of jongelui, denk ook aan Galaten 6 vers 5: een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. En 

Romeinen 2 vers 6: een iegelijk zal vergelding krijgen naar zijn werken. Dat bedoelde 

Paulus in 2 Korinthe 5 vers 11: dat de schrik des Heeren mocht bewegen tot het geloof. Want 

in vers 10 staat dat wij allen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus 

(...) naar wat een iegelijk gedaan heeft, goed of kwaad.  

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven? In de verzen 34 en 35 staat: Doch 
ga nu heen, leid dit volk, waarheen Ik u gezegd heb; zie, Mijn Engel zal voor uw aangezicht 
gaan! doch ten dage Mijns bezoekens, zo zal Ik hun zonde over hen bezoeken! Aldus 
plaagde de HEERE dit volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden, hetwelk Aäron gemaakt had. 
Mozes krijgt een bevel. Hij moet met het volk Israël verder trekken naar het beloofde land. 

Het volk moet verder trekken en tegelijkertijd staat de schuld van deze gruwelijke zonde 

nog open. De HEERE zegt: doch ten dage Mijns bezoekens, zo zal Ik hun zonde over hen 
bezoeken!  Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven? De Heere wil dat wij 



onze dagelijkse plicht doen. Het is onze plicht om ook voorwaarts te gaan en dat we alle 

dingen in getrouwheid doen. Maar de realiteit is dat we getrouw onze plichten kunnen doen 

en dat tegelijkertijd onze hemelhoge schuld nog openstaat. Het volk Israël moet ook weer 

verder gaan, maar de schuld van de zonde met het gouden kalf staat nog open. Vanuit dit 

vers wordt ook duidelijk dat uitstel geen afstel is. De Heere komt erop terug. En zo is het 

ook in ons persoonlijk leven. De Heere komt eenmaal terug op alle zonden die we hebben 

gedaan. Je zondigt in gedachten, woorden en daden. De Heere ziet alle gedachten… ook 

wanneer je popmuziek luistert. De Heere hoort alle woorden… ook wanneer je schuine praat 

doet of een lied van een goddeloze artiest meezingt. De Heere ziet alle daden… ook wanneer 

je stiekem een goddeloze plaats bezoekt of wanneer je een geleend geldbedrag niet 

terugbetaalt. Voor mensen kun je veel zonden van gedachten, woorden en daden nog wel 

verbergen. Maar voor God kun je niets verbergen. Het is zó noodzakelijk dat we weten dat 

onze zonden zijn vergeven. De Heere is rechtvaardig. Hij moet de zonden straffen. De Heere 

is ook barmhartig. Hij wil de zonden ook vergeven.  
 

Ze waren kameraden. Op een gegeven moment waren hun wegen gescheiden. De een, een 

godvrezend man heeft een hoge positie in de maatschappij verkregen. Hij werd rechter. De 

ander heeft afscheid van de kerk genomen en leefde een losbandig leven. Op een dag had 

hij een misdaad begaan en moest hij voor de rechter verschijnen. Veel toeschouwers waren 

benieuwd hoe dit zou aflopen. De rechter en de misdadiger kenden elkaar en eenieder was 

benieuwd of het proces ook eerlijk zou verlopen. De beide mannen ontmoeten elkaar in de 

rechtszaal. De rechter legt de misdadiger de hoogste boete op die voor deze misdrijf 

geldend was. Vervolgens stapte de rechter op van zijn rechterstoel en liep naar de 

misdadiger en zei: “Zojuist moest ik als rechter recht spreken. Daar kon ik niet van afwijken. 

Ik moest je de hoogste boete geven. Maar nu sta ik voor je als persoon. Ik zal de boete 100% 

voor je betalen. Zo was de rechter 100% rechtvaardig en 100% barmhartig. 

 

Dit is een zwakke afbeelding van Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid. De HEERE stapt 

niet van de rechterstoel af. Maar het gaat om de boodschap. De HEERE is 100% rechtvaardig. 

Hij moet de zonde straffen. Hij is ook 100% barmhartig. Hij kan vrijspreken door 

Plaatsvervanging. Zo is God rechtvaardig en barmhartig tegelijk.  

 

Jongelui, heb jij de Heere al ontmoet als een rechtvaardig rechter? Maar ook als een 

barmhartig God? Mag jij, door het geschonken geloof, het grote wonder van vergeving 

kennen? Al je zonden zijn dan uitgewist en vergeven. Alleen zó kan Hij in gunst op jou 

neerzien! Het gevolg van vergeving van zonden is een niet te beschrijven vrede in je hart. 

Een vrede omdat je zonden zijn vergeven. Je bent dan als een goddeloze zondaar 

gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus. Is het gemis van dit geluk jouw nood? 

 

Wil mij, Uwen naam ter eer; 
Al mijn euveldaân vergeven! 
Ik heb tegen U, o HEER, 
Zwaar en menigmaal misdreven. 
(Psalm 25:5) 

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

volgende keer! 

 


