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Thema: De heilige God spreekt

Doel
De kinderen leren dat God heilig is. Hij is veel groter dan een mens.

Toelichting
Het volk Israël is veilig bij de berg Sinaï aangekomen. Mozes gaat de berg op om een boodschap van God te ontvangen. 
De HEER wil afdalen in een wolk op de berg en daar met Mozes spreken, zodat heel het volk het hoort. Op dit gesprek 
moeten ze zich voorbereiden. De mensen en hun kleding moeten schoon zijn; op de berg zelf mogen ze niet komen. Als 
God op de berg neerdaalt, is er donder en bliksem en het geluid van een ramshoorn. Zo groot is God, de Heilige!
Het volk is bang. Maar God komt om zijn volk te beloven dat Hij hen zal beschermen, zoals Hij altijd heeft gedaan. De heilige 
God wil zo graag zijn liefde laten zien, dichtbij hen zijn. Begrijpt het volk hoe machtig de HEER is?

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God komt op de berg
Richtlijnen: Vraag als inleiding aan de kinderen of ze wel eens in de bergen zijn geweest. Hoe ziet een berg eruit? Vind jij 
een berg mooi?
Deze geschiedenis is goed aan de jongste kinderen te vertellen. Israël mag uitrusten bij de berg Sinaï. Daar wil God met 
hen spreken. Hij wil vertellen wie Hij is. De berg Sinaï schudt en het onweert erg; er is rook en vuur als God in een wolk de 
berg aanraakt. Nee, God is niet boos. Hij wil laten zien dat Hij de allergrootste is, maar ook dat Hij veel van de Israëlieten 
houdt. Hij zal hen nooit in de steek laten. Mozes mag deze boodschap van God aan het volk doorgeven. Hij alleen mag de 
berg op klimmen om met God te praten.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Hoe ziet God er uit?
Richtlijnen: Mensen kun je zien met je ogen, maar God niet. Hij woont in de hemel. Toch weten we veel over Hem.
Vertel deze geschiedenis gewoon. God belooft aan Mozes, dat Hij met het volk Israël gaar praten. Hij heeft voor hen gezorgd 
in Egypte en op de weg naar de berg Sinaï. De HEER gaf water, brood en beschermde hen. Nu wil Hij vertellen hoe ze zijn 
volk kunnen zijn.
Daarvoor moeten ze helemaal schoon zijn, zijzelf en hun kleren. Ze mogen de berg niet aanraken. Dan verschijnt God. Als 
God op de berg neerdaalt, is er donder en bliksem en het geluid van een ramshoorn. Om bang van de worden! De HEER is 
heilig, machtiger dan ieder mens. Hij bestuurt heel onze wereld. Je hoeft niet bang voor Hem te zijn, maar je moet wel diep 
respect voor Hem hebben.
God zelf ziet Israël niet, maar ze begrijpen door alles dat gebeurt wel wie God is: heilig en vol liefde voor hen. 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De heilige God spreekt 
Richtlijnen: De afgelopen weken hebben we gezien hoeveel geduld God met Israël heeft. Waarom doet Hij dat, terwijl ze 
steeds op Hem mopperen? Dat wil God aan zijn volk uitleggen. Hij zal neerdalen op de berg. Het volk moet zich daarop 
voorbereiden door zich te heiligen. Alles moet schoon en de berg is verboden gebied. Daar zal de Heilige verschijnen. Als 
God op de berg neerdaalt, is er donder en bliksem en het geluid van een ramshoorn. Zo onvoorstelbaar groot is God!
Vind jij het ook een wonder dat God tot mensen spreekt? Dat Hij van hen houdt en laat zien wie Hij is, zodat wij Hem ons 
respect kunnen tonen? Moet je bang zijn voor zo’n God? Gelukkig niet, want de HEER is heilig in zijn liefde en trouw. Hij wil 
ons naar zich toe trekken tegen alle zonde en ellende in. Heilig betekent: Wat God in zijn liefde wil doen, kan Hij ook. Niets 
houdt Hem tegen.

Extra bijbelgedeelte: Psalm 93
(In deze psalm zingen mensen dankbaar over de heilige God)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Voordat Israël het Beloofde Land intrekt, is het nodig dat er een verbond tussen de HEER en het volk komt. Op deze 
manier wordt duidelijk dat de Israëlieten tot Gods eer moeten gaan leven in het nieuwe land, dat geloof en gerechtigheid de 
basis vormen. Daarom komt de heilige God naar het volk toe, voordat de Tien Geboden aan Israël gegeven worden.

Vers voor vers
Vs. 1-2  Een nieuwe fase begint voor Israël. Tot en met Num. 10:10–in totaal 59 hoofdstukken–wordt er over Israëls tijd in 

de Sinaï verteld.
Vs. 3  Al eerder had Mozes God op soortgelijke wijze ontmoet, namelijk in het gebergte Horeb (Ex. 3:1), waarvan de 

berg Sinaï hoogstwaarschijnlijk deel uitmaakt.
Vs. 4  Een adelaar geeft bescherming aan zijn jongen. Wanneer ze leren vliegen, vliegt de adelaar onder hen om ze op 

te vangen als ze vallen. Als er verder gevaar dreigt wanneer de adelaarsjongen in het nest zijn, neemt de adelaar 
ze mee op zijn vleugels.

Vs. 5-6  Te midden van alle volken heeft Israël de eer om uit het verbond met God te leven.
Vs. 7-8  Israël neemt de woorden van God vol enthousiasme aan. Uit de geschiedenis zal echter blijken dat het leven naar 

deze heilige roeping niet vanzelf ging.
Vs. 9  De HEER is aan de ene kant zichtbaar in de aanwezigheid van de wolk, maar aan de andere kant is God zo heilig 

dat het onmogelijk is dat het volk Hem zou zien zoals Hij is.
Vs. 10v  Het volk is onwaardig om als Gods heilige volk te leven en daarom moeten ze zich voorbereiden op de ontmoeting 

met God door zich te heiligen. Dit proces vergt tijd en daarom zullen ze pas op de derde dag gereed zijn.
Vs. 12v God is totaal anders dan de mens: Hij is onder andere volledig goed, onsterfelijk en zonder enige fout. Daarom is 

het niet gepast dat schuldige mensen en vergankelijke dieren zomaar tot de majesteit van de HEER naderen.
Vs. 14v Als teken van speciale toewijding wordt verteld dat er een periode van seksuele onthouding afgekondigd is, als 

onderdeel van de heiliging.
Vs. 16  God heeft macht over de schepping, wat ontzag bij het volk inboezemt.
Vs. 17  Gehoorzaam nemen ze de grens in acht die God bevolen heeft. Men heeft ontzag voor God en vertrouwt op 

Hem. Het volk vlucht dan ook niet verschrikt voor Hem weg, maar gaat Hem juist tegemoet onder Mozes’ leiding.
Vs. 18v  Weer wordt beschreven hoe ontzagwekkend God is.
Vs. 20  Mozes ontvangt de genade en het voorrecht om tot God te mogen naderen.
Vs. 21v  Nogmaals klinkt de waarschuwing dat mensen het niet zullen overleven als ze een gebrek aan eerbied voor God 

hebben. Ook priesters zijn, net als alle mensen, niet heilig genoeg om volledig tot God te naderen.
Vs. 23  Gods bevel is voor Mozes’ duidelijk.
Vs. 24  Samen met zijn broer Aäron mag Mozes de berg opgaan.
Vs. 25  Gehoorzaam brengt Mozes Gods woorden over aan het volk. 

Vragen
1. Hoe kun jij laten zien dat je eerbied hebt voor de Heer?
2. Het volk kon niet helemaal bij God komen, omdat God volmaakt heilig is en wij mensen dat niet zijn. Toch was er 

via Mozes contact mogelijk. Gelukkig is er voor ons ook contact met God mogelijk, omdat Hij zijn Zoon gestuurd 
heeft naar ons. Jezus helpt je om met God te leven. Kun je een voorbeeld noemen van Jezus’ hulp?

 
Auteur: JFH
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Liederen
Psalm 24
Lied 868     (=Gezang 434 LvdK)
Gezang 125 LvdK
Gezang 243 LvdK
Mozes ging de berg op     Spiksplinternieuw – Elly en Rikkert
Heilig, heilig, heilig     Hemelhoog 521
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee?  Hemelhoog 59
De Here zegent jou     Hemelhoog 61
Hij is de Rots      Hemelhoog 340
Onder, boven, voor en achter    Hemelhoog 360
Bewaar je oog      Hemelhoog 371
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  Hemelhoog 494
Omdat U groot bent     Hemelhoog 658

Auteur: PZ
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God komt op de berg

Wie weet wat een berg is? Heb je wel eens bergen ge-
zien? Waar dan?
Het volk Israël is nog steeds onderweg naar het land dat 
God hun heeft beloofd.

Drie maanden na hun vertrek uit Egypte komen de Israë-
lieten aan in de woestijn Sinaï. 
Tegenover de berg Sinaï mogen ze uitrusten, dus slaan 
ze daar hun kamp op. Duizenden tenten komen er te 
staan. Mozes mag de leider van Gods volk zijn. Mozes en 
God praten vaak met elkaar. Alleen wat God wil, dat mag 
Mozes aan het volk vertellen.

Op een dag zegt God tegen Mozes: ‘Zeg tegen het volk 
dat ze zich moeten klaar maken voor mijn komst. Ze moe-
ten zichzelf wassen. Ook al hun kleren moeten schoon 
zijn. Niemand mag de berg waarop Ik zal neerdalen, 
aanraken. Ook de dieren niet. Over drie dagen zal Ik op 
de top van de berg in een donkere wolk komen en ook 
met hen spreken’.
De Here God komt naar de top van de berg om te spre-
ken met een heel volk? Dat is wel een heel bijzondere 
gebeurtenis! De machtige, heilige God laat zien dat Hij 
van hen houdt.

De mensen gaan gelijk aan de slag: tenten worden 
schoon gemaakt, kleren worden gewassen en niet te 
vergeten, ze boenen zichzelf schoon. Een aantal man-
nen bouwt een hek om de berg, zodat niemand de berg 
per ongeluk aanraakt. Want dat heeft God namelijk ook 
gezegd: ‘Wie de berg aanraakt, zal gedood worden’.

Vroeg in de morgen op de derde dag komt het hele volk 
uit hun tenten. Mozes brengt hen tot aan het hek bij de 
berg. Om de top hangt een donkere wolk. Het bliksemt 
daar. Ze zien rook en ook vuur. De hele berg trilt en is 
niet meer te zien door de rook erom heen. Ook is er het 
geluid van de sjofar, een ramshoorn. Het lijkt alsof er 
iemand steeds harder op blaast, keihard. 
De Here God daalt neer op de berg. Iedereen wacht op 
de stem van God. Vol ontzag en bang kijken ze omhoog. 
Het volk hoort en ziet wel hoe machtig God is. 
Dan horen ze Gods stem: ‘Mozes, kom omhoog naar de 
top van de berg’. 
En Mozes klimt omhoog, samen met zijn broer Aäron. 
Dan spreekt God tot Mozes en heel het volk hoort de 
stem van God.

Auteur: ENdV
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Hoe ziet God er uit?

Inleiding
Vorige week hoorden we over de zware oorlog die Israël 
moest voeren tegen de Amalekieten. De Israëlieten 
mochten leren dat God bij hen is en hen helpt als ze 
op Hem vertrouwen en Hem om hulp vragen. Vandaag 
vertelt Mozes ons wat er daarna gebeurde. Het volk is 
weggetrokken uit Refidim en in de Sinaï–woestijn terecht 
gekomen. Vlak bij de berg Sinaï maken de Israëlieten 
hun volgende kamp. Mozes beklimt de berg Sinaï. Want 
boven op de berg wil God met Mozes praten. God gaat 
Mozes vertellen wat hij aan het volk Israël moet doorge-
ven. Luister maar mee. 

Bijbelverhaal
Het volgende moest ik (Mozes) van God aan de Israëlie-
ten vertellen: ‘Jullie hebben gezien hoe ik jullie in Egypte 
geholpen heb en heb gezorgd dat de Egyptenaren jullie 
geen kwaad meer deden. Dwars door de woestijn heen 
heb Ik jullie als een jong op de vleugels van een adelaar 
naar Mij toegedragen. Ik wil jullie helemaal voor mij alleen 
hebben. Jullie zijn mijn kostbaarste bezit. Denk aan mijn 
verbond met Abraham, Isaak en Jakob. Probeer naar dit 
verbond te leven. Want de hele aarde is van Mij. Jullie 
zullen een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk dat 
andere volken helpt. Dit kunnen jullie omdat Ik jullie help.’

Eenmaal beneden gekomen roep ik (Mozes) de oudsten 
van het volk bij elkaar. Ik vertel hun alles wat God tegen 
mij gezegd heeft. De Israëlieten antwoorden in koor dat 
ze alles zullen doen wat God heeft gezegd. 

Toen ging ik weer terug de berg op om God het antwoord 
van mijn volk te vertellen. ‘Israël zegt dat het alles zal 
doen wat U zegt.’ God antwoordde: ‘Blijkbaar heeft Israël 
meer vertrouwen in zichzelf dan in Mij. In het vervolg kom 
ik in een donkere wolk naar jou toe. Dan kan iedereen het 
horen als Ik met je spreek. Dan zullen de Israëlieten voor 
altijd vertrouwen in je hebben’.. 
Na deze belofte kreeg ik een opdracht. Ik moest terug-
gaan naar mijn volk om te zorgen dat het volk zich die 
dag en de dag daarna heiligde en hun kleren waste. De 
derde dag moest iedereen vroeg in de ochtend klaar zijn. 
Want dan zou God voor iedereen zichtbaar en hoorbaar 
neerdalen op de Sinaï. De berg die geen mens meer 
mocht naderen. Wie het toch probeerde zou gedood wor-
den. Pas als het geluid van een ramshoorn te horen was 
mocht mijn volk de berg op gaan. ‘Zo krijgt Israël waar het 
om vraagt. Ik zal hun zelf vertellen wat ze moeten doen. 
Vanaf nu zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen gedrag’, 
sprak God.

Ik (Mozes) ging weer naar beneden. Ik vertelde alles 
wat God gezegd had letterlijk aan het volk Israël. De 
derde dag begon het ’s ochtends vroeg te donderen en 
te bliksemen. Het was pikdonker. Er hing een dreigende 
wolk boven de berg Sinaï. Het geluid van het onweer was 
oorverdovend hard. In al dat gedonder klonk luid het ge-
schal van een ramshoorn. De Israëlieten waren bang en 

beefden. Onder mijn leiding ging iedereen het kamp uit. 
Op weg naar de berg. God tegemoet. Onderaan de berg 
bleven we staan. Je kon de Sinaï bijna niet meer zien. 
Zoveel rook was er! De berg trilde ook. Want God was in 
vuur op de berg gekomen. God die er voor de mensen wil 
zijn, verborg zich nu in een vuur. Steeds luider en luider 
hoorden we het geschal van de ramshoorn. Ik sprak en 
God antwoordde met een geweldig stemgeluid. God 
vroeg mij om naar Hem toe te komen op de top van de 
Sinaï. Dus ging ik……

God sprak: ‘Waarschuw de Israëlieten dat ze niet te 
dichtbij mogen komen met de hoop om Mij te zien. Dit 
geldt ook voor de priesters die normaal wel dichtbij Mij 
mogen komen. Wie te dichtbij komt zal gedood wor-
den.’ Ik antwoordde God dat niemand de berg Sinaï kon 
beklimmen.’ God had ons immers zelf het bevel gegeven 
om de berg af te schermen en heilig te verklaren. Dus dat 
hadden we gedaan. God vroeg mij om Aäron te halen en 
samen met hem boven te komen. Nogmaals waarschuw-
de Hij mij dat het volk en de priesters afstand moesten 
houden. Als ze dat niet deden zou het verkeerd met hen 
aflopen. Ik ging de berg af en vertelde de Israëlieten alles 
wat God had gezegd.

Om te onthouden
Israël kon God niet zien. Wij kunnen God ook niet zien.  
Maar door dit alles wat er op de Sinaï gebeurde wist het 
volk wel hoe God was. Heilig en vol liefde voor Israël. 
Dat geldt nog steeds voor ons. God is heilig en vol liefde 
voor ons. We kunnen niet zomaar met God spreken. We 
moeten onze kleren en ons hart wassen. Door schuld te 
belijden. Pas dan kan God in onze nabijheid zijn. God is 
ook veel groter dan een mens. Denk maar aan de donder 
en de bliksem en het geluid van de ramshoorn. Toen God 
bij het volk Israël kwam op de Sinaï. Toch wil God ons 
heel graag zijn liefde laten zien. Ons laten merken dat Hij 
bij ons is en ons beschermt. God trekt ons dwars tegen 
alle zonde en ellende naar Hem toe. Want heilig betekent 
dat God in zijn liefde alles wat Hij wil doen ook kan doen. 

Vragen
• Hoe kunnen mensen aan jou zien dat God heilig is? 

Zijn er dingen die je juist wel of niet doet omdat je in de 
heilige God gelooft? Is het moeilijk om te laten zien dat 
de God waar jij in gelooft heilig is?

• De Israëlieten konden niet bij God komen. Want God 
was volmaakt heilig en zij niet. Gelukkig konden ze 
via Mozes met God praten. Hoe moet dat nu bij ons? 
Wij hebben geen Mozes. Toch willen wij ook graag in 
Gods nabijheid zijn. Hoe is er voor ons contact met 
God mogelijk? Wie hielp en helpt ons? Hoe helpt deze 
persoon?  

Auteur: HR
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De Heilige God spreekt

Vraag
Als jij thuis de hele dag loopt te mopperen over van al-
les en nog wat, wat gebeurt er dan? Hoe reageert jouw 
omgeving?

Bijbelverhaal
Het volk Israël is nu drie maanden onderweg. Door God 
uit Egypte geleid en nu in de woestijn, op weg naar het 
beloofde land. Er is al heel wat gebeurd, maar wat opvalt 
is dat ze altijd wel over iets mopperen. Is het niet over het 
eten, dan wel over het water en dan weer een vijand die 
op hen afkomt. Wanneer leert het volk nu, dat God hen 
uit Egypte heeft geleid en hen naar het beloofde land zal 
brengen? Wanneer gaan ze God nu vertrouwen op zijn 
woord. God is immers te vertrouwen maar steeds zijn er 
weer omstandigheden waardoor het volk gaat twijfelen. 
Ze letten meer op die omstandigheden dan dat ze naar 
God zelf luisteren. Nou is het natuurlijk ook geen pretje 
om met een groot volk in een woestijn rond te dolen 
met vijanden om je heen. Maar dan nog. God heeft toch 
gesproken?

Het tentenkamp staat aan de voet van de berg Sinaï. 
Mozes is door God geroepen de berg te beklimmen. De 
HEER wil met Mozes spreken. Misschien is God wel 
helemaal klaar met dat mopperende volk en laat Hij het 
verder aan zijn lot over. Als ze dan toch zo ontevreden 
zijn, moeten ze het zelf maar verder uitzoeken…..  Zal dat 
Gods boodschap zijn?
Nee hoor. Hier zie je wat voor God het volk heeft. Een 
genadige en liefdevolle God, die ondanks gemopper en 
ongehoorzaamheid, steeds weer opnieuw begint met zijn 
volk. Mozes begrijpt het en luistert.
‘Mozes, zeg tegen het volk: jullie hebben gezien wat Ik de 
HEER met het volk van de Egyptenaren heb gedaan. En 
jullie hebben gemerkt dat Ik jullie veilig en wel hier heb 
gebracht. Nu moeten jullie goed naar Mij luisteren. Houd 
je aan de afspraken met Mij. Dan zullen jullie voor mij een 
kostbaar bezit zijn.’ De handen van Mozes trillen. Wat 
een liefdevolle woorden spreekt God hier uit. Eigenlijk 
had Hij het volk moeten straffen, maar luister wat God 
zegt: ‘De hele aarde is van Mij en alle volken zijn van Mij. 
Maar jullie zijn echt mijn volk. Jullie zijn heilig, apart gezet 
en jullie zullen Mij dienen.’

Mozes’ hart is blij. Wat een God die zo naar zijn volk 
omziet. Deze prachtige boodschap mag hij het volk gaan 
vertellen.
Als de leiders en het hele volk de boodschap van God 
horen, zijn ze diep onder de indruk. 
‘Wij zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd’, roepen 
ze uit. Wat een geweldig antwoord. Met deze boodschap 
gaat Mozes terug. God begint direct te spreken met zijn 
knecht: ‘Mozes, Ik zal heel dicht bij jou komen. Het volk 
zal Mij dan ook horen als Ik met je spreek. Ik zal komen in 
een donkere wolk. Dan zal het volk voor altijd vertrouwen 
in jou hebben, Mozes’. 
Mozes vertelt aan de Here God wat het volk heeft ge-
zegd: Wij zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd. 
Is God hiervan onder de indruk? Daar is niets van te 
merken. Hij gaat gewoon verder met zijn boodschap: 
‘Ga terug naar het volk, Mozes, de mensen moeten zich 
vandaag en morgen voorbereiden op de ontmoeting met 
Mij. Ze moeten hun kleren wassen. Op de derde dag, in 
de ochtend moet het volk klaarstaan. Dan kom Ik uit de 
hemel naar beneden, op de berg, het hele volk zal dat 
zien. Zeg tegen de mensen dat ze om de berg heen moe-
ten gaan staan. Niemand mag omhoog klimmen. Je moet 
de mensen waarschuwen om vooral niet te dicht bij de 
berg te komen. Als iemand dat toch doet, zal hij sterven. 
Pas als een langgerekte toon van een ramshoorn wordt 
gehoord, mogen de mensen de berg op’.
Mozes gaat opnieuw terug naar het volk. Zal het luiste-
ren? De opdracht van God is niet moeilijk, toch? Gewoon 
luisteren en doen wat Hij vraagt. 
Mozes legt alles uit, precies zoals God hem heeft 
opgedragen.

Op de derde dag, het is nog vroeg in de ochtend, begint 
het heel erg te onweren. Bliksemschichten schieten rond 
en donderslagen knetteren. Een hele donkere wolk hangt 
boven de berg. Er klinkt hard bazuingeschal. Overal zie 
je bevende en trillende mensen. Ze kijken met angst op 
hun gezicht naar Mozes en durven niets te zeggen. Wat 
gebeurt hier toch?
Mozes loopt richting de berg en gebaart het volk achter 
hem aan te komen. 
Aan de voet van de berg moet ieder stil blijven staan. 
Ze zien allemaal rook. Want de HEER is uit de hemel 
gekomen, met vuur. De rook gaat omhoog en de hele 
berg schudt. De mensen beven nog steeds en staan te 
trillen als een rietje. Zoiets is hen nog nooit overkomen. 
Het geluid van de bazuin klinkt nog steeds. De Here God 
roept Mozes naar Hem toe te komen.
Daar spreekt God opnieuw. ‘ Mozes, als je straks weer 
naar beneden gaat moet je het volk waarschuwen. Het 
mag niet hier naartoe komen om Mij te zien. Iedereen, 
ook de priesters, moet op een afstand blijven. Anders zal 
Ik hen straffen’.
Mozes zegt: ‘Maar HEER, de mensen zullen de berg echt 
niet opgaan. U heeft ons immers gewaarschuwd? U hebt 
gezegd dat de berg heilig is’.
‘Mozes, ga nu opnieuw naar beneden, naar het volk en 
kom dan terug met Aäron.’
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Afsluiting
God spreekt, God heeft gesproken. God is heilig en 
almachtig. Een God om bang van te worden…..
Of niet? Het volk is bang. Was Mozes bang? Nee, hij kent 
God, zelfs van heel dichtbij. Hij vertrouwt God. Hij kent 
zijn geduld en zijn genade. God belooft dat Hij zijn volk 
zal beschermen, zoals Hij altijd heeft gedaan. De heilige 
God wil graag zijn liefde laten zien en dichtbij hen zijn. 
Begrijpt het volk hoe machtig de HEER is? 
Wat een wonder he, dat God tot mensen spreekt. Dat 
Hij van mensen houdt en laat zien wie Hij is, zodat wij 
respect voor Hem kunnen tonen. God wil ons naar zich 
toetrekken.

Als jij thuis de hele dag loopt te mopperen, zullen je ou-
ders optreden en misschien boos op je worden. Maar ze 
blijven van je houden, alleen je daden waren niet leuk. Je 
hoeft niet bang voor ze te zijn. En zo doet God nog veel 
meer. Er zijn daden die Hij beslist niet goed kan keuren, 
maar Hij blijft ons roepen om bij Hem te komen.

Auteur: JvVvN
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Jongerenpagina
De HEER is heilig

De heilige God spreekt
Het dondert en bliksemt zo erg, Matthijs had dit nog nooit 
mee gemaakt. Het gedonder en de lichtflitsen wisselen 
elkaar in hoog tempo af. Daar zit hij dan, verstijfd van 
angst, in zijn tentje op een camping ergens achteraf. Zijn 
vader zit naast hem. Bij elke donderslag krimpt Matthijs 
in elkaar en voelt hij zijn hartslag in zijn keel tekeer gaan. 
Bang dat zijn tentje geraakt wordt door een bliksemflits, 
of nog erger, dat hij zelf geraakt wordt door een bliksem-
flits van een paar miljoen volt. 
Na de zoveelste donderslag vraagt hij zijn vader vertwij-
feld of hij niet bang is. ‘Natuurlijk ben ik bang, Matthijs. 
Maar ik sta ook altijd weer versteld van de grootheid van 
God als het zo onweert. Want weet je, God is de Schep-
per van dit natuurgeweld en elke onweersbui laat me 
weer zien hoe groot God is. Want de Schepper is groter 
dan datgene wat Hij heeft geschapen’

Bijbelgedeelte
Net als Matthijs staan ook de Israëlieten te beven van 
angst, zo lezen we in het Bijbelgedeelte van vandaag. 
Wat is er aan de hand? 
Er staat iets groots te gebeuren. Iets wat nog nooit eerder 
heeft plaatsgevonden. De Heilige, de Here God zal zich 
bekend maken aan Mozes en met hem praten en het volk 
mag daar getuige van zijn. 
Voordat Israël het Beloofde Land intrekt, is het nodig dat 
er een verbond tussen de HEER en het volk komt. Op 
deze manier wordt duidelijk dat de Israëlieten tot Gods 
eer moeten gaan leven in het nieuwe land. Daarom komt 
de heilige God naar het volk toe, voordat de Tien Gebo-
den aan Israël gegeven worden.
Om de heilige God te ontmoeten, worden er eerst 
voorbereidingen getroffen. Het volk moet zich reinigen, 
daar hebben ze drie dagen voor. God geeft aan Mo-
zes aan wat het volk moet doen, maar ook wat ze niet 

mogen doen. Ze mogen niet zonder toestemming de berg 
naderen waarop God nederdaalt. De heiligheid van God 
is voor een mens te machtig, er zouden doden kunnen 
vallen. De Israëlieten moeten zich goed realiseren dat 
hun God heilig is, zeg maar, de totaal Andere is. Het is 
die heilige God die de Israëlieten komt opzoeken, die met 
hen een verbond wil sluiten en die voor hen wil zorgen. 
Als je er even bij stilstaat is het best wonderlijk dat God, 
de Schepper van hemel en aarde, zo bewogen is met 
mensen dat Hij ze komt opzoeken en voor hen wil zorgen. 
Toen, bij de berg en nu nog steeds.

Is het je opgevallen dat Mozes het nogal druk heeft in dit 
Bijbelgedeelte. Hij moet een aantal keren de berg op en 
af klauteren. Mozes fungeert hier als de ‘schakel’ tussen 
God en het volk. Dankzij Mozes heeft het volk contact 
met God en weet het volk wat God van hen vraagt.
Ik ken nog zo’n ‘schakel’ tussen God en mensen, maar 
dan van een veel grotere orde dan Mozes. Dat is de Here 
Jezus. Hij kwam naar deze wereld toe om het weer goed 
te maken tussen God en mensen. De mensen, en daar 
horen jij en ik ook bij, hebben het door de zonde verbruid 
bij de heilige God. Daardoor kunnen mensen zonder hulp 
niet rechtstreeks tot God naderen, immers God is de 
totaal Andere, de Heilige. Door het kruisoffer van Jezus is 
er weer een verbinding tussen God en mensen mogelijk. 
Verzoening wordt dat genoemd. Jezus heeft God en 
mensen verzoend met elkaar, zeg maar, weer bij elkaar 
gebracht. 
In dat opzicht kun je Mozes een beetje vergelijken met 
Jezus. Mozes is een type van Jezus. Wat betekent dat 
Mozes in het klein en met mankementen laat zien wat 
Jezus volledig heeft gedaan. 

Kun jij ook als ‘schakel’ optreden? Dat is best een uitda-
ging en spannend. Als je bijvoorbeeld in een gesprek met 
vrienden merkt dat iemand een totaal verkeerd beeld van 
God heeft. Kun jij dan ook als een soort Mozes dat beeld 
van je vriend veranderen zodat hij een goed beeld van 
God krijgt? 
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Hoe je dat doet? Het gelezen Bijbelgedeelte geeft 
daarvoor misschien een handreiking. Want wat zien we 
Mozes doen? Mij vallen drie zaken op:
Het eerste is dat Mozes luistert naar de woorden van 
God en Hem gehoorzaamt. Daar begint het: luisteren en 
gehoorzamen. Jezus deed dat ook. 
We zien ook dat Mozes de woorden van God niet voor 
zichzelf houdt, maar deze deelt met de Israëlieten en ze 
uitlegt. Jezus deed dat ook toen Hij op aarde was. Dus 
delen en uitleggen is ook nodig.
Tot slot zie je bijna het zweet van het voorhoofd van 
Mozes gutsen als hij in de snikhete woestijnzon de berg 
op en neer klautert. Het kost hem zichtbaar moeite. Ook 
Jezus heeft veel moeite moeten doen, toen Hij optrad als 
verzoener tussen mens en God. Hij zweette vlak voor Hij 
gevangen genomen werd, Hij zweette zelfs bloed.

Als je fungeert als ‘schakel’ kost het wat van jezelf. 
Maar het levert nog veel meer op. Ga dat maar eens 
ontdekken!

Kerntekst 
‘De HEER was op de top van de Sinai neergedaald. Hij 
vroeg Mozes naar hem toe te komen, en Mozes ging naar 
boven. (Exodus 19:20)’

Vragen
• Hoe kun jij laten zien dat je eerbied hebt voor de 

HEER?
• Het volk kon niet helemaal bij God komen, omdat God 

volmaakt heilig is en wij mensen dat niet zijn. Toch was 
er via Mozes contact mogelijk. Gelukkig is er voor ons 
ook contact met God mogelijk, omdat Hij zijn Zoon 
gestuurd heeft naar ons. Jezus helpt je om met God te 
leven. Kun je een voorbeeld noemen van Jezus’ hulp?

• Wat heb jij nodig om een ‘schakel’ te kunnen zijn tus-
sen God en mensen?
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