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Beste luisteraars, jong en oud, fijn dat u en jij weer meeluistert en ook samen meeleest aan de hand van het 

Bijbelleesrooster. Gisteren hebben we Éxodus 34:10-17 gelezen. Nog maar twee dagen geleden zijn 

drieduizend mensen gedood vanwege de afgoderij met het gouden kalf (Éxodus 32). De omstandigheden 

zijn zeer ernstig. Maar er is verzoening gekomen. Nu gaat God alles herstellen. Het verbond wordt vernieuwd! 

De voorbereidingen tot de verbondsvernieuwing zijn al getroffen (vers 1-9). Er zijn twee nieuwe stenen tafelen 

waarop de Wet geschreven wordt, ter vervanging van de eerste stenen tafelen die Mozes heeft verbrijzeld.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Hij verschijnt aan Mozes: in een wolk. Aan het eind van dit hoofdstuk staat dat Mozes’ aangezicht glinsterde. 

Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht, aan allen die oprecht van hart zijn. En de HEERE heeft 

Zijn Naam overluid uitgeroepen (vers 5-7). In Zijn Naam klinkt Zijn wezen, Zijn majesteit. Mozes haast zich, 

neigt zijn hoofd ter aarde, hij buigt zich en bidt (vers 8-9). Dan spreekt God, in dit hele gedeelte, tot Mozes 

op de berg Sinaï. Als antwoord op Mozes’ smeekgebed.  

Vers 10: ‘Toen zeide Hij: Zie, Ik maak een verbond; vóór uw ganse volk zal Ik wonderen doen, die niet 

geschapen zijn op de ganse aarde, noch onder enige volken; alzo dat dit ganse volk, in welks midden gij zijt, 

des HEEREN werk zien zal, dat het schrikkelijk is hetwelk Ik met u doe.’ Hoort u dat? Het verbond gaat alléén 

van God uit. Eenzijdig. Nu gaat de HEERE Zijn verbond vernieuwen. Iets wat eigenlijk niet kan. Want we 

hebben eerder gelezen in Exodus 32 dat de toorn van God was ontstoken. Hij wilde het gehele volk in één 

keer verteren. Omdat het verbondsvolk Israël zwaar heeft gezondigd. Daarmee is het verbond verbroken.  

Maar toch, nu is het grote, plechtige moment aangebroken: de HEERE vernieuwt het verbond. Hij zal 

wonderen doen, grotere wonderen dan die Hij tot nu toe heeft laten zien in Egypte en tijdens de woestijnreis. 

Ouderen, hebt u in uw eigen leven ook mogen ervaren dat de HEERE een wonderdoend God is? U hebt veel 

levenservaring. Maar hebt u ook ervaren dat – in de zondige gebrokenheid van uw leven, in zoveel schuldige, 

moeilijke en doodlopende wegen – de HEERE spreekt en wonderen werkt? Mag u die ervaringen delen met 

jongeren? Juist in onze tijd hebben jongeren voorbeelden nodig: mensen die kunnen spreken van hét wonder: 

‘Hoort, wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Het is wonderlijk in onze ogen, 

wij zien het maar doorgronden het niet.’ Want het gaat om Gods eer. Dat leren we uit dit gedeelte. Dat is ook 

het hoogste doel: Zijn eer. 

In vers 11 belooft Hij alle vijanden te verdrijven: ‘Zie, Ik zal voor uw aangezicht uitdrijven de Amorieten en de 

Kanaänieten en de Hethieten en de Ferezieten en de Hevieten en de Jebusieten.’ Want God is aan hun zijde. 

Hij ondersteunt het volk. Mét God ben je altijd in de meerderheid. Dan hoef je tienduizenden niet te vrezen. 

Dát leert dit gedeelte ook over God. Jongeren, als Hij aan je zijde is hoef je niet te vrezen. Maar als je tegen 

Hem zondigt, dan heb je juist alles te vrezen. Je vraagt een praktijkvoorbeeld? Zeg eens, jouw persoonlijke 

internet-zoekgeschiedenis: wil je die steeds verwijderen? Of heb je voor de Heere juist niets te verbergen?  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

We lezen vers 11 de eis, het bevel: ‘Onderhoudt gij hetgeen Ik u heden gebied; (…).’ In de kanttekening 

staat: ‘Hier volgen nu de conditiën (de voorwaarden) van het verbond, die God de HEERE van het volk eist.’ 

Dat is het gehele gedeelte van vers 11-26. Dus naast de vernieuwing van het verbond herhaalt de HEERE 

veel wetten die al veel eerder waren gegeven bij deze berg Sinaï.  

In vers 12 staat: ‘Wacht u, dat gij toch geen verbond maakt met den inwoner des lands waarin gij komen zult; 

dat hij misschien niet tot een strik worde in het midden van u.’ Wat leert dit mij over de mens? De HEERE 

zegt dit omdat het hart van het volk juist wél geneigd is om een verbond te maken met de heidense inwoners 

van de landen waar ze zullen komen. Maar dat is een levensgroot gevaar, een mogelijke valstrik. Waarom?  

Dat gevaar blijkt uit Gods waarschuwingen in de volgende verzen 13-16, dat is één lange zin: ‘Maar hun 

altaren zult gijlieden omwerpen en hun opgerichte beelden zult gij verbreken, en hun bossen zult gij afhouwen 

(want gij zult u niet buigen voor een andere god; want des HEEREN Naam is IJveraar, een ijverig God is Hij); 

Dat betekent: na-ijverig vanwege Zijn eer. Niemand heeft recht Hem te verwerpen door een afgod te dienen! 



Opdat gij misschien geen verbond maakt met den inwoner van hetzelve land; en zij hun goden niet 

nahoereren, (dat is: het overspelig nalopen van afgoden) noch hun goden offerande doen, en hij u nodigende, 

gij van hun offerande eet, En gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochters; en hun dochters, haarlieden 

goden nahoererende, maken dat ook uw zonen haar goden nahoereren.’ Dit leert over de mens dat iedereen, 

u, jij en ik, tot dit kwaad geneigd is. Goed geschapen, maar gevallen in Adam, zoals het staat in Zondag 3 

van de Catechismus: onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. En zelfs na ontvangen genade nog 

steeds tot alle boosheid geneigd (Zondag 23). Jongeren, schrik je hiervan? Want dat zit er ons zó diep in: 

God niet te willen dienen! 

Waarom is dit zó erg? Het verbond met God is als een huwelijksverbond. En afgoderij is hetzelfde als overspel. 

Want een afgod, je hoort het al in de naam (af-god) is alles wat ons van God afhoudt. Alles wat ervoor zorgt 

dat je nauwelijks in de Bijbel leest of tijd neemt om de Heere te zoeken. Dan kan zelfs uw werk een afgod zijn. 

Of dat waar je zó aan vastzit. Je kunt het zelf nagaan in je leven. Dat is het breken van het verbond met God: 

alles wat je van God afhoudt. Dat leert ook de kanttekening bij vers 15: nahoereren is ‘afgoderij bedrijven, 

hetwelk geestelijke hoererij genoemd wordt.’ Daarom mag er geen vermenging zijn met de wereld, via 

huwelijken, met alle heidense godsdiensten. En alle afgodsaltaren, beelden en bossen moeten vernietigd 

worden. Want God heeft al in Éxodus 20 gezegd: ‘Ik ben de HEERE, uw God.’ Hij heeft recht op elk mens. 

Hoeveel te meer nú, nadat er verzoening tot stand is gekomen na de zonde met het gouden kalf. Gods 

kinderen ervaren dat elke zonde scheiding maakt tussen God en hun ziel. Dan is de innige, nauwe relatie met 

de HEERE verbroken. Iemand die onbekeerd leeft, heeft daar geen last van. Ben jij nog onbekeerd?  

Besef dan toch: elke afgod die je koestert en elke zonde die je op een verborgen plek in je hart vasthoudt, 

zal je eeuwige dood en ondergang betekenen.  

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

In vers 17 klinkt, samenvattend na vers 13-16, nogmaals één keer duidelijk de nadrukkelijke waarschuwing: 

‘Gij zult u geen gegoten beelden maken.’ Hierin klinkt het tweede gebod wat het volk Israël verbroken had 

vanwege de afgoderij met het gouden kalf. Het tweede gebod sluit aan op het eerste gebod (vers 14) en 

staat in het verlengde daarvan. Waarom krijgt dit zoveel aandacht en waarom is dit gebod zo uitgebreid? 

Waarom staat dit gebod niet aan het eind, maar in het begin van de Wet?  Juist hiervan heeft God gezegd: 

1) ‘Want Ik, de HEERE uw God, ben een (na)ijverig God.’ 2) dat Hij ‘de misdaad van de vaderen bezoekt aan 

de kinderen’ en 3) Ik ‘doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en Mijn geboden 

onderhouden’. De Heidelbergse Catechismus geeft het antwoord in Zondag 34-35. Het is het allereerste en 

grootste belang dat wij de enige ware God recht kennen. Hem alleen vertrouwen, dienen. God liefhebben 

boven alles en het alléén van Hem verwachten. Dat is: niet Hem proberen te dienen op onze eigen manier. 

Maar zoals Hij het wil: ons laten onderwijzen door de levende verkondiging van Zijn Woord. Jongeren, daarom 

is het zo belangrijk dat je trouw naar de kerk komt. Om Zijn stem te horen. Juist dáár wil God tot je spreken. 

Dacht je van niet? Dít is de Werkplaats van de Heilige Geest. Hij zegt, Jesaja 55:2: ‘Hoor, en uw ziel zal leven’. 

Om hét Leven, de zaligheid buiten jezelf te zoeken. Want niemand kan Gods geboden volkomen houden 

(Romeinen 7:14). Zelfs de allerheiligsten hebben maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. 

Maar het is hun ernstig voornemen om niet naar sommige geboden, maar naar ál Gods geboden te leven. 

En steeds de vergeving van zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken, door het geloof, gewerkt door 

de Heilige Geest, Die is uitgestort met Pinksteren. 

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

In dit gedeelte wordt het verbond vernieuwd, wat al in Éxodus 19-24 met het volk gesloten is. De Wet heeft 

toen geklonken. Direct daarna is een altaar gebouwd. Het bloed des verbonds is gesprenkeld op het volk.  

Maar: al veel eerder heeft de HEERE dit verbond opgericht met Abram, in Genesis 15. We lezen dat Abram 

dieren moest slachten en in twee stukken moest doorsnijden, die tegenover elkaar gelegd werden. Tussen 

die twee stukken in ontstond een pad van bloed. De betekenis van een verbond, was een bindende afspraak 

tussen twee mensen of twee partijen, waarbij beloften en verplichtingen worden uitgesproken. Samen 

moesten zij dan over dat pad van bloed lopen. Dat betekende: wie het verbond breekt, moet in stukken 

gesneden worden, zoals die dieren... Dit had dus met het volk moeten gebeuren vanwege de zonde! Maar 



Genesis 15:12 vervolgt: er ‘viel een diepe slaap op Abram; en zie, een schrik en grote duisternis viel op hem.’ 

En dan komt vers 17: ‘En zie, er was een rokende oven en vurige fakkel, die tussen die stukken doorging.’ 

De HEERE gaat alléén tussen die stukken door, over dat pad van bloed. In kanttekening 40 lezen we de 

uitleg: ‘God maakt hier Zijn verbond met Abram op een bijzonder plechtige, doch zeer vriendelijke wijze (…).’ 

Zo handelt Hij als de God van het verbond. 

Jongeren, van dát verbond is de Heilige Doop het teken en zegel. Daarom staat ook in het Doopformulier dat 

‘wij van God door den Doop worden vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid’. Misschien heb 

je deze woorden al zo vaak gehoord. Wat heeft het ons te zeggen? Wat is die nieuwe gehoorzaamheid? In 

Zondag 33 wordt het uitgelegd: het afsterven van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens. 

Lees het maar in die Zondag 33. Een hartelijk leedwezen, verdriet. Tegelijk een hartelijke vreugde en liefde. 

Dat is het wandelen met God. Dat is nieuwe gehoorzaamheid: ‘Deze Drie-enige God, aanhangen, betrouwen 

en liefhebben (…), de wereld verlaten, onze oude natuur doden, en in een nieuw, godzalig leven wandelen.’   

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Het onbegrijpelijk grote wonder in dit gedeelte is dat de HEERE het verbond wil vernieuwen. Ondanks de 

verbondsbreuk door de grote zonde met het gouden kalf. Wie kan begrijpen dat de HEERE vergeving schenkt 

aan verbondsbrekers? Dat kan alleen in en door de Middelaar van het verbond, de Heere Jezus Christus: 

door Zijn bloed en Zijn gerechtigheid (gehoorzaamheid). Daarom alleen! Hebreeën 12:24 roemt van Hem: 

‘Den Middelaar des Nieuwen Testaments en het bloed der besprenging’.  

Jongeren, ouderen: die oproep tot bekering en terugkeer tot de HEERE klinkt nog steeds. Morgen kan het te 

laat zijn. Er staat in Jeremía 3:1: ‘Gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot Mij, 

spreekt de HEERE’. In de kanttekening staat: ‘De HEERE wil zeggen, dat Hij evenwel Zijn volk in genade zal 

opnemen en aannemen, zo zij zich van al deze gruwelen en verbondsbrekingen oprecht zullen bekeren.’  

Het Doopformulier sluit hierbij aan: ‘En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods 

genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de Doop een zegel en ontwijfelbaar 

getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben.’ Toen dominee J. van Lodenstein in Utrecht op 

zijn sterfbed lag (1677), vroeg iemand hem of hij de genade van God voelde. De stervende predikant zei: 

‘Het is voor mij genoeg, dat ik weet en geloof, dat in God de volheid en de algenoegzaamheid is. Ik voel niets, 

maar ik weet dat in de Heere Jezus Christus de volheid van genade is. En ik leg mij neer op dat vaste verbond, 

dat onveranderlijk is.’ Toen riep hij uit, zoals Jakob: ‘Op uw zaligheid wacht ik, HEERE’. Kunt u en mag jij dit 

ook zeggen? Dan zul je nú reeds met Hem wandelen. En: Zijn verbond en woorden, als je schatten gadeslaan.  

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer. 

 


