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Exodus, de Uittocht, verlossing (18) 
 
Hoofdstuk 33 
 
Een genadige belofte, maar met reserve. 

 
1 En de HERE sprak tot Mozes: Ga, trek vanhier op, gij en het volk dat gij 
uit het land Egypte hebt gevoerd, naar het land, waarvan Ik Abraham, Isaak 
en Jakob gezworen heb: aan uw nakomelingschap zal Ik het geven. 
2 Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden en verdrijven de Kanaaniet, 
de Amoriet, de Hethiet, de Perizziet, de Chiwwiet en de Jebusiet, 
3 naar een land, vloeiende van melk en honig. Want Ik zal in uw midden niet 
optrekken, daar gij een hardnekkig volk zijt, opdat Ik u niet onderweg 
vertere. 

 
We zien dat de Here niet meer sprak van verderven van het volk, 
maar Mozes opdracht gaf het volk naar het beloofde land te leiden. 
In 32:34 had de Here aan Mozes de belofte gegeven “Mijn engel zal 
voor u uitgaan”, maar hier, in een woord dat het volk moest horen, 
(zie vers 4) zei de Here “een engel zal Ik voor uw aangezicht 
zenden”. De belofte aan Mozes was groter dan de belofte in de 
woorden voor het volk. We voelen als het ware dat de afstand tot het 
volk groter was. 
Hoewel in deze woorden ook een belofte ligt, sprak de Here in vers 3 
van “onderweg hen verteren”, indien Hijzelf in hun midden zou 
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optrekken. Ook daarin voelen we het verschil met Gods spreken tot 
Mozes alleen.  

 
4 Toen het volk dit kwade woord hoorde, treurde het en niemand deed zijn 
sieraad aan. 
5 De HERE nu zeide tot Mozes: Zeg tot de Israëlieten: gij zijt een 
hardnekkig volk. Indien Ik ook maar een ogenblik in uw midden zou 
optrekken, zou Ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraad af, dan zal Ik zien, 
wat Ik u doen zal. 
6 En de Israelieten onthielden zich van sieraad, van de berg Horeb af. 

 
Wat is God toch barmhartig! Het volk treurde. en de Here noemde het 
een hardnekkig volk. Maar in vers 5 zei Hij: “Ik zal zien wat Ik u doen 
zal”.  Eerst had God gesproken over verderven, daarna zei Hij, dat 
Hij hen zou verteren als Hij in hun midden optrok, maar hier Ik zal 
zien wat Ik u doen zal.  
In Joel 2:13 lezen we 

 
de HERE, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot 
van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil. 

 
We mogen onze wegen wel eens overdenken en ons afvragen hoe 
dikwijls de Here ook ten opzichte van ons genadig en barmhartig is 
geweest en berouw heeft gehad over het onheil waarmee Hij ons 
eigenlijk had moeten tuchtigen. We weten als Christenen zo heel 
goed, dat de Here zonden vergeeft en beseffen ook heel goed 
waarop de vergeving gegrond is. We weten dat die grond zeker en 
vast is. Maar is er niet het gevaar, dat we op grond daarvan niet 
waakzaam en slordig in onze wandel zijn? Laten we niet te kort 
schieten in vreze Gods. 

 
Gemeenschap in afzondering. 

 
7 Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de 
legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar: tent der samenkomst. 
Ieder, die de HERE zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten 
de legerplaats was. 
8 Wanneer Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op en ging 
staan, ieder aan de ingang van zijn tent, en zij zagen Mozes na, totdat hij 
de tent was binnengegaan. 
9 Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan 
aan de ingang van de tent, en Hij sprak met Mozes. 
10 Wanneer het gehele volk de wolkkolom zag staan aan de ingang van de 
tent, stond het op en boog zich neder, ieder aan de ingang van zijn tent. 
11 En de HERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals 
iemand spreekt met zijn vriend; dan keerde hij terug naar de legerplaats. 
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Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de 
tent. 

 
De Here kon niet in het midden van het zondige volk zijn. En Mozes 
begreep dat heel goed. Hij en ieder die de Here zocht, ging naar de 
tent die Mozes als tent der samenkomst buiten de legerplaats had 
opgericht.  
In Hebreeën 13:12 en 13 lezen we: 

  
Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te 
heiligen, buiten de poort geleden. 
13 Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad 

dragen.   
 
Buiten de legerplaats, dat is de plaats van de verworpene. De 
legerplaats, zowel Israël in de woestijn als Jeruzalem toen de Here 
gekruisigd werd, was en is het geheel van hen die wel zeggen dat zij 
God vrezen en alleszins religieus zijn, maar niet naar de Here 
luisteren en Hem daarmee verwerpen  
Het is voor ons een aanwijzing, die we niet terzijde moeten leggen. 
Ook dit is tot onze lering geschreven. Er is een hele christenheid om 
ons heen en, gelukkig niet door allen, maar wel door velen wordt 
geheel of ten dele het Woord van God verworpen, terwijl er ook zijn, 
die zelfs Christus verwerpen als Gods Zoon, de opgestane Heer. Dat 
is de legerplaats. Daar woont de Here niet.  
Jesaja 57:15 zegt 

 
15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens 
naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de 
verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart 
der verbrijzelden te doen opleven. 

 
En in hoofdstuk 66:1 en 2 

 
1 Zo zegt de HERE: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner 
voeten, waar zou dan het huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de 
plaats mijner rust? 
2 Dit alles heeft immers mijn hand gemaakt en zo is dit alles ontstaan, luidt 
het woord des HEREN; op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene 
van geest en wie voor mijn woord beeft. 

 
De Here woont bij hen die verbrijzeld en nederig van geest zijn en wil 
te doen hebben met hen die ellendig en verslagen van geest zijn en 
voor zijn woord beven. Daar wil Hij wonen, dat zijn zij, die met de 
Here de plaats van een verworpene innemen, omdat Hij daar is. 
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Met U, Here Jezus verworpen, veracht, 
en buiten de legerplaats wezen  
waar soms ons bespotting en onbegrip wacht, 
is beter dan God niet te vrezen. 
 
Waar U Here Jezus vertoeft, waar U woont, 
daar kunnen de uwen U loven, 
waar U in het hart van Gods kinderen troont 
is vrede en zegen van boven. 
 
Waar vreze voor God ons vereent en ons bindt, 
men beeft voor de woorden des Heren, 
waar U zich in ’t midden van d’ uwen bevindt, 
daar wil ik, Heer Jezus, verkeren. 

 
De vrijmoedigheid van het geloof is naar Gods welgevallen. 

 
12 Toen zeide Mozes tot de HERE: Zie, Gij zegt tot mij: doe dit volk 
optrekken, maar Gij hebt mij niet doen weten, wie Gij met mij zult zenden, 
terwijl Gij toch gezegd hebt: Ik ken u bij name en ook hebt gij genade 
gevonden in mijn ogen. 
13 Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw 
wegen bekend, zodat ik U ken; opdat ik genade vinde in uw ogen. Bedenk 
toch, dat deze natie uw volk is. 
14 Toen zeide Hij: Moet Ik zelf medegaan om u gerust te stellen? 
15 En hij zeide tot Hem: Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons vanhier niet 
optrekken. 
16 Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en uw volk genade in uw 
ogen gevonden hebben, dan doordat Gij met ons medegaat? Immers 
daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken, die op de 
aardbodem zijn. 
17 En de HERE zeide tot Mozes: Ook deze zaak, waarover gij gesproken 
hebt, zal Ik doen, omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en Ik u bij 
name ken. 

 
Zoals Abraham vrijmoedigheid vond om voor Sodom, dat was voor 
Lot te bidden, vond Mozes hier vrijmoedigheid daar de Here met hem 
sprak als een man met zijn vriend en hij pleitte in vers 12 voor meer 
dan de belofte dat een engel mee zou gaan. 
Maak mij uw wegen bekend, vroeg hij. Gods wegen zij hoger dan 
onze wegen. Mozes vroeg er om, opdat hij God nog beter leerde 
kennen. En de Here verhoorde hem. 
Als het ons verlangen is de Here meer te leren kennen en het blijkt, 
dat we Hem vrezen overeenkomstig de mate waarin wij Hem kennen, 
zal God zich niet onbetuigd laten. De Here had Mozes reeds 
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bemoedigd, maar Hij kwam hem nog meer tegemoet door te 
veronderstellen, dat hij meer verlangde dan hij met woorden 
gevraagd had: Moet Ikzelf meegaan? 
Broeder, zuster, vraag bij de Here, vraag, en vraag met vertrouwen 
op Gods goedheid, want God is goed.  
Wanneer vragen we? Als we veronderstellen, dat de ander zal doen 
of geven. Het betekent de veronderstelling of overtuiging, dat de 
ander goed is en graag goed doet, graag helpt. 
Vergissen we ons als we overtuigd zijn, dat God graag helpt, dat Hij 
goed is en goeddoende? O neen, dan vergissen we ons niet. Hij is 
meer goed dan wij beseffen.  
Door zijn vraag aan Mozes bood God eigenlijk aan om mee te gaan. 
En Mozes groeide in vertrouwen en vrijmoedigheid. Daar mogen we 
wel jaloers op zijn. 
Wat ons betreft, we weten dat God onze Middelaar, die meer is dan 
Mozes, zeker hoort. Er is dan ook de belofte in Johannes 14:23  

 
Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal 
hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.  

 
Geef mij genade Vader, 
dat ik altijd vertoon 
de liefde tot uw Zoon 
en kom mij nader, nader, 
opdat U in mij woon’. 
 
Laat mij niet verder reizen, 
niet verder zonder U. 
Leid mij en wil mij nu 
uw gunst en hulp bewijzen; 
ik kan niet zonder U. 

 
Toon mij uw heerlijkheid, o Here. 

 
18 Maar hij zeide: Doe mij toch uw heerlijkheid zien. 
19 Hij nu zeide: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des 
HEREN voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij 
ontfermen, over wie Ik Mij ontferm. 
20 Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal 
Mij zien en leven. 
21 De HERE zeide: Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan; 
22 wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u 
met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan. 
23 Dan zal Ik mijn hand wegnemen en gij zult Mij van achteren zien, maar 
mijn aangezicht zal niet gezien worden. 
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De wonderlijke goedheid des Heren, en de verhoring Gods op zijn 
gebed deed Mozes verlangen dat God de vertrouwelijkheid zou 
bekronen door hem Zijn heerlijkheid te laten zien, en hij had de 
vrijmoedigheid ook dat te vragen. 
Hoewel de Here moest zeggen, dat geen mens zijn aangezicht zou 
kunnen zien en leven, zou Hij toch zijn luister aan hem voorbij doen 
gaan. En er zou bij God een plaats in een rotsholte zijn, waar Gods 
hand hem zou beschutten. 
We herinneren ons het gebed van de Here Jezus in Johannes 17, 
waarin Hij in vers 24 gezegd heeft: 

 
Vader, Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn 
heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt. 

 
En ook zijn andere opmerking in Johannes 14:9 en 10: 

 
Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij 
gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon 
ons de Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de 
Vader in Mij is? 

 
Die openbaring van God in zijn Zoon is geheel in overeenstemming 
met hetgeen de Here van zichzelf aan Mozes wilde openbaren: 
genade en ontferming. Maar genade betekent voorbijzien aan schuld 
en is dus niet een ontkenning van schuld. Met andere woorden, het is 
genade en waarheid. En dat is precies wat Johannes in hoofdstuk 
1:14 van zijn evangelie geschreven heeft: 

 
14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij 
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de 
eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. 

 

Een plaats in de rots, om mijn God te aanschouwen, 
een plaats waar zijn hand mij genadig bedekt, 
waar Hij al zijn goedheid voor mij wil ontvouwen 
die mij tot aanbidding en dankbaarheid wekt. 
Een plaats in de holte, een plaats in de rots, 
in Jezus een plaats in de veiligheid Gods.  
 
Een plaats waar de luister van God wordt gevonden, 
een plaats waar de stem van de Heer wordt gehoord, 
een plaats van barmhartigheid ondanks mijn zonden, 
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van vrede, vergeving en troost door Gods woord. 
Een plaats in de holte, een plaats in de rots, 
in Jezus een plaats in de veiligheid Gods. 
 
Een plaats waar gezien wordt hoe Hij heeft geleden, 
doordat Hij het grootste werk Gods heeft volbracht,  
waar Hij voor zijn vijanden zelfs heeft gebeden 
toen Hij aan het kruis als Lam Gods werd geslacht. 
Genade en waarheid op Golgotha’ s rots, 
in Jezus een plaats in de veiligheid Gods. 

 

Hoofdstuk 34. 
 
Nieuwe tafelen voor de wet Gods. 

 
1 De HERE zeide tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen gelijk de eerste, 
dan zal Ik op de tafelen de woorden schrijven, die stonden op de eerste 
tafelen welke gij verbrijzeld hebt. 
2 Wees gereed tegen de morgen en beklim in de morgen de berg Sinai; 
vervoeg u daar bij Mij op de top van de berg. 
3 Doch niemand zal met u opklimmen en ook mag niemand gezien worden 
op de gehele berg, zelfs het kleinvee en de runderen mogen niet weiden in 
de nabijheid van de berg. 
 

Mozes moest twee nieuwe stenen tafelen maken en opnieuw tot God 
opklimmen. En de Here heeft zijn geboden ook op die tafelen 
geschreven. Uit Deuteronomium 10 weten we, dat die twee tafelen 
naar Gods bevel in een kist gelegd werden. De tafelen met de wet 
zijn dus nooit open en bloot onder Israël vertoond. Het was wel de 
periode van de wet, maar de wet zonder bedekking was voor hen 
teveel gebleken, nog voordat Mozes die in de legerplaats gebracht 
had. De wet openlijk getoond zou hen tot een oordeel zijn geweest.  

 
4 Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen gelijk de eerste; hij beklom vroeg 
in de morgen de berg Sinai, zoals de HERE hem geboden had, en nam de 
twee stenen tafelen in zijn hand. 
5 En de HERE daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de 
naam des HEREN uit. 
6 De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en 
genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, 
7 die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, 
overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet 
onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en 
kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht. 
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Onze God is groot, Hij is geducht in heiligheid. Zijn gerechtigheid is 
als de bergen. We mogen dat nooit vergeten of als onbelangrijk 
afdoen. Maar de Here daalde neer en stelde zich bij Mozes, die de 
twee stenen tafelen in zijn hand had. 
Bij die gelegenheid heeft de Here opnieuw de woorden van de wet op 
de tafelen geschreven. En wie heeft ooit aan de eis van de wet 
kunnen voldoen? Toch daalde de Here neer, dat is neerbuigend, dat 
is genadig handelen. En toen de Here zijn naam uitriep, kwamen de 
woorden van de verzen 6 en 7.  
 

Hoe kan het zijn, dat mensenkind’ ren 
straks, in de hemel, voor U staan 
en dat geen engel zal verhind’ ren, 
dat wij tot U, de Vader gaan? 
Alleen geheiligd door het bloed, 
dat elke vlek verdwijnen doet. 
 
U, driemaal heilig, God der goden, 
die alles, alles van ons weet, 
wilt zondaars tot de bruiloft noden 
en geeft hun zelf het bruiloftskleed. 
Maar ’t kleed van uw geliefde Zoon 
werd bij het kruis soldatenloon. 

 
God houdt de schuldige niet onschuldig en schuldvergeving is niet 
het gevolg van “door de vingers zien”. Vergeving is door oordeel en 
voldoening. En de volgende geslachten dragen op aarde nog de 
gevolgen van de ongerechtigheid der vaderen. Is dat niet met allen 
het geval? Zijn wij niet zondaars doordat onze eerste ouders 
gezondigd hebben?  
Gods barmhartigheid gebruikt die gevolgen, zoals armoede en 
lichamelijke zwakheid, dikwijls ten zegen doordat nood en zorg meer 
dan eens uitdrijven tot God. 
 

God is goed,  
al wordt Hij vaak vergeten, 
God is goed, 
in alles wat Hij doet. 
God is goed, 
als wij de weg niet weten, 
God is goed  
en Hij richt onze voet. 
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God is goed, 
al is zijn hand verborgen, 
God is goed, 
in alles wat Hij doet. 
God is goed, 
en brengt ons in de zorgen, 
God is goed 
als het zo wezen moet. 
 
God is goed, 
Hij wil de schuld vergeven, 
God is goed,  
want Christus heeft geboet. 
God is goed 
en geeft ons eeuwig leven 
door het bloed 
dat voor de schuld voldoet. 

 
Belijdenis en voorbidding. 

 
8 Mozes knielde haastig ter aarde, boog zich neder 
9 en zeide: Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, Here, dan ga toch 
de Here in ons midden, want het is een hardnekkig volk, maar vergeef onze 
ongerechtigheden en onze zonden; neem ons als erfdeel in bezit. 

 
Mozes maakte zich een met zonde van het volk, hoewel hij daarin 
niet betrokken was geweest. Hoewel zwak is dat een afspiegeling 
van wat de Here Jezus heeft gedaan voor allen die geloven. Hij 
maakte onze schuld tot de zijne en heeft geboet voor hetgeen Hij niet 
heeft gedaan. Als wij dat mogen opmerken, zou God dat dan niet 
gezien hebben? Zonder twijfel heeft God het ook zo gezien en Hij 
heeft in Mozes een volgeling van Christus gezien nog voordat Hij op 
aarde gewandeld had. 
 
Gods antwoord. 

 
10 Hij zeide: Zie, Ik sluit een verbond; in het bijzijn van uw gehele volk zal 
Ik wonderen doen, zoals niet gewrocht zijn op de gehele aarde en bij al de 
volken; het gehele volk, in welks midden gij zijt, zal het werk des HEREN 
zien, want ontzagwekkend is wat Ik met u doe. 
11 Onderhoud wat Ik u heden gebied. Zie, voor u uit verdrijf Ik de Amoriet, 
de Kanaaniet, de Hethiet, de Perizziet, de Chiwwiet en de Jebusiet. 
12 Neem u in acht, dat gij geen verbond sluit met de inwoners van het land, 
waarheen gij gaat, opdat zij niet tot een valstrik in uw midden worden. 
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13 Integendeel, hun altaren zult gij omverhalen, hun gewijde stenen 
verbrijzelen en hun gewijde palen omhouwen. 
14 Want gij zult u niet nederbuigen voor een andere god, immers de HERE, 
wiens naam Naijverige is, is een naijverig God. 
15 Sluit toch geen verbond met de inwoners van het land; wanneer zij hun 
goden overspelig nalopen en aan hun goden offeren, dan zouden zij u 
uitnodigen en gij zoudt van hun slachtoffer eten. 
16 Wanneer gij van hun dochters voor uw zonen neemt en zij haar goden 
overspelig nalopen, dan zouden zij tevens uw zonen tot overspelig nalopen 
van haar goden verleiden. 

 
Op het gebed van Mozes sloot de Here een eenzijdig verbond, 
waarin Hij toezegde ontzagwekkende wonderen te doen en de volken 
uit het hun beloofde land te verdrijven. Dit verbond bestond in 
beloften van de Here en is te onderscheiden van het verbond dat 
tussen de Here en Israël gesloten werd, het verbond van de wet, dat 
Israël al vroeg gebroken heeft.  
Al wat van de dienst aan de afgoden getuigde, moest door Israël 
vernietigd worden en zij mochten geen verbond met die inwoners van 
het land sluiten, noch met hen huwen. Dat verbod hebben zij in later 
tijd massaal overtreden en de gevolgen bleven niet uit. Zij dienden 
telkens de afgoden. 
In de christenheid is het niet veel anders gegaan. Welke 
gemeenschap heeft het licht met de duisternis, heeft de apostel in 2 
Korinthe 6 gevraagd. Een huwelijk van een christen met een 
ongelovige is ongewenst en riskant en is niet in overeenstemming 
met Gods Woord. Hetzelfde geldt voor het samengaan van gelovigen 
met ongelovigen als gelijkwaardigen in de gemeente, want welk deel 
heeft een gelovige met een ongelovige? (2 Kor. 6:15) De vermenging 
van de christenheid met de wereld is fataal geweest voor de trouw en 
de handhaving van de waarheid in de gemeente. Verval en allerlei 
dwalingen zijn het gevolg geweest en zullen telkens weer het gevolg 
zijn.  
Wat moeten we zeggen van de uitkomst van een onderzoek onder 
predikanten en voorgangers, dat 1 op de 6 niet in God gelooft? Welke 
invloed hebben zulke mensen op hen die naar hun preken luisteren? 
“Welke overeenstemming heeft Christus met Belial?” heeft de apostel 
in 2 Korinthe 6 terecht gevraagd. 
Wat staat een christen in deze situatie te doen? 
Handelen naar het Woord Gods, zoals dat in 2 Timotheus spreekt 
met het oog op zulke toestanden: “Ieder die de naam des Heren 
noemt, onttrekke zich aan ongerechtigheid”. (in welke vorm ook en bij 
wie ook.)  
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Lijkt het te pijnlijk om bepaalde banden te verbreken? Zijn we liever 
ongehoorzaam aan onze Heer? En durven we dan toch nog te zingen 
“k Gaf mij alles op voor Jezus”? 

 
17 Gegoten goden zult gij u niet maken. 

 
Niet alleen de goden van de heidense volken waren een gevaar.  
De Israëlieten mochten ook zelf geen gegoten goden maken. 
Eigen werk, knap gemaakt, getuigend van kundigheid en goede 
smaak, geroemd door omstanders. Zeker, we kunnen er een afgod 
van maken. En straalt niet iets van de glorie van het maaksel op de 
maker af? We hebben mogelijk meer afgoden dan we ons bewust 
zijn.  

 
18 Het feest der ongezuurde broden zult gij onderhouden: zeven dagen zult 
gij ongezuurde broden eten, gelijk Ik u geboden heb, op de bepaalde tijd 
van de maand Abib, want in de maand Abib zijt gij uit Egypte getrokken. 
19 Alles wat het eerst uit de moederschoot voortkomt, is mijn eigendom, en 
al uw vee van het mannelijk geslacht, dat de eerstgeboorte is van een rund 
of van een stuk kleinvee. 
20 Maar de eerstgeboorte van een ezel zult gij lossen voor een stuk 
kleinvee; indien gij het niet lost, zult gij het de nek breken. Iedere 
eerstgeborene van uw zonen zult gij lossen, en men zal niet met ledige 
handen voor mijn aangezicht verschijnen. 
 

De verlossing uit Egypte en hoe zij voor het oordeel gespaard waren 
mocht nooit vergeten worden. Ook de consequentie, dat wat van het 
bederf sprak, zuurdeeg, hun voedsel niet meer moest zijn, mocht niet 
vergeten en verwaarloosd worden. En dat de Verlosser door 
verlossing een recht op hen had, werd door het gebod in vers 19 
benadrukt. Dat vers 20 een gelijk gebod tot lossing voor ezels en 
mensenzonen geeft, moest hen doen beseffen, dat hun verlossing 
niet op hun voortreffelijkheid gegrond was, want eenzelfde voorschrift 
voor mensen en ezels is bepaald niet verheffend. 

 
21 Zes dagen zult gij arbeiden, maar op de zevende dag zult gij rusten, ook 
in de ploegtijd en in de oogst zult gij de rustdag houden. 
 

Arbeid en dan rust was in overeenstemming met hun positie. Zij 
hadden voor de positie van dienstknechten of slaven gekozen, want 
niet een zoon, maar een slaaf staat onder een wet. Maar op de 
arbeid zou een rust volgen. Het was voor knechten en ossen een 
zegen, dat zij konden rusten. Maar daarnaast sprak het van het 
beginsel van rust als loon na de arbeid. Wie kan echter de rust 
bereiken door zijn goede werken?  Zelfs het rusten volbracht Israël 
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niet. 

 
22 Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren, 
en het feest der inzameling bij de wisseling des jaars. 
23 Driemaal in het jaar zal ieder van u, die van het mannelijk geslacht is, 
voor het aangezicht van de Here HERE, de God van Israël, verschijnen, 
24 want Ik zal volken voor uw aangezicht verdrijven en uw gebied ruim 
maken; en niemand zal uw land begeren, wanneer gij opgaat, om voor het 
aangezicht van de HERE, uw God, te verschijnen driemaal in het jaar.  

 
Behalve het pascha moesten de Israëlieten ook het pinksterfeest en 
het loofhuttenfeest vieren bij het heiligdom. Er waren nog andere 
feesten, maar deze drie markeerden de drie grote feiten: De 
verlossing door het bloed van het lam, de eerste vruchten die op de 
gemeente wijzen, gevormd door de uitstorting van de Heilige Geest 
en tenslotte de voltooiing van Gods wegen met Israël en de volle 
zegen.  
Wonderbare wegen van God, wonderbare werken, wonderbare vrucht 
en zegen, alles naar Gods raad en wijsheid, gegrond op het offer van 
Jezus Christus, als in een blauwdruk vele eeuwen vooraf 
vastgelegd in de voorschriften voor Israël.  
De belofte van vers 24 heeft de psalmist in psalm 84 doen zingen: 

 
5 Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen 
zijn. 
6 Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een 
oord van bronnen; ook hult de vroege regen het in zegeningen. 
7 Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. 

 
en in psalm 121: 

  
1 Een bedevaartslied. Van David. Ik was verheugd, toen men mij zeide: 
Laten wij naar het huis des HEREN gaan. 
2 Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. 
3 Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel samengevoegd is; 
4 waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren. Een voorschrift 
voor Israël is het de naam des HEREN te loven. 
5 Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. 
6 Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; 
7 vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. 
8 Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; 
9 om het huis van de HERE, onze God, wil ik het goede voor u zoeken. 

      Wordt D.V.vervolgd. 

 

Grote verwachtingen (7)- Het boek Handelingen der  
Apostelen 
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Hoofdstuk 6, vervolg 
 
Stefanus, de diaken die het Woord Gods sprak. 

 
8 En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen 
onder het volk. 
9 Doch er stonden sommigen op van hen, die waren van de zogenaamde 
synagoge der Libertijnen, der Cyreneeers en der Alexandrijnen en van de 
Joden uit Cilicie en Asia en redetwistten met Stefanus, 
10 en zij waren niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor hij sprak, 
te weerstaan. 

 
Wonderen en tekenen worden het eerst genoemd, maar de verzen 9 
en 10 doen ons begrijpen, dat hij met grote wijsheid het Woord Gods 
predikte. Het is des te merkwaardiger, dat zij zich tegen zijn 
boodschap verzetten, hoewel zij de wonderen en tekenen zagen. We 
zouden zeggen, dat ze daardoor toch overtuigd moesten worden. 
Velen denken dat ook vandaag nog. Het was echter anders. 
Wonderen overtuigen niet of wel, maar bekeren het hart niet. Dat is 
wat het Woord door de Geest tot stand brengt. En als de mens zich 
tegen het Woord verzet, al is hij overtuigd, en zich dus niet bekeert, 
helpen de grootste wonderen niet. De kracht is in het evangelie, niet 
in wonderen. 
Hoe kwam Stefanus er toe om zo bezig te zijn, daar hij toch een 
diaken was. 
Voor zijn taak als diaken had de gemeente hem gekozen. Maar de 
Here had hem gaven gegeven en hij besefte, dat hij behalve een 
verantwoordelijkheid tegenover de gemeente (als diaken) ook een 
verantwoordelijkheid tegenover zijn Heer had om die gaven te 
besteden. Zijn overtuiging wordt bevestigd door Romeinen 12:6-8 en 
1 Petrus 4:10 en 11. 

  
6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: 
7 profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie 
onderwijst, in het onderwijzen; 
8 wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding 
geeft in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.  

 
10 Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, 
als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. 
11 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat 
het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt 
worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle 
eeuwigheid! Amen. 
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Van een machtiging of wijding tot zulk een dienst door mensen of 
door de gemeente spreekt de Schrift niet. Daarom, wie een gave tot 
enige dienst heeft ontvangen, is tegelijk een rentmeester om die 
goed te besteden in verantwoordelijkheid tegenover God. 
Laat anderzijds niemand zichzelf bedriegen en menen geroepen te 
zijn tot een dienst, waartoe de Here hem de gave niet heeft gegeven. 
Zo iemand kan een beproeving voor een gemeente worden door een 
dienst die in het geheel niet sticht. 

 
11 Toen schoven zij mannen naar voren, die zeiden: Wij hebben hem 
lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. 
12 En zij brachten zowel het volk als de oudsten en de schriftgeleerden in 
opschudding; en op hem aandringende, sleepten zij hem mede en leidden 
hem voor de Raad, 
13 en voerden valse getuigen aan, die zeiden: Deze mens spreekt 
onophoudelijk lasterlijke woorden tegen deze heilige plaats en de wet, 
14 want wij hebben hem horen zeggen, dat deze Jezus, de Nazoreeer, deze 
plaats zal afbreken en de zeden veranderen, die Mozes ons heeft 
overgeleverd. 

 
Het optreden van hen, die de woorden van Stefanus niet konden 
weerleggen lijkt veel op het optreden van hen die de Here Jezus 
veroordelen wilden. Aan hem werd het woord van de Here uit 
Mattheus 10:25 vervuld: “Het is genoeg voor de discipel te worden 
als zijn meester, en voor de slaaf als zijn heer. Indien men aan de 
heer des huizes de naam Beelzebul heeft gegeven, hoeveel te meer 
aan zijn huisgenoten!” 
Valse beschuldigingen en valse getuigen en dat terwijl men voor het 
hoogste Joodse rechtscollege stond. Vrome lieden, die zich niet 
bekeerden en Jezus Christus verwierpen waren opnieuw de grootste 
vijanden van Christus en het evangelie. Johannes de doper had hen 
reeds ontmaskerd, toen zij zich zonder bekering wilden laten dopen 
en hen als adderengebroed teruggewezen. 

 
15  En allen, die in de Raad zitting hadden, zagen, toen zij hem 
aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een engel. 

 
Stefanus heeft met woorden een krachtig getuigenis gegeven. Maar 
de Here gaf ook een zichtbaar getuigenis doordat zijn gezicht als van 
een engel was. De Joden begeerden immers tekenen; God gaf hun 
een teken. Het valt echter op, dat zij daarop niet gereageerd hebben. 
De mededeling in vers 15 is alles wat er over gezegd wordt. Tekenen 
of wonderen op zichzelf overtuigen niet. Ze hebben hun betekenis ter 
bevestiging van een getuigenis in woorden. Maar als Gods Woord 



 15 

wordt verworpen en men volhardt in vijandschap tegen de Here, 
overtuigt een teken niet. 

 

Hoofdstuk 7. 
 
Het laatste getuigenis voor het sanhedrin voordat het evangelie 
naar de heidenen zou gaan. 

 
1 En de hogepriester zeide: Is dat zo? 
2 En hij zeide: Gij, mannen broeders en vaders, hoort toe. De God der 
heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham, toen hij nog in 
Mesopotamie was, voordat hij in Haran ging wonen, 
3 en Hij zeide tot hem: Verlaat uw land en uw bloedverwanten en kom 
herwaarts naar het land, dat Ik u wijzen zal. 
4 Toen vertrok hij uit het land der Chaldeeen en vestigde zich in Haran. En 
nadat zijn vader gestorven was, bracht Hij hem vandaar over naar dit land, 
waar gij nu woont; 
5 en Hij gaf hem geen erfdeel daarin, zelfs niet een voet, maar Hij beloofde 
het hem en zijn nakomelingschap tot een bezitting te geven, ofschoon hij 
geen kinderen had. 
6 En God sprak aldus, dat zijn nakomelingen bijwoners zouden zijn in een 
vreemd land en dat zij hen knechten en mishandelen zouden vierhonderd 
jaren; 
7 maar het volk, dat zij dienen zullen, zal Ik oordelen, sprak God, en daarna 
zullen zij uittrekken en Mij vereren aan deze plaats. 

 
Stefanus resumeerde de geschiedenis, die zij uiteraard ook kenden. 
Op de beschuldiging is hij niet ingegaan. Hij bedoelde niet zichzelf te 
rechtvaardigen noch zich veilig te stellen, maar greep onder leiding 
van Gods Geest de gelegenheid aan om de hoogste geestelijke 
leidslieden aan de hand van de geschiedenis te tonen, dat zij even 
ongelovig en godvijandig waren als het voorgeslacht. Hij hield hun de 
spiegel van de geschiedenis voor. 

 
8 En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en aldus verwekte hij Isaak 
en besneed hem op de achtste dag; en Isaak verwekte Jakob en Jakob de 
twaalf aartsvaders. 

 
Het verbond der besnijdenis. Zo horen we het verbond met Abraham 
zelden of nooit noemen. Die uitdrukking is echter veelzeggend. Want 
besnijdenis is snijden in het vlees, een veroordeling van het vlees, 
dat is van de mens.  
Voor wie was het verbond en wie zouden de beloofde zegeningen 
ontvangen? Zij bij wie het vlees, de oude mens, geoordeeld was en 
is. 
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Misschien denkt u “het was toch voor alle nakomelingen van 
Abraham”.  
Het antwoord geeft Romeinen 9: 

 
Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël, 
7  en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn, 
maar: Door Izaak zal men van nageslacht van u spreken. 
8  Dat wil zeggen: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar 
de kinderen der beloften gelden voor nageslacht. 

 
Dat wil dus zeggen, dat niet alle lichamelijke afstammelingen als 
nageslacht gelden. 
Voor ons christenen uit de volken geldt wat in Galaten 3:29 staat: 

 
29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de 
belofte erfgenamen. 

 
Wij zijn niet van Christus doordat we zaad van Abraham zijn, neen, 
omgekeerd: we zullen pas zaad van Abraham zijn, indien we door 
bekering en geloof van Christus zijn. We zijn dan “geestelijk” zaad 
van Abraham, sterren die niet te tellen zijn.  
 

’t Is door geloof, geloof alleen,  
dat wij bij ’t nageslacht behoren; 
door Woord en Geest opnieuw geboren, 
leidt God ons als getelden heen. 
 
Een halve sikkel zilvergeld, 
dat was de prijs voor de verzoening 
die wijst op ’t kruis en de voldoening, 
door Christus voor ons neergeteld. 
 
Wie is de zegen Gods beloofd?  
Niet door geboorte of door dopen, 
zijn de beloften Gods te kopen. 
Zij gelden slechts voor wie gelooft. 

 

Jozef, de door de vaderen verworpen koning, die verloste. 

 
9 En de aartsvaders verkochten uit naijver Jozef naar Egypte, maar God 
was met hem, 
10 en verloste hem uit al zijn verdrukkingen en gaf hem genade en wijsheid 
tegenover Farao, de koning van Egypte, die hem aanstelde tot hoofd over 
Egypte en over zijn gehele huis. 
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Geleid door Gods Geest wees Stefanus zijn hoorders op Jozef, die 
voor het koningschap was bestemd, maar uit afgunst door zijn broers 
verworpen werd. Zij moesten toch aanvoelen, dat hij hun daarmee 
een duplicaat voor ogen schilderde van wat met Jezus Christus 
gebeurd was. Ook hij was de geliefde Zoon, die naar zijn broers werd 
gezonden. Zij haatten Hem echter en leverden Hem uit afgunst over, 
de Koning van Israël, die de Verlosser was. 
Zoals Jozef door Farao was verhoogd en in de hongertijd de 
verlosser was, bij wie brood te koop was, was ook Christus door God 
verhoogd en Verlosser voor zijn volk geworden. In die geschiedenis 
van Jozef had de Here zoveel eeuwen terug reeds een beeld 
gegeven, dat in de komst en verwerping van Christus, maar ook in 
zijn opstanding en verhoging vervuld was. Zou dat tot de hoorders in 
het Sanhedrin doordringen? 

 
11 En er kwam hongersnood over geheel Egypte en Kanaan en grote 
verdrukking, en onze vaderen vonden geen voedsel. 
12 Maar toen Jakob hoorde, dat er koren was in Egypte, zond hij onze 
vaderen de eerste maal daarheen; 
13 en bij de tweede maal maakte Jozef zich aan zijn broeders bekend en 
Jozefs afkomst werd aan Farao openbaar. 
14 En Jozef zond heen om zijn vader Jakob te laten komen en al zijn 
bloedverwanten, vijfenzeventig zielen. 
15 En Jakob trok af naar Egypte, en hijzelf stierf, en onze vaderen; 
16 en zij werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf, dat 
Abraham voor een som gelds van de zonen van Hemor te Sichem gekocht 
had. 

 
In de tijd van honger die kwam, was er dank zij Jozef, die in Egypte 
regeerde, brood, ook voor de familie van Jozef. Zijn broers moesten 
naar hem toe om in leven te blijven, maar zij wisten het niet, toen zij 
voor hem knielden. En Jozef behield hen in het leven. 
Begreep een van de hoorders, wat Stefanus hun daarmee voorhield? 
Is er een geweest, die begreep, dat de verworpen Jezus in de 
moeilijkste tijd voor het volk hun enige hoop zou zijn en zich over hen 
zou ontfermen? Waarschijnlijk niet. 
 
De tweede verlosser uit hun geschiedenis verworpen. 

 
17 Doch naarmate de tijd der belofte, waarmede God Zich aan Abraham 
verbonden had, naderde, vermeerderde het volk en vermenigvuldigde zich 
in Egypte, 
18 totdat er over Egypte een andere koning aan het bewind kwam, die Jozef 
niet gekend had. 
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19 Deze nam list te baat tegenover ons geslacht en handelde slecht met de 
vaderen, en liet hen hun zuigelingen te vondeling leggen, opdat het volk 
zich niet zou voortplanten. 
20 Te dien tijde werd Mozes geboren en hij was schoon voor God; drie 
maanden werd hij opgevoed in zijns vaders huis. 
21 En toen hij te vondeling was gelegd, nam de dochter van Farao hem aan 
en liet hem als haar eigen zoon opvoeden. 
22 En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was 
machtig in zijn woorden en werken. 

 
Stefanus stelde hun de tweede verlosser voor. Hij werd geboren in de 
tijd waarin er voor Israël geen hoop was. Hun kinderen werden onder 
een doodvonnis geboren. 
Mozes was een van hen en werd in de Nijl gelegd. Hij ging als het 
ware het oordeel van de dood in, maar werd door de dochter van 
Farao opgenomen en opgevoed. Hij was de man die uit de dood 
gekomen was, de man die uit een hoge positie kwam, maar zich 
vernederde om naar zijn volk om te zien. 
Zouden ze in zijn geschiedenis de overeenkomst met Jezus Christus 
zien?  

 
23 Toen hij nu de leeftijd van veertig jaar bereikt had, kwam het in zijn hart 
op, naar zijn broeders, de kinderen Israels, om te zien. 
24 En toen hij er een onrechtvaardig zag behandelen, beschermde hij hem 
en nam het voor hem op, die mishandeld werd, door de Egyptenaar neer te 
slaan. 
25 Hij meende, dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun door zijn hand 
verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in. 
26 En de volgende dag vertoonde hij zich weer onder hen, terwijl zij aan het 
vechten waren, en hij maande hen tot vrede, zeggende: Mannen, gij zijt 
broeders, waarom doet gij elkander onrecht? 
27 Maar hij, die zijn naaste onrecht deed, stiet hem van zich en zeide: Wie 
heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? 
28 Wilt gij mij soms ombrengen, zoals gij gisteren de Egyptenaar hebt 
omgebracht?  

 
Mozes handelde niet in jeugdige overmoed. Hij koos weloverwogen 
op veertigjarige leeftijd voor zijn verdrukte volksgenoten. Door hem 
wilde God uitkomst geven. Zij zagen het echter niet en wezen hem af. 
Zouden de leden van het sanhedrin aan de hand van dat tweede 
voorbeeld gaan zien, wat zij in de verwerping van Jezus Christus 
gedaan hadden?  Zou de profetische boodschap in de geschiedenis 
van Mozes tot hen doordringen? Zouden zij zien, dat God in Jezus 
Christus vervulde, wat Hij in hun geschiedenis herhaaldelijk had 
aangekondigd en geïllustreerd? 
Maar zien wij het? Het is ook voor ons geschreven, opdat we zouden 
zien, dat God alwetend is, dat zijn Woord de waarheid is en dat Hij 
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zelfs de geschiedenis zo stuurt, dat daarin zijn boodschap omtrent 
Christus en zijn weg eeuwen te voren werd aangeduid. Dat moet ons 
overtuigen en pal doen staan tegenover de vele redeneringen van 
ongeloof en twijfel, zelfs uit zogenaamd Christelijke kringen.  

 
29 En Mozes vluchtte op dit woord en werd een bijwoner in het land Midjan, 
waar hij twee zonen verwekte. 

 
Deze woorden beklemtonen, dat Mozes verworpen werd en wijzen 
daarmee op de verwerping van Christus.  
In tegenstelling tot de geschiedenis van Jozef, vinden we in het leven 
van Mozes geen verhoging. Wel dat hij, evenals Jozef, twee zonen 
kreeg. Dat is niet zonder betekenis. 
 
We kunnen Christus zien als verheerlijkt in de hemel. 
We kunnen Hem ook zien als de op aarde nog steeds Verworpene. 
Jozef is het beeld van Hem die verhoogd is en zijn vrouw is het beeld 
van de gemeente als verbonden aan de verhoogde Here en met Hem 
gezet in de hemelse gewesten. 
Mozes is het beeld van Dezelfde, maar nu gezien als de nog steeds 
verworpen Here. Zijn vrouw Zippora is het beeld van de gemeente 
die met Christus verworpen is in de wereld. 
Beide posities zijn tegelijk waar. We zijn enerzijds met Christus 
verheerlijkt, anderzijds voor de wereld nog steeds met Hem 
verworpen. 
Bovenstaande dingen hebben de Joden in het sanhedrin beslist niet 
verstaan. Hoe zou dat ook kunnen. Zij konden wel inzien, dat zij als 
volk de bedoelde verlosser telkens verworpen hadden. 

 
30 En toen er veertig jaren voorbijgegaan waren, verscheen hem in de 
woestijn van de berg Sinai een engel in de vlam van een brandende 
braamstruik. 
31 En toen Mozes dit zag, verwonderde hij zich over het gezicht, en toen hij 
erheen ging om het te onderzoeken, kwam een stem des Heren tot hem: 
32 Ik ben de God uwer vaderen, de God van Abraham en Isaak en Jakob. 
En bevend van schrik durfde Mozes het niet onderzoeken. 

 
Hier benadrukte Stefanus, dat God zelf Mozes geroepen en 
gezonden had en dat Mozes verwerpen het karakter had van God 
verwerpen. 

 
33 En de Here zeide tot hem: Doe uw schoeisel van uw voeten, want de 
plaats, waar gij staat, is heilige grond. 
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34 Ik heb de mishandeling van mijn volk in Egypte zeer wel gezien en Ik heb 
zijn zuchten gehoord en ben nedergedaald om hen te verlossen; en nu, kom 
hier, laat Ik u naar Egypte zenden. 
35 Deze Mozes, die zij verloochend hadden door te zeggen: Wie heeft u tot 
overste en rechter aangesteld, heeft God als een overste en bevrijder 
gezonden, met de macht van de engel, die hem verschenen was in de 
braamstruik. 
36 Deze heeft hen uitgeleid onder het verrichten van wonderen en tekenen 
in het land Egypte, in de Rode zee en in de woestijn, veertig jaren lang. 
37 Dit is die Mozes, die tot de kinderen Israels gezegd heeft: Een profeet 
gelijk mij zal God u uit uw broeders doen opstaan. 

 
God had naar zijn volk omgezien. Hij gebruikte degene die zij hadden 
verworpen om hen te verlossen. En die verlosser had hun gezegd, 
dat God een profeet zou geven, iemand als Mozes,  aanvankelijk dus 
verworpen als hij.  
Hebben ze begrepen wat hij vertelde? Hebben zij zich gerealiseerd, 
dat Jezus ook verworpen was en dat God de voorzegging van Mozes 
in de zending van de Here Jezus had vervuld? O neen, zij erkenden 
immers niet, dat de Here Jezus van God gekomen was. Dat blijkt ook 
uit hun reactie aan het einde van de toespraak. 

 
38 Deze is het, die in de vergadering in de woestijn met de engel was, die 
tot hem sprak op de Sinai, en met onze vaderen; en hij ontving levende 
woorden om die u te geven. 
39 En onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar stieten hem van 
zich en wendden zich in hun hart naar Egypte, 
40 zeggende tot Aaron: Maak ons goden, die voor ons uit zullen gaan; want 
deze Mozes, die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet, wat er 
van hem geworden is. 
41 En zij maakten een kalf in die dagen en brachten een offerande aan de 
afgod en verheugden zich over de werken hunner handen. 

 
Zij hadden ook Mozes niet gewild, maar verlangden naar wat zij in 
Egypte gekend hadden en maakten dus een kalf.  

 
42 En God keerde Zich af en gaf hen over, om het heir des hemels te 
vereren, gelijk geschreven staat in het boek der profeten: Hebt gij ook 
slachtofferen en offeranden Mij gebracht, veertig jaren in de woestijn, o huis 
van Israel? 
43 Hebt gij niet de tent van Moloch gedragen en de ster van de god Romfa, 
de afbeeldingen, die gij gemaakt hadt om die te aanbidden? En Ik zal u 
overbrengen, nog verder dan Babylon. 

 
Toorn van God was daarom over hen gekomen. En wegens de nog 
veel ernstiger afwijzing van Jezus Christus zou nog groter toorn van 
God over hen komen. Deze woorden van Stefanus waren niet slechts 
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een samenvatting van de geschiedenis, maar hadden het karakter 
van een waarschuwing voor de gevolgen van hun houding.  

 
44 De tent der getuigenis hadden onze vaderen in de woestijn, zoals Hij het 
geboden had, die tot Mozes zeide, dat hij haar moest maken naar het 
voorbeeld, dat hij gezien had. 
45 Onze vaderen namen die over en met Jozua brachten zij haar verder, bij 
de onderwerping van de heidenen, welke God heeft verdreven voor onze 
vaderen, in het land, tot de dagen van David. 
46 Deze heeft genade gevonden bij God en gevraagd een woonstede te 
mogen vinden voor het huis van Jakob. 
47 Maar eerst Salomo bouwde Hem een huis. 

 
God keerde zich af, had Stefanus in vers 42 gezegd. Maar in 
vergevende barmhartigheid had de Here opdracht gegeven een 
woning te bouwen, waarin Hij achter de voorhang en op het 
verzoendeksel ondanks hun ontrouw bij hen kon zijn.  
Zij hebben zeker niet begrepen, dat God in Jezus Christus was 
neergedaald in genade, zoals Hij van de Sinai in genade zijn intrek 
had genomen in de tabernakel.  
Salomo had de tempel gebouwd, een beeld van de woning Gods in 
de komende tijd van vrede en gerechtigheid in het koninkrijk Gods. 
Maar welke betekenis had de tempel nog, die Herodes had gebouwd, 
nadat zij de Zoon van Gods huis verworpen hadden? 

 
48 De Allerhoogste echter woont niet in wat men met handen maakt, zoals 
de profeet zegt: 
49 De hemel is Mij ten troon, en de aarde een voetbank mijner voeten. Wat 
voor huis zult gij Mij bouwen, zegt de Here, of wat is de plaats mijner rust? 
50 Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt? 

 
Deze woorden zijn een aanhaling van Jesaja 66:1 en 2.  
Zijn hoorders wisten echter heel goed wat er in vers 2 volgde: “op 
zulken sla Ik acht, op de ellendige, de verslagene van geest en wie 
voor mijn woord beeft”. 
Zij voelden zich niet ellendig, waren ook niet verslagen van geest om 
wat zij gedaan hadden en beefden niet voor het Woord des Heren. 
Dat verklaart ook de scherpe woorden van Stefanus in de volgende 
verzen: 

 
51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd 
tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. 
52 Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij 
hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, 
van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt, 
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53 gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar 
niet hebt gehouden. 

      Wordt D.V. vervolgd. 

 
Gods Woord eten. 

 
Jeremia, de grote profeet, heeft in zijn profetie geschreven (15:16) 

 
16 Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot 
vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, 
HERE, God der heerscharen. 

 
Van Ezechiel staat te lezen (2:9-3:3): 

 
8 En gij, mensenkind, hoor wat Ik tot u zeg; wees niet weerspannig gelijk 
het weerspannige geslacht; doe uw mond open en eet wat ik u geef. 
9 Toen zag ik en zie, een hand was naar mij uitgestrekt; en zie, daarin was 
een boekrol. 
10 En Hij rolde ze voor mij open; zij was beschreven aan de voorzijde en 
aan de achterzijde: daarop waren klaagliederen geschreven, gezucht en 
gejammer. 
1 Hij zeide tot mij: Mensenkind, eet wat gij hier voor u ziet; eet deze rol en 
ga heen, spreek tot het huis Israels. 
2 Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten. 
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, laat uw buik deze rol die Ik u geef, in 
zich opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op, en zij was in 
mijn mond zoet als honig. 

 
In Openbaring 10:8-11 wordt over Johannes geschreven: 

 
8 En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij 
spreken en zij zeide: Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand 
van de engel, die op de zee en op de aarde staat. 
9 En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou 
geven. En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter 
maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. 
10 En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was 
in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik 
bitter. 

 
De Here zelf heeft in Mattheus 4:4 gezegd: 

 
4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood 

zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. 
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Jeremia heeft gezegd, dat het Woord Gods hem tot vreugde en 
blijdschap was, Ezechiel en Johannes hebben het als zoet ervaren 
en de Here heeft gezegd, dat een mens daardoor leeft. 
 
Als een kind geboren is, is er blijdschap. Maar het moet ook gevoed 
worden. Zonder voeding zal het kwijnen of sterven. 
Gelovigen zijn wedergeboren door het levend en blijvend Woord van 
God, maar dat leven moet gevoed worden of het zal verkwijnen en 
niet groeien. Het geestelijk voedsel is het Woord van God. 
Het is voor kinderen in het geloof de melk die ze nodig hebben. Voor 
hen die geestelijk gegroeid zijn, is het de goede vaste spijs. Voor 
allen is het tot vreugde, troost en verkwikking. En daarbij zal de mens 
leven het leven naar Gods wil.  
Eten we het Woord van God? Beseffen we hoezeer dat Woord, 
waardoor we zijn wedergeboren (Jakobus 1:18,) voor ons geestelijk 
leven nodig is? 
Hoe komt het dat sommigen geestelijk niet groeien? Ze belijden God 
te kennen, weten dat hun zonden zijn weggedaan, maar jaren later 
zijn ze in kennis nog even ver, niet gegroeid, vatbaar voor verkeerde 
leer en misleiding. Dat komt doordat ze niet zijn gevoed. 
Ze hoorden in een kerkdienst mogelijk twee en vijftig goede preken in 
een jaar, maar dat blijkt onvoldoende.  
Ze zullen daarentegen zeker meer dan twee en vijftig maaltijden in 
een jaar gegeten hebben! 
 
Eten, dat is niet “hap, slik”. Volgens Gods voorschrift voor Israël was 
een dier, dat niet herkauwde, onrein. Dat voorschrift bedoelde er op 
te wijzen, dat we Gods woorden moeten herkauwen, dat is 
overdenken, verwerken, zodat we begrijpen wat de Here bedoelt. 
Doen we dat? 

 
In Berea hoorden de Joden de woorden van Paulus. Zij worden in 
Handelingen 17 edeler genoemd dan de Joden in Thessalonika. 
Waarom? Omdat zij dagelijks de Schriften onderzochten of het 
gehoorde juist was. (Hand. 17:11).  
Was dat zinvol? Als zij de Schriften kenden door regelmatig gebruik 
was dat zeker zinvol. 
In 1 Korinthe 14:29 staat Paulus het toe, dat twee of drie profeten in 
de gemeente spreken, maar hij voegt er aan toe: dat de anderen 
oordelen. 
Is dat zinvol? Ja dat is zinvol en het is nodig, opdat geen dwaalleer 
verkondigd zal worden. Maar wie de Schrift verwaarloost, kan niet 
beoordelen of het gehoorde naar Gods Woord is of niet. 
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Er is nogal wat te doen over een artikel van Dr. Suss, waarin hij 
betoogt, dat niet verbloemd mag worden, dat Luther zich zeer 
antisemitisch heeft uitgelaten. We hoeven op deze zaak niet in te 
gaan. Maar we kunnen ons wel verbaasd afvragen, hoe deze man 
Gods tot zulke uitspraken gekomen is.  
We vergeten dan echter in welke tijd hij leefde en in welke kringen hij 
theologisch oorspronkelijk gevormd was.   
Men moet zich realiseren, dat de zogenaamde reformatoren als 
Luther, Zwingli en Calvijn mensen waren met een R.K. achtergrond, 
die wel door God tot zegen zijn gebruikt, maar niet alles uit de Schrift 
goed hebben verstaan. De Here heeft hun over verschillende 
onderwerpen licht gegeven, waarvoor we nog steeds dankbaar 
kunnen zijn. Maar hoe zouden we mogen verwachten, dat zij in alle 
opzichten het juiste inzicht hadden? Dat was zeker niet het geval.  
Hoe zou men dat ook van hen kunnen verwachten? 
 
Wie zelf de Schrift niet kent, zal ook van hun uitingen niet kunnen 
beoordelen of zij in overeenstemming met God gedachten zijn. En 
inderdaad namen en nemen velen klakkeloos over, wat hun  
overtuiging was en die van latere leidslieden. 
Paulus schreef: dat de anderen oordelen. Kunt u dat en doet u dat? 
Beseffen we, dat we een eigen verantwoordelijkheid hebben?  
We moeten Gods woorden eten en niet tevreden zijn met wat 
anderen over de smaak van Gods Woord zeggen. Zo handelen we 
ook niet met betrekking tot ons diner. 

  
God spreekt tot ons, geheel persoonlijk, 
vraagt onze aandacht voor zijn Woord, 
maar soms of dikwijls zelfs gewoonlijk, 
wordt met een half oor slechts gehoord. 
 
Want hebben we niet godgeleerden, 
die alles weten, nagenoeg? 
En weten wij wat zij beweerden, 
dan is dat toch voor ons genoeg. 
 
Maar neen, God kan dat niet aanvaarden, 
niet iemand tussen ons en Hem. 
Hij wil, zo lang wij zijn op aarde, 
ons leiden door zijn eigen stem. 
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