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TER INLEIDING.
Exodus is gewoon het vervolg van Genesis, het tweede ,deel van de uit vijf
delen bestaande boeken van Mozes, de zogenaam.de Thora (d.i. wet of
onderwijzing), later genoem.d de Pentateuch (Al het vijfdelige boek).
Er worden in Exodus twee grote zaken beschreven, die voor het rationale en geestelijke leven van Israel van fundamentele betekenis zijn: eerst
de wondere bevrijding uit Egypte's macht, 1 : 1-15 : 21, en daarna in de
tweede ihelft van het boek de verbondssluiting bij de Sinai. Eigenlijk past
this de ongeveer 200 jaar voor Christus aan dit bock ,gegeven naam Exodus
(Uittocht) alleen voor de eerste helft.
Uit het boek zelf blijkt overduidelijk, ,dat Mozes er de auteur van is
(zie o.a. 17 : 14; 24 : 4; 34 : 27). Ook al neemt men tdit aan, .dan behoeft
,dit niet uit to isluiten, dat een latere schrijver of redacteur er hier en .daar
iets bijgevoegd of tussengezet heeft (zie bijv. 11 : 3b; 16 : 35).
Het kenmerkende van het hier beschrevene is, dat de HERE Zich openbaart als de Getrouwe, 3 : 6, 14, 15; 6 : 1 v. Als de Getrouwe gedenkt Hij
Zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob (dit wordt voortdurend weer
gezegd door de HERE), ziet Hij .dus naar hun nakomelingen om, 2 : 24 v.,
bevrijdt Hij hen uit slavernij en neemt Hij hen als Zijn yolk aan, sluit Hij
Zijn genadeverbond met hen en igaat Hij ender hen wonen.
Er zit een ontzaggelijke spanning in het verhaal, zowel in de strij d, die
de HERE met Farao voert, met als inzet het eigendomsrecht op het yolk
der Hebreeen, als ook in de weg, die Hij met Mozes en Zijn yolk igaat.
We zien tilt reeds als we heel in het ,kort de inhoud van {lit boek aan ons
laten voorbijgaan:
De aartsvaderlijke familie is uitgegroeid tot een groot yolk. Uit vrees
voor de wonderbare vermeerdering igaat Farao het schrikbarend verdrukken. De HERE treedt tussenbeide, laat Mozes geboren worden en redt hem
op wondere wijze. Niet echter op Mozes' tijd, eerst op Gods tijd mag
Mozes als bevrij der ,optreden. Op een ontzaggelijke wijze wordt dan strijd
met Farao aangebonden. De ene plaag voigt op de andere; ,er wordt door
ide HERE gebeukt op Egypte, maar als refrein heet het telkens: maar
Farao verhardde zijn hart. Eindelijk komt de laatste slag voor Gods vijand,

5

en ,daarmee tegelijk voor Israel de instelling van het Pascha, Gods genadig
sparen van Zijn yolk als Hij met Zijn oordeel door Egypte trekt. Na
eeuwen van druk vindt nu de grootse uittock der Israelieten plaats. Daarop volgt de ontzagwekkende doortocht door de Schelfzee. En ,dit eerste
deel eindigt dan met het bevrijdingsfeest aan de oever der zee, waar men
zingt het machtige bevrijdingslied van Mozes.
Nu trekt Israel de woestijn in op weg naar de Sinai. Na herhaalde
murmureringen en even vaak herhaalde bewijzen van 's HEREN wondervolle en genadige zorg, vindt dan bij de Sinai onder een ,geweldige verschijning van de HERE de verbondssluiting en aanneming van Israel als
yolk ides HEREN plaats. De wet der Lien geboden, tgrandwet voor Israel,
wordt afgekondigd, en ials uitwerking van deze ,grondwet warden allerlei
voorschriften en rechtsbepalingen voor Israels igodsdienstig en burgerlijk
leven aan Mozes meege1deeld (ha verbondsboek). Daarna geeft de HERE
aan Mozes tot in bijzonderheden te kennen Zijn voorschriften voor de
bouw en inrichting van de tabernakel, toont Hij hem van , dit alles op de
berg de maquetten. Bij al dit geweldige en genadige handelen van de
HERE komt dan ineens de schrikbarende achending van het pas gesloten
verbond door het yolk, dat danst om het gouden tkalf. Hier bereikt de
spanning van het verhaal weer een hoogtepunt. Eindelijk wil de HERE op
Mozes' maehtige en ontroerende voorbede het gebroken verbond vernieuwen en weer met bet yolk meegaan op hun verdere tocht naar Kanaan.
En dan eindigt dit boek met de oprichting en inrichting van de tabernakel,
waarin de HERE nu zichtbaar onder Zijn yolk gaat wonen. De heerlijkheid
des IIEREN vervult de waning; God is tegenwoordig als de Getrouwe en
Genadige, Israels Leidsman.
Het in Exodus beschrevene is in vele opzichten typerend (1 Cor.
10 : 1-11), wijst been naar achtergronden, beeldt af, geeft afschaduwingen.
In de paraphrase zal hierop zoveel mogelijk worden igewezen. Om enkele
van die typeringen te noemen:
Farao treedt op als type van de Boze. Ala hij 't er op aanlegt alle Israelietische jongetjes te &den, staat achter hem de Satan, die het vrouwenzaad wil vernietigen. Wanneer dan ook Farao in zijn boze opzet niet slaagt,
bij het na langdurig-volgehouden, hevig verzet moet afleggen tegen de
HERE, mogen we daarin zien, hoe de Satan het nooit wilt, straks geheel
en voorgoed verslagen zal warden. Zo ,gezien, wijzen de plagen over Egypte
been naar de eindgerichten Gods over de Boze en zijn trawanten. De
bevrikling nit Egypte's slavenhuis is dan ook afbeelding van het bevrijd
worden uit de ,slavernij der zonde, nit de maclit van de Satan (zie para-
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phrase hoofdst. 12 over de ongezuurde broden). Zo ook wijst het aan de
huizen gestreken bloed van een lam, welk bloed IsraR vrijwaarde van het
oordeel, heen naar het ware Paaslam, dat voor ons igeslacht is en ons
verlost van de verderver, 1 Cor. 5 : 7.
Mozes treedt op als type van Christus. .Als hij als klein kind naar het
Leven ,gestaan, later door Fara° vervolgd wordt, 2 : 15, straks getart en
,gewantrouwd wordt door eigen yolk, is hij hierin type van de lijdende
Christus.
Bij de verbondssluiting met wat .daarbij voorvalt zien we Mozes optreden
als Middelaar tussen de HERE en Zijn yolk; Mozes is hierin afschaduwing
van de Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus Christus, Hebr. 3 : 1-6.
Zo is het boek Exodus voor de nieuwtestamentische gemeente bijzonder
actueel. ,Ook hierdoor, idat het bier geopenbaarde ons wil bemoedigen in
de hoogste druk, ons wil leren in alle gebrek en onmacht ons hetrouwen
op (le HERE to zetten, ons wil waarschuwen tegen het murmureren tegen
de HERE en het verbreken van Zijn verbond met ons, ons wil laten zien
welk een trouwe en machtige God en Verlosser wij hebben, Die niet veraf
is, maar onder ons woont en ons leidt door Zijn Heilige Geest.
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EERSTE DEEL: ISRAEL UIT EGYPTE GELEID. 1 : 1-15 : 21.
Trots verdrukking wonderbare groei van Israel. 1 : 1-22.
1 : 1 Wanneer we nu de draad van het verhaal over Abraham en zijn nakomelingen weer opvatten en voortzetten,
geven we eerst nog eens een korte weergave van de situatie.
2-4 De elf zonen van Jakob, die met hun wader naar
Egypte waren gekomen, hadden er zich met hun gezinnen
gevestigd. Dit zijn hun namen: Ruben, Simeon, Levi, Juda
Issaschar en Zebulon, de zes zonen van Lea; dan Benjamin,
de zoon van Rachel; vervolgens de zonen van Rachels slavin
Bilha: Dan en Naftali; tenslotte de zonen van Zilpa, Lea's
5 slavin: Gad en Aser. Met z'n allen, Jozef en zijn gezin ook
meegerekend — hij woonde immers al lang in Egypte —,
was het zonder de vrouwen een familie van zeventig zielen,
welke zich in Egypte had gevestigd. Uit deze nakomelingen
van Jakob is dus het yolk Israel ontstaan.
6
Zoals reeds eerder beschreven, stierf Jozef. Achtereenvolgens stierven ook al zijn broers en na enkele tien7 tallen jaren heel die generatie van zeventig zielen. Een
volgend geslacht stond op. De HERE vervulde nu Zijn
belofte aan Abraham, dat uit hem een groot vole zou voortkomen. De Israelieten toch bleken buitengewoon vruchtbaar, zodat de families zich wonderbaar snel uitbreidden.
God gaf zeer grote gezinnen. Het was compleet een wonder
zoals de Israelieten zich voortplantten. Zo talrijk werd het
Joodse yolk zelfs, dat er in Gosen geen plaats genoeg voor
hen was. Zij zwermden uit over de Nijldelta. Men kon haast
nergens meer komen, of er bevonden zich wel Israelieten.
Heel Egypte werd met hen vervuld.
8 In die tijd, waarin Israel van familie tot een jong,
krachtig yolk was uitgegroeid, kwam er een nieuwe koninklijke dynastie in Egypte aan het bewind. Deze Farao wist
9
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van Jozef en de verdienste, die deze voor het Egyptische
yolk had gehad, niets af. Dus bond hem ook niets meer
aan dat Joodse yolk. Dat onrustbarend-groeiende, vreemde
9 yolk midden onder hen zag hij als een dreigend gevaar. Zo
langzamerhand was het Egyptische yolk er aan gewend,
dat die vreemdelingen maar tussen hen in woonden, maar
hij zou hen op het gevaarlijke er van opmerkzaam maken!
En dus riep hij een vergadering van de vertegenwoordigers
van het yolk bijeen. Om hun ogen voor de zijns inziens gevaarlijke situatie te openen, zei hij met enige overdrijving:
„Zie, het yolk der Israelieten is groter en talrijker dan wij.
10 Er moeten maatregelen worden getroffen, dat zij ons niet
onder de voet lopen! Er moet tegen hen worden opgetreden! Laten we echter geen domme dingen doen, maar met
wijs en listig beleid deze zaak behandelen. We moeten toch
enerzijds oppassen, dat we deze gewaardeerde werkkrachten niet geheel kwijtraken, maar anderzijds moeten we iets
doen tegen die onrustbarende uitbreiding dezer vreemdelingen. Immers, gaat deze geweldige aanwas maar rustig
door, dan bestaat het gevaar, dat zij bij een eventuele aanval
van vijanden tegen ons land zich bij onze tegenstanders
aansluiten en tegen ons strijden, en dan misschien ook nog
Egypte verlaten, zodat we ineens van deze mensen, die we
voor de opbouw van ons land maar al te goed kunnen gebruiken, af zijn. We moeten hen op de een of andere schrandere manier er onder houden, en hen exploiteren". Zo zette
deze Farao zich in tegen de HERE, Die Zijn knecht Abraham beloofd had, dat zijn nageslacht zo talrijk zou zijn als
de, sterren des hemels. Een aanval van het slangenzaad
tegen het vrouwenzaad.
11 Het gevolg van een en ander was, dat aan Israel
dwangarbeid werd opgelegd. Onder streng toezicht van
opzichters van herendiensten moesten ze als bouwslaven
zware stenen aanvoeren en opstapelen, om zo onvrijwillig hun arbeidskracht te geven aan de bouw van de steden
Pithom en Raamses, welke vestingsteden in de nabijheid
van het land Gosen de Oostgrens van Egypte moesten beschermen tegen mogelijke invallen uit Azie, en daartoe
voorzien waren van grote voorraden, opdat bij een eventueel beleg de verdedigers geen gebrek aan het nodige zou10
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den krijgen. Zulk bouwen was zwaar, afmattend werk en
eiste meestal veel mensenlevens. Op die wijze zou dus de
geweldige uitgroei van dat Israelietische yolk wel worden
12 tegengehouden, dacht Farao. Maar wonderlijk: juist het
tegendeel werd er door bereikt; hoe meer men hen onderdrukte, te meer vermenigvuldigden ze zich en breidde het
yolk zich uit. Door dit wonderbaarlijke gebeuren viel er een
huiverende angst op de Egyptenaren. Wat was dit toch
voor een vreemd, geheimzinnig yolk? Men werd er bang
13 voor. Die bange verbijstering werkte echter niet uit, dat
men dat wonderlijke yolk nu wat met rust liet, neen, men
ging nu alles op alles zetten om het er onder te houden. Die
slaven werden onder hun zware arbeid nu ook nog wreed
14 mishandeld. In de vaste verwachting, dat op deze manier
hun volkskracht wel ondermijnd en hun vruchtbaarheid
verminderd zou worden, maakten de Egyptenaren de Israelieten het leven bitter door hen zowel bij het maken van
de zware tichelstenen en bij het bouwen der steden als bij
allerlei bevloeiingswerkzaamheden op het veld tot het
uiterste toe aan te zetten, en die afgebeulde slaven ook nog
te slaan en te martelen.
15 Het ging de koning van Egypte alles echter nog niet
radicaal genoeg. Daarom kwam hij met nog een ander, een
echt duivels plan. Hij liet de leidinggevende Egyptische
vroedvrouwen, die de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling
hielpen, roepen, namelijk Sifra en Pua, en beval haar:
16 „Wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen bij haar bevalling
helpt, ziet dan scherp toe bij de verlossing en handelt resoluut. Zodra ge ziet, dat het een jongetje is, doodt het met17 een; is het een meisje, dan mag het blijven leven". Deze
vroedvrouwen echter, die door haar voortdurende omgang
met het yolk Israel onder de indruk waren gekomen van
de religie van dit yolk, hadden ontzag gekregen voor Israels
God. Door haar Godsvrees durfden zij het aan, het bevel
van de machtige Farao te trotseren. Zij lieten ook de jongens in leven. Vanzelfsprekend kwam dit spoedig uit.
18 Toornig, dat zij zijn bevel dorsten weerstaan, liet Farao de
vroedvrouwen voor zich komen en zei tot haar: „Waarom
hebt gij dit gedaan en de jongens tegen mijn uitdrukkelijk
19 bevel in het leven gelaten?" Sifra en Pua wisten niet beter
11
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te antwoorden dan te wijzen op de bijzondere kracht van
de Israelietische vrouwen: „De Hebreeu-s yse vrouwen zijn
niet als de Egyptische, ze zijn heel wat sterker. Voordat
een vroedvrouw bij haar aanwezig is om haar te helpen,
hebben zij door haar buitengewone kracht al gebaard".
20 Farao kwam deze verantwoording geloofwaardig voor, zodat hij zonder haar te straff en van deze vrouwen afliet.
En zo ging de ongekende uitbreiding van het yolk Israel
21 door, zodat het buitengewoon talrijk werd. Al hadden Sifra
en Pua er voor Farao omheen gelogen, niet om die leugen,
maar omdat zij, heidense vrouwen, blijk hadden gegeven
God meer te vrezen dan Farao, meer ontzag toonden te
hebben voor de God van een slavenvolk dan voor de gegeweldige drager van aardse macht, deed God haar wel.
Hij gaf aan haar beiden een gezin met kinderen, een grote
weldaad, die geheel aansloot bij haar weigering om de
Israelietische kindertjes te doden.
22 Was het plan met de vroedvrouwen mislukt, nu vaardigde Farao als handlanger van de Satan — deze toch was
het, die zich inzette tegen de komst van de beloofde Verlosser, Die immers uit dit Joodse yolk zou spruiten — een
openlijk bevel uit aan zijn gehele yolk, zowel aan de
Egyptenaren als aan de Israelieten 1): „Werpt alle jongens,
die geboren worden, in de Nijl, maar alle meisjes moogt
gij laten leven". Door dit algemene moordbevel wilde hij
Israel van de aardbodem doen verdwijnen, wilde de duivel
Gods verlossingswerk in de Beloofde vernietigen.
Geboorte, redding en opvoeding van Mozes. 2 : 1-10.
2 : 1 De HERE ging nu ingrijpen om Zijn yolk uit de verdrukking te bevrijden. Langzaam maar zeker werkte Hij
Zijn verlossingsplan uit.
Nadat een man uit het geslacht Levi gehuwd was met
2 een Levietische vrouw, schonk de HERE aan dit echtpaar
na een paar andere kinderen een heel bijzondere zoon. De
moeder zag dadelijk aan dit kind, dat het iets buitenge1) Uit Hand. 7 : 19 en Hebr. 11 : 23 blijkt, idat met de woorden „zijn gehele
y olk" niet alleen de Egyptenaren, maar ook de Israelieten bedoeld worden. Ook
deze toch waren Farao's yolk.
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woons met hem moest zijn. Zo'n welgevormd, schoon jongetje. . . . daar zou God iets mee voor hebben! Door het
geloof 1) verborg zij hem dan ook voor het woeden van
Farao, dorst zij alles te riskeren. Drie maanden lang lukte
3 het haar, het kind ongemerkt bij zich thuis te hebben. Toen
ging het echter niet langer; 't was verder onmogelijk, zo'n
flinke jongen in 't geheim te bezitten. In geloofsvertrouwen ging ze nu iets wonderlijks doen. 't Was niet een waagstuk, maar een geloofsstuk van deze vrouw. Ze nam namelijk een kistje, dat uit papyrusriet was gemaakt, bestreek
dit, om het waterdicht te maken, met asphalthars en pek,
legde haar jongetje er in, en zette het tussen het riet aan
de oever van de Nijl. Nu maar afwachten wat er gebeuren
zou .

• •

4 Daar het veel te gevaarlijk zou zijn, dat zij zelf in de
buurt bleef kijken naar de of loop, liet ze haar oudste kind,
een meisje, op enige afstand de wacht betrekken. Die
moest uitkijken naar wat er nu precies zou plaatsvinden.
5 Toen Mirjam — zo heette het meisje namelijk — daar
ergens verscholen stond op te letten, kwam de dochter van
Farao daar een bad nemen. Ze liet haar dienaressen gedurende haar bad langs de oever heen en weer lopen om
eventuele voorbijgangers op een afstand te houden. Daar
ineens zag de prinses dat kistje in het riet. Wat zou dat
6 zijn? Ze liet het door haar lijfslavin halen, opende het. .. .
daar lag een kindje!! En zie, dadelijk daarop begon de
zuigeling te schreien. Dat wekte het intense medelijden
7 van haar vrouwelijk hart op. Direct begreep zij het: dit is
natuurlijk een van de jongetjes van de Hebreeen. Op dat
ogenblik trad Mirjam uit haar schuilhoek te voorschijn, en
zei tot de prinses, aan wie het schrandere meisje wel zag,
dat ze met vrouwelijk meedogen naar het kleine, huilende
kindje keek: „Zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen
een voedster gaan roepen, om het kind voor u te zogen?"
8 Mirjam bleek de gedachten van Farao's dochter goed geraden te hebben: een Egyptische vrouw zou dit natuurlijk
met dat dreigende bevel van Farao nooit durven, terwijl
er genoeg Hebreeuwse minnen, van haar eigen kind be1) Hehr. 11 : 23.
13
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roofd, waren. De prinses antwoordde dan ook direct: „Ja,
doe dat". Toen ging het meisje de moeder van het kind
9 roepen! Toen deze gekomen was, zei de dochter van Farao
tot haar: „Neem dit kind met u mee naar huis en zoog het
voor mij; ik wil het als mijn kind aannemen, ik zorg voor
alles; als gij het voor mij zoogt, dan zal ik u daarvoor het
u toekomende loon geven". Zo nam de vrouw het kind,
10 haar eigen, mee, en zoogde het. Onder de bescherming van
Farao's dochter liep het nu geen gevaar meer om gedood
te worden.
Na enkele jaren, toen het kind niet meer gezoogd behoefde te worden, bracht zijn moeder het naar het hof van
Farao's dochter. Nu vond de officiele adoptie plaats. Bij
deze aanneming van een kind maakte de prinses van haar
recht tot het geven van de naam gebruik, door het kind
„Mozes" te noemen. Zij koos deze naam „kind van de Nij1",
om er mee tot uitdrukking te brengen: ik heb hem uit het
water getrokken.
Zo zorgde God er voor, dat de toekomstige redder en
leidsman van Zijn yolk voor zijn taak voorbereid werd aan
het Egyptische hof, waar hij werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren 1). Deze worming in de kunsten en
wetenschappen der toenmalige cultuur zou de HERE
straks gebruiken in Zijn dienst.
Mozes' vlucht uit Egypte en verblijf in Midian. 2 : 11-22.
2 : 11 Hoewel aan het Egyptische hof opgevoed, bleek Mozes, toen hij groot geworden was, toch een trek naar zijn
eigen yolk behouden te hebben. Het mocht dan een slavenvolk zijn, de in kunsten en wetenschappen begaafde Mozes
wist zich een der hunnen. Op zekere dag 2) ging hij dan
ook het koninklijke paleis uit naar zijn broeders, ten einde
zich met de toestand, waarin dezen zich bevonden, op de
hoogte te stellen. Met deernis keek hij naar hun zware
dwangarbeid. Op zijn rondgang zag hij ineens, hoe daar
ergens een Egyptenaar een Hebreeer, een van zijn broe1) Hand. 7 : 22.
2) Mozes was toen 40 jaar oud, Hand. 7 : 23.
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12 ders, afranselde. En nu kwam het uit, dat de Egyptisch
opgevoede Mozes geheel aan de kant van zijn yolk was
blijven staan. Hij blikte naar alle kanten, zag dat er verder
nergens een wens te bekennen was, en sloeg toen pardoes
de Egyptenaar dood. Direct begroef hij het lijk in het zand,
opdat maar elk spoor van zijn daad verborgen blijven zou.
Zo weigerde de nu volwassen geworden Mozes om door te
gaan voor een zoon van Farao's dochter, maar verdroeg hij
liever met het yolk Gods kwaad te verdragen dan tijdelijk
van de zonde te genieten 1).
13 Hoewel dit een geloofsdaad was, greep de onstuimige
Mozes toch te vroeg in, wachtte hij voor de verlossing van
het verdrukte yolk niet rustig en in vertrouwen Gods tijd
af. Vrij spoedig werd hem dit duidelijk. Immers, toen zijn
meeleven met hun lot hem een volgende dag weer naar de
Hebreeers dreef, zag hij tot zijn smartelijke verbazing, dat
twee Hebreeuwse mannen aan het vechten waren. Hoe was
dat nu mogelijk? Samen in nood verkeren, in de diepste
volksellende, en dan als broeders elkaar slaan! Hij zei dan
ook tot die ene, die in het ongelijk stond: „Waarom slaat
ge uw naaste, een man, die met u onder dezelfde druk
14 verkeert?" Ogenblikkelijk viel deze aldus uit: „Wat verbeeldt gij u wel! Wie heeft u tot overste en rechter over
ons aangesteld? Van wie hebt gij opdracht, om u met onze
zaak in te laten? Denkt gij soms mij te doden, zoals gij de
Egyptenaar gedood hebt?" Bij deze woorden sloeg Mozes
de schrik om het hart. Hij begreep er maar al te duidelijk
uit, dat de zaak met die Egyptenaar dus toch bekend geworden was. Bovendien was het voor hem een diepe teleurstelling, deze volksgenoot er op zulk een wijze over te
horen spreken. Hij had gemeend, dat zijn broeders zouden
inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven.
Nu bleek hem, dat zij dit niet inzagen 2).
15 Zijn angstig vermoeden bleek niet ongegrond. De zaak
was inderdaad uitgelekt en ook de Egyptenaren ter ore
gekomen. Zo duurde het maar even, of ook Farao was er
mee op de hoogte. 't Gevolg was, dat hij Mozes uit de weg
1) Hebr. 11 : 24.
2) Hand. 7 :25.
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trachtte te ruimen. Die man aan zijn hof was niet te vertrouwen! Mozes trok dan ook de wijste partij door te vluchten en zich zo aan Farao's machtige arm te onttrekken. Hij
trok de grenzen van het land over en begaf zich naar het
steppenland Midian.
Door heel zijn optreden in dezen bewees Mozes de
smaad van Christus groter rijkdom te achten dan de schatten van Egypte. Alles door het geloof, als ziende de Onzienlijke 1).
16 In Midian aangekomen, zette de vluchteling zich neer
bij een put. Juist toen hij er was gaan zitten, kwamen de
zeven dochters van de priester van Midian 2) er met de
kudde kleinvee van haar vader aan. Zij begonnen water te
putten en dit te storten in de drinkbakken, om zo de kudde
17 te drenken. Nauwelijks echter waren ze er mee bezig, of
daar kwamen herders, die haar bij de put vandaan joegen.
Van die kwaadwilligheid dezer mannen hadden deze jonge
vrouwen telkens last. Dit keer echter zou het anders aflopen dan gewoonlijk. Daar toch sprong Mozes op, kwam
die weggeduwde meisjes moedig en met kracht te hulp, en
18 drenkte haar kudde. Toen zij met het kleinvee thuis kwamen bij haar vader Rehuel, zei deze, daar hij haar gewoonlijk heel wat later zag verschijnen: „Hoe komt het, dat gij
19 vandaag zo spoedig terug zijt?" Zij antwoordden daarop:
„Er was een Egyptisch man bij de put, en die heeft ons
geholpen tegen die kwade herders; bovendien heeft die
sterke Egyptenaar volop voor ons geput en de kudde ge20 drenkt". Toen keek Rehuel zijn dochters, daar zij de
Oosterse gastvrijheid hadden verwaarloosd, verwijtend aan
en zei: „En waar is hij nu? Foei, waarom hebt gij die man
daar bij de put achtergelaten en hem niet uitgenodigd met
u mee te komen? Gaat dadelijk terug en nodigt hem uit bij
21 ons de maaltijd te komen gebruiken". Zo geschiedde. En
toen Rehuel er bij Mozes op aandrong bij hem te blijven,
1) Hebr. 11 : 26 v.
2) De Midianieten stamden of van Midian, een zoon van Abraham en Ketura,
Gen. 25 : 2. Behalve Isaiik zond Abraham zijn zoons, ook Midian, weg naar het
Oosterland, Gen. 25 : 6. Het is mogelijk en aannemelijk, 'dat zich wider deze
Midianieten nog allerlei zuivere igoasdienstige gedachten bevonden, overleveringen van de geschiedenis der aartsvaders.
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liet deze zich overhalen om bij de priester van Midian zijn
intrek te nemen. Rehuel gaf hem, de eenzame vluchteling,
zijn dochter Zippora tot vrouw.
22 Toen Zippora hem een zoon baarde, gaf Mozes, in wie
ook in Midian het heimwee bleef naar Egypte en zijn verdrukte y olk, dit jongetje de naam Gersom, want hij zei: „Ik
ben een vreemdeling geworden in een vreemd land". Hij
mocht het er goed hebben, vriendelijke gastvrijheid ontvangen en van een gezinsleven genieten — hij voelde er
zich toch in ballingschap. Zijn hart bleef trekken naar zijn
broeders in de verdrukking!
Verschijning des HEREN aan Mozes; roeping van Mozes.
2 : 23-4 : 17.
2 : 23 Intussen verliep het ene jaar na het andere en bleven
de Israelieten maar in de zwaarste druk. Mozes was nu al
weer veertig jaar in Midian 1). Maar eindelijk dacht Israel
een vonkske licht te zien. De koning van Egypte stierf namelijk. Het verdrukte y olk heeft wel gehoopt, dat er nu
onder de regering van een nieuwe Farao enige verlichting
in hun lot zou komen. Deze hoop werd echter spoedig de
bodem ingeslagen; hun slavernij werd haast nog ondragelijker. Zij konden het nu niet meer uithouden, schreeuwden
het uit. Nu ze het nergens meer van konden verwachten,
geen enkele lichtstraal meer zagen, nu eindelijk steeg hun
24, 25 hulpgeroep over de slavernij tot God 2). De HERE nam
kennis van hun klacht. Hij dacht er aan, hoe Hij met de
stamvaders van dit yolk, Abraham, Isaak en Jakob, een verbond had gesloten en daarbij beloofd had, aan hun nakomelingen het land Kanaan ten erfdeel te geven. Hij zou dus
nu optreden voor deze in uiterste nood schreeuwende
mensen en Zijn belofte waarmaken. Zo, Zijn verbond gedenkend, ging Hij nu Zijn bijzondere aandacht aan dit yolk
besteden, Zich met hen en hun slavenlot bemoeien. Hij, de
God des verbonds, zou nu tOnen, hen, het geslacht van
Abraham, Isaak en Jakob, in zeer bijzondere zin te kennen
1) Exod. 7 : 7; Hand. 7 : 23 en 30.
2) Deuteron. 26 : 7.
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door op een bijzondere wijze helpend op te treden. Daartoe
verscheen Hij aan Mozes.
3 : 1 Deze woonde, door alien vergeten, als een rustig burger in Midian. Dagelijks — en dat nu al jarenlang —
weidde hij vredig de kudde van zijn schoonvader Jethro 1),
de priester van Midian. Hij, de cultuurman, gekomen van
Farao's hof, die eens in onstuimigheid niet wachten kon
op Gods tijd, was geworden de verstilde veehoeder in de
eenzame woestijn van Midian, een zachtmoedig man 2).
Toen hij zich veertig jaar geleden geweldig voelde in zijn
voile mannelijke kracht, kon God hem niet gebruiken in
Zijn dienst. Nu hij niets weer van zich zelf dacht en wilde,
nu alle eigendunk weg was, nil kon hij daadwerkelijk ingeschakeld worden in Gods plan tot verlossing van Zijn yolk.
Eens, toen de weidesteppen in de buurt van zijn
woonplaats verdroogd waren en Mozes dus met de kudde
ver van huis trok, kwam hij helemaal naar de overkant
van de woestijn en naderde zo de Horeb 3), de berg, waar
God later zulke grote openbaringen gaf en die dus met
2 recht de berg Gods genoemd mag worden. De Engel des
HEREN verscheen hem hier, en wel op een zeer bijzondere
wijze, als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Het
was een verschijning van God Zelf. Mozes, die eerst nog
niet wist, dat hier een Godsverschijning was, keek toe naar
die brandende struik, en zie, wonderlijk, hoewel de droge
struik in lichte laaie stond, werd hij toch niet verteerd.
3 Dit trok de opmerkzaamheid van Mozes. Hij dacht: Laat ik
toch van iets dichterbij gaan bezien, hoe het in de wereld
mogelijk is, dat zo'n struik fel brandt en toch niet ver4 brandt. Toen de HERE zag, dat hij toetrad om dit vreemde
verschijnsel aan een nader onderzoek te onderwerpen, riep
God, om hem voor dreigend gevaar te behoeden, hem uit
de braamstruik toe: „Mozes, Mozes!" In grote verbazing,
dat daar vanuit die vuurgloed een stem klonk van iemand,
die hem kende, antwoordde Mozes als een die zich
5 meldt: „Hier ben ik". Daarop zei de HERE: „Kom niet
1) Jethro is waarschijnlijk de priesterlijke titel van Rehuel, zoiets als: eerwaarde, hoogheid.
2) Numeri 12 : 3.
3) Horeb en Sinai zijn benamingen van dezelfde berg.
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dichterbij: doe uw sandalen van uw voeten, want de plaats,
waarop gij staat, heilige grond is het". God wilde hem doen
beseffen, dat waar Hij verschijnt en als de Heilige aanwezig
is, men eerbiedig op een of stand moet blijven; dat om rein
in Zijn nabijheid te verkeren, zelfs het vuile stof van de
weg moet worden weggedaan. Tegelijk liet Hij hem zien,
dat Hij, Die met Zijn vuurgloed de braamstruik niet ver6 teerde, Israel heiligen, maar niet verteren wilde. Vervolgens
zei de HERE: „Ik ben de God van uw vader, die u van Mij
heeft gesproken, de God van Abraham, de God van Isaak
en de God van Jakob, van hen, aan wie Ik zulke grote beloften gaf". Nauwelijks had Mozes begrepen, dat hij hier
met God Zelf te doen had, of hij verborg zijn gelaat achter
zijn bovenkleed. Zozeer vreesde hij verder naar die vuurvlam te kijken en God te aanschouwen.
7 Nu deelde de HERE Mozes mee, dat Hij Zijn yolk
ging verlossen. Hij zei: „Ik heb terdege gezien de ellende,
waarin Mijn yolk, dat in Egypte is, verkeert, en gehoord
hun gejammer vanwege hun drijvers; het ging niet aan Mij
voorbij; Ik ben van hun schrikkelijk leed als meelevend
toeschouwer en toehoorder volkomen op de hoogte, ja, Ik
8 ken hun smarten door en door. Daarom juist ben Ik nu
neergedaald en verschijn aan u om hen nit de macht der
Egyptenaren te redden en uit dat land te voeren naar een
goed en wijd land, een land met een overvloed van melk
en honig, waar veel weidegrond is en een rijkdom aan
bijenzwermen, waar thans nog wonen de Kanaanieten,
9 Hethieten, Amorieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten.
Dat mogen geduchte volken zijn, maar nu, zie, het gejammer
der Israelieten is tot Mij doorgedrongen. En dat niet alleen,
Ik heb ook gezien, hoezeer de Egyptenaren hen op een
schandelijke en zondige wijze onderdrukken. Ik zal Mijn
yolk dus uit hun hand redden en het naar Mijn aan de
vaderen gegeven belofte naar dat bijzonder heerlijke land
voeren, het moge in bezit zijn van nog zulke machtige vol10 ken. Nu dan, ga, u zend Ik bij dezen tot Farao, want u,
Mozes, heb Ik verkoren om als aanvoerder Mijn yolk,
de Israelieten, uit Egypte te leiden".
11
Mozes echter kwam met allerlei bezwaren. Eerst wierp
hij de hem roepende God tegen, zij het nog vragenderwijs:
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„Wie ben ik, een vereenzaamd man, dat ik naar die machtige Farao zou gaan en de Israelieten uit Egypte zou lei12 den?" Daarop antwoordde de HERE: „Ik ben immers met
u! Dat is toch genoeg. Ik sta er borg voor, dat uw opdracht
zal gelukken. En mocht er bij u nog enige twijfel zijn, of ge
wel waarlijk met Mij, de almachtige God, te doen hebt, dit
zal u het teken zijn dat waarlijk Ik u gezonden heb: wanneer gij het yolk uit Egypte hebt geleid, zult gijlieden op
deze zelfde berg, waar gij nu eenzaam staat, God dienen,
zal heel het yolk Mij hier in eredienst aanbidden".
13 Mozes, die het dus enkel met geloof moest doen, kwam
nu weer met een ander bezwaar naar voren: „Maar wanneer ik tot de Israelieten kom en hun zeg: De God uwer
vaderen heeft mij tot u gezonden, dan zullen zij, die immers
voor een groot deel de afgoden van Egypte dienen 1), informeren naar de God, Die mij zendt, zullen ze vragen: hoe is
14 zijn naam? En wat moet ik hun dan antwoorden?" Toen
gaf God als antwoord aan Mozes Zijn naam te kennen: „IK
BEN, DIE IK BEN!" De onveranderlijke. De God, Die
altijd Zichzelf gelijk blijf t, op Wie men rekenen kan, de
Getrouwe. Hij, Die niet wordt, maar is, de Zijnde. Een,
Die niet leeft bij invallen, maar steeds rechtlijnig werkt
naar een vast plan, naar Zijn van eeuwigheid gemaakt bestek. God zei dan ook: „Aldus zult gij tot de Israelieten
15 zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden". Juist deze naam
van God zou Israel kunnen en moeten bemoedigen en zekerheid van verlossing geven. Daarom zei God voorts tot
Mozes: „De HERE 2), de God uwer vaderen, de God van
Abraham, de God van Isaak, de God van Jakob, Hij, Die
Zijn beloften aan die vaderen deed en deze als de Trouwe,
de Bestendige, als de IK BEN steeds gedenkt en gestand
doet, heeft mij tot u gezonden; dit is Mijn naam voor
eeuwig, op die naam, op Mij als de Getrouwe, Die Mijzelf gelijk blijf, Die gister en heden Dezelfde ben en tot in eeuwigheid, kunt gij rekenen alle geslachten door, en moet gij dan
ook rekenen; zó, met die naam wil Ik aangeroepen worden
16 van geslacht tot geslacht. Ga dus, Mozes, naar Egypte, roep
1) Jozua 24 : 14.
2) HERE, Jahweh, betekent: Hij is; de Zijnde.
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een officiele vergadering bijeen van de oudsten, de geslachtshoofden van Israel, en zeg tot deze vertegenwoordigers van het yolk: De HERE, de God uwer vaderen, de
God van Abraham, Isaak en Jakob is mij verschenen en
heeft mij het volgende meegedeeld: Ik heb terdege acht ge17 slagen op u en wat u in Egypte wordt aangedaan, en Ik
heb het besluit genomen, dat 1k u nu naar Mijn belofte aan
die vaderen 1) uit de ellende van Egypte voeren zal naar
het land der Kanainieten, Hethieten, Amorieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten, naar een land, vloeiende van
18 melk en honig. De oudsten zullen u niet afwijzen, maar
naar uw stem Koren. Daarna zult gij in gezelschap van die
vertegenwoordigers van het yolk naar de koning van Egypte gaan en dit tot hem zeggen: De HERE, de God der
Hebreeen, heeft ons ontmoet; nu dan, wij wilden wel drie
dagreizen ver de woestijn intrekken om de HERE, onze
19 God, een offer te brengen 2). Ik echter weet — Ik zeg het u
vooraf, opdat het u straks niet ontmoedige —, dat de
koning van Egypte u geen verlof zal geven, zelfs niet al zou
20 een sterke hand hem er toe dwingen 3). Maar Ik, de Almachtige, zal Mijn hand uitstrekken en dan zal hij gewaar
worden met een andere dan met een gewone vijand van
doen te hebben. Ik zal zijn yolk slaan met alle wonderen,
tekenen van Mijn macht, die Ik in hun midden doen zal.
21 Dan zal hij u tenslotte laten gaan. En Ik zal bewerken, dat
uiteindelijk de Egyptenaren dit yolk gunstig gezind zijn.
zodat gij, wanneer gij Egypte uittrekt, niet als havelozen
22 vertrekt 4). Iedere vrouw moet dan als vergoeding voor de
ondervonden kwelling en afpersing eisen van Naar buurvrouw en van de Egyptische vrouw, in wier huis ze inwoont, zilveren en gouden voorwerpen en kleren; die moet
gij dan aan uw berooide zoons en dochters te dragen geven.
Zo zult gij, daar 1k door Farao's weigering oorlog met
1) Gen. 12 : 7; 13 : 15, 17; 26 : 3, 4; 28 : 13-15; 35 : 12.
2) Door eerst verlof te vragen om maar drie dagen te mogen wegtrekken,
wilde ,de HERE Farao's hart beproeven, om vOOrdat de eis van algehele iodating
kwam, zijn gezindheid duidelijk tot openbaring te brengen.
3) Een andere vertaling is: behalve door een sterke hand. Vers 20 gaat dan
aldus door: Zo zal 1k Mijn hand uitstrekken.
4) Naar Gods belofte aan Abraham, Gen. 15 : 14.
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Egypte zal voeren, in Mijn naam en volgens Mijn opdracht
Egypte beroven".
4 : 1 Hoe sterk de HERE ook sprak en hoe sterk Hij de uiteindelijke verlossing ook in uitzicht stelde, Mozes bleef
zich maar tegen tie opdracht verzetten. Nu kwam hij met
nog een ander bezwaar aandragen: „Maar als zij nu eens
niet in mijn zending geloven en niet naar mij luisteren,
doch zeggen: de HERE is u helemaal niet verschenen?"
Hoewel dit woord van Mozes dwars in ging tegen Gods betuiging „zij zullen naar uw stem horen", kwam de HERE
in Zijn lankmoedigheid hem tegemoet door hem als bewijzen van Zijn macht enkele tekenen te geven. Tegelijk
zou hij, door deze wonderen straks voor Israel te herhalen,
mogen bewerken, dat het yolk wel in zijn zending geloofde 1).
2
Allereerst zei de HERE tot hem: „Wat hebt gij daar in
3 uw hand?" Na zijn antwoord: „een staf", beval God: „Werp
die op de grond". Toen hij het deed, veranderde de staf in
een slang, zodat Mozes uit de buurt ervan wegvluchtte,
doodsbenauwd voor dat beest, dat symbool was van ver4 dervende demonische machten. Maar de HERE zei tot
hem: „Strek uw hand uit en grijp ze bij de staart" — hij
deed het, strekte zijn hand uit, pakte haar beet, en. .. . zij
5 werd weer een staf in zijn hand —; de HERE ging intussen
door met tot de verbaasde Mozes te zeggen: „. . . .opdat de
Israelieten door dit wonderteken, waartoe Ik u macht en
opdracht verleen, geloven, dat de HERE, de God hunner
vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de
God van Jakob, u werkelijk verschenen is". Zoals hij de
slang aan kon, zou hij over de demonische wereldmacht van
Egypte zegevieren. Als Israel het zag, zou 't er in kunnen
zien het bewijs, dat Gods macht ver uitstak haven de hen
verdervende macht van Farao, waarachter de Boze werkte.
6 Bij dit ene wonderteken bleef het niet. Wederom zei
de HERE tot Mozes: „Steek uw hand in uw boezem". Hij
volgde 's HEREN bevel op, stak de hand in de plooien van
zijn opperkleed, en toen hij ze een ogenblik daarna er uit
1) Zie vss 28-31, waar beschreven wordt hoe het y olk, nadat deze wondertekenen
.gedaan waren, tgeloofde.
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trok, zie, verbazend, zijn hand was melaats, in een oogwenk geheel bezet met de sneeuwwitte uitslag van die aller7 ontzettendste ziekte. Daarop zei de HERE: „Steek uw
hand opnieuw in uw boezem". Nu stak hij de melaats-geworden hand er in, en toen hij deze er even later uit trok,
zie, wonderbaarlijk, zij was weer geworden als zijn overige
vlees, heel die uitslag was weer verdwenen! Een nog indrukwekkender wonder dan dat van de staf en de slang.
8 De HERE zei dan ook: „Indien zij u niet geloven en geen
acht geven op wat het eerste teken te zeggen heeft, dan
zullen ze toch wel geloven wat dat tweede teken te zeggen
9 heeft. Maar indien zij zelfs door deze beide geweldige tekenen niet tot geloof zullen zijn gebracht en ook dan nog
niet naar u luisteren, nu, dan zult gij Nijlwater nemen en
uitgieten op het droge, waarna dat water uit de Nijl op het
droge bloed worden zal". Door dit laatste teken zou de
Israelieten dan toch wel blijken, dat de door de HERE
aan Mozes verleende macht Egypte werkelijk op de knieen
zou brengen. De Nijl was immers de levensader van Egypte.
Wie met het Nijlwater zoiets kon doers, kon deze wereldmacht te lijf!
10 Toch durfde Mozes het nog niet aan. De HERE mocht
tot nu toe zijn tegenwerpingen met grote beloften en
machtige wonderdaden ontzenuwd hebben, hij mocht dan
nu zeker zijn, dat het yolk naar hem zou luisteren, hij
kwam nog weer met een bezwaar te voorschijn. Met een
soort verontschuldiging zei hij: „Met uw verlof, HERE, ja,
Gij als mijn Heer kunt natuurlijk over mij gebieden, maar
ik ben voor deze opdracht allerminst geschikt, ik ben geen
man van het woord, helemaal niet vlot ter tale, iets wat
voor deze taak toch noodzakelijk is. 1k heb dat nooit gehad, gister en eergister niet, en ook gevoel ik niet, dat ik
die vereiste welbespraaktheid bezit rinds Gij hier tot Uw
knecht gesproken hebt. 1k mis dus volledig de gaven voor
de opdracht, die Gij mij geeft, ik, die bij uitstek zwaar van
mond en zwaar van tong ben, die door U zo gemaakt en
tot nu toe zo gebleven ben".
11 Op dit bezwaar, dat min of meer een verwijt aan God
was, antwoordde de HERE, dat Mozes dit rustig aan Hem,
Die de mens zijn organen schenkt en ook de macht heeft
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deze of niet Of voluit te laten werken, kon overlaten: „Wie
heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof,
12 ziende of blind; ben Ik het niet, de HERE?" Daarop wend
onontkoombaar het bevel herhaald: „En nu, ga heen, gij
moogt er op rekenen, dat Ik met uw mond zal zijn en u zal
leren, wat gij spreken moet".
13 Nu was er toch werkelijk niets meer over, waarom
Mozes nog bezwaren zou kunnen opperen. Maar nu bleek,
dat achter al zijn opgeworpen bezwaren tenslotte onwil zat.
Want nu al zijn tegenwerpingen ontzenuwd en al zijn tegenargumenten hem uit de hand waren geslagen, zei hij: „Och
HERE, zend toch iemand anders; zend wie Gij maar zenden
wilt, maar mij niet". Neen, als 't aan Mozes gelegen had,
was Israel niet bevrijd. Hij, die eens zonder bevoegdheid
zich als redder had opgeworpen, verzette zich, nu de HERE
hem daartoe riep.
14 Op zijn nu voluit en bruusk weigeren, waarin zijn
onwilligheid uitkwam, ontbrandde de toorn des HEREN
tegen Mozes. Toch was de toornende God nog tegelijk vol
begrijpend mededogen. Zonder op Mozes' voorstel om toch
iemand anders te zenden, in te gaan, maar vasthoudend aan
Zijn opdracht aan Mozes, voorzag de HERE in diens bezwaar van niet zo vlot te kunnen spreken. Hij zei: „Is niet
de Leviet Aaron uw broeder? Ik weet, dat hij wel goe.d
spreekt; en zie, deze is al op weg gegaan, u tegemoet, en
zal zich van harte verheugen, als hij u ontmoet. Zo ben Ik
reeds van te voren aan uw bezwaar van niet vlot ter tale
15 te zijn, tegemoet gekomen. Nu moet gij alles wat Ik xi
gezegd heb en nog zeggen zal, aan uw broeder meedelen,
en dan zal Ik u en hem de woorden in de mond leggen, u
16 beiden leren, wat gij doen moet. Het zal dus zó zijn, dat hij
voor u tot het yolk zal spreken, nadat gij hem Mijn woord
hebt verteld. Op die wijze zal de verhouding tussen u
beiden zijn als tussen God en een spreker namens God, zal
hij u tot een mond en zult gij hem tot God zijn. Hij zal uw
tolk zijn van de woorden, die Ik in uw mond leg".
17 Zonder Mozes nog weer aan het woord te laten komen,
beeindigde de HERE Zijn verschijning. Maar niet zonder
Mozes nog eens nadrukkelijk op het hart te hebben gebonden, zijn istaf, waarmee hij de goddelijke wonderen zou ver24
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richten, mee te nemen: „Deze staf, waarmee gij de tekenen
moet doen, moet gij in uw hand nemen".
Nu was Mozes dus aangesteld als verlosser van Israel,
Gods yolk.
Mozes' terugkeer naar Egypte. 4 : 18-31.
4 : 18 Na deze verschijning des HEREN uit de brandende
braamstruik dreef Mozes de schapen dadelijk terug naar
huis. Hij wilde nu zonder uitstel de roeping volbrengen.
Daar hij echter in dienst stond bij zijn schoonvader
Jether 1), moest hij deze eerst verlof vragen om weg te
mogen trekken. Hij vertelde hem niet met welk doel hij
ging 2), doch zei slechts: „Ik wilde wel terugkeren naar
mijn volksgenoten, die in Egypte zijn en mij op de hoogte
stellen, of zij nog leven". Jethro maakte niet het minsto
bezwaar, gaf door zijn welmenend woord „Ga in vrede"
19 blijk Mozes' plannen volkomen te kunnen billijken. Nog
vOcir zijn vertrek kreeg Mozes een bemoedigende openbaring van de HERE. Hij zou toch nog enige vrees kunnen
hebben, dat men hem in Egypte herkende als de man, die
jaren geleden een Egyptenaar had doodgeslagen en naar
wie men tijdenlang gezocht had. Die vrees werd echter
geheel weggenomen doordat de HERE tot hem zei: „Keer
maar gerust terug naar Egypte, want alle mannen, die u
naar het leven stonden, zijn dood".
20 Zo ging Mozes dan uit Midian weg, op reis naar
Egypte. Zijn vrouw en zijn beide zoons, Gersom en
Eliezer 3), liet hij op een ezel rijden, terwijl hij zelf te voet
ging. Hij vergat niet de staf, die de HERE tot een instrument had gemaakt om er wonderen mee te doen — en dus
met recht ,,staf Gods" genoemd kon worden — in zijn hand
21 mee te nemen. Terwijl hij zo reisvaardig was, kreeg hij nog
een openbaring van de HERE, Die tot hem zei: „Nu gij
klaar staat om terug te keren naar Egypte, zie toe, dat gij
1) Jether betekent ,hetzelfde als Jethro: de ambtsnaam van de priester Rehuel;
zie foot op 3 : 1.
2) Missehien .om ide vader van zijn vrouw en ,de grootvader van zijn kinderen
niet al te zeer te verontrusten nu hij tdit zeer moeilijke werk in Egypte ging doen?
3) 18 : 4.
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niet alleen voor de Israelieten — waartoe Ik u eerder de
opdracht gaf —, maar ook voor het aangezicht van Farao
al de opzienbarende wonderen doet, waartoe Ik u de macht
heb verleend". En om hem voor moedeloosheid te bewaren, deelde de HERE daarbij Mozes in 't kort mee het verloop van de strijd, die Hij met Farao zou strijden, liet Hij
hem een blik slaan in Zijn volstrekte vrijmacht: „Ik zal
Farao's hart verharden, zodat hij het yolk niet zal laten
gaan. Als diepste oorzaak zal zijn fel en aanhoudend verzet
22 een daad van Mij, de absoluut-souvereine God zijn. Dan
echter zult gij tot Farao zeggen, hem wijzend op zijn verantwoordelijkheid, die hij toch blijft houden: Zo zegt de
HERE: Weet goed, Israel, dat slavenvolk, is Mijn zoon,
23 Mijn eerstgeborene, de zoon, die Ik bijzonder liefhela, daarom zeg Ik u: laat Mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene; het
zij u geraden daarin toe te stemmen, want zoudt gij weigeren hem te laten gaan, dan zal Ik ilw eerstgeboren zoon
doden!"
24 Onderweg naar Egypte gebeurde er iets schrikkelijks.
Terwijl Mozes met zijn gezin in een nachtlogies vertoefde,
kwam de HERE hem als vijand tegen en zocht hem te
doden 1). Waarom was de HERE hem nu in een vijand verkeerd? Zippora begreep het direct: haar jongste zoon was
niet besneden. Omdat zij van deze bloedige instelling van
Israel een afkeer had, had zij er Mozes bij de geboorte van
zijn tweede zoon, Eliezer, toe over trachten te halen en had
hij er in toegestemd, deze jongen onbesneden te laten, z()
het verbond des HEREN niet achtend, ontheiligend. Daarom kwam de HERE hem nu als vijand tegen en had Hij het
op zijn leven gemunt. Natuurlijk, nu de Verbondsgod op
grond van Zijn verbond Israel zou gaan verlossen, kon de
HERE niet dulden, dat Mozes, het door Hem voor die
verlossing gekozen instrument, in ongehoorzaamheid aan
dat verbond leef de, met een onbesneden zoon naar Egypte
trok. Zo kon de HERE hem niet gebruiken. Dat — zo
begreep Zippora — was de reden, dat de HERE hem tegen
1) Men kan hierbij naar analogie van Gen. 32 .denken aan een man, die met
Mozes worstelde; of aan een plotseling optredende ziekte, waarin Gods toorn
tot uiting kwam (hieraan . denk ik het liefst); of mogelijk aan nog lets anders.
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25 kwam. Om nu haar man in het leven te behouden, nam zij
een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon.
Daarna raakte zij met het stukje afgesneden voorhuid de
voeten van de daar doodziek neerliggende Mozes aan, daarmee symboliserend, dat deze besnijdenis van de zoon de
vader van de dood moest redden. Terwijl zij deze symbolische handeling verrichtte, zei zij: „Voorzeker, gij zijt mij
een bloedbruidegom!" Zij kreeg haar man als uit de dood
terug, maar ten koste van de bloedige besnijdenis van haar
zoon.
26 Toen zo aan Gods verbondswet, aan deze eis der besnijdenis was voldaan, liet de HERE Mozes met rust.
„Bloedbruidegom", zei Zippora toen nog eens met nadruk.
Ze noemde Mozes zo met het oog op die besnijdenis.
Immers, door dat voor haar gevoelen zo wrede besnijden
van haar kind was Mozes op het laatste ogenblik behouden,
was hij haar als 't ware opnieuw als haar man geschonken 1).
27 Intussen zei de HERE tot Aaron in Egypte: „Ga Mozes
tegemoet in de woestijn". Heimelijk verliet deze toen het
land en ontmoette zijn broeder bij de berg Gods Horeb en
kustte hem. Zo werd Gods belofte, bij de verschijning aan
deze zelfde plaats gedaan, vervuld 2-).
28 Dadelijk deelde Mozes aan Aaron mee al de woorden
van de HERE, met welke Hij hem naar Egypte gezonden
had, en al de wondertekenen, die Hij hem had opgedragen.
29 Nadat Aaron zo geheel was ingelicht, trokken zij gezamenlijk op weg naar Egypte. Hier aangekomen, riepen zij al de
oudsten, de geslachtshoofden der Israelieten, in vergade30 ring bijeen. In deze ,samenkomst vertelde Aaron hun al de
woorden, die de HERE tot Mozes gesproken had, terwij1
hij in een daarop volgende bijeenkomst van het yolk die
31 geweldige wondertekenen deed voor aller oog. Het gevoig
was, dat het yolk volledig vertrouwen aan hun boodschap
schonk. Toen zij, die neergebeukte en jarenlang getergde
mensen, hoorden, dat de HERE op de Israelieten acht ge1) In verband met het beschrevene in 18 : 1 v.v. wordt door sommigen verondersteld, idat Mozes na dit gebeuren zijn ontstelde vrouw met de kinderen
naar Jethro heeft teruggezonden. Er vale veel voor te zeggen.
2) 4 : 14.
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slagen en met innerlijke ontferming hun ellende gezien had,
Zich met hun droevig lot had ingelaten en nu zou ingrijpen,
knielden zij vol eerbied en bogen zich aanbiddend voor de
HERE neer!
Mozes' eerste optreden bij Farao. De drier verzwaard.
5 : 1-21.
5 : 1 Was zó aan Gods eerste en tweede opdracht voldaan,
namelijk zich eerst bij de vergadering der oudsten en daarna
bij het yolk aandienen als de van de HERE ter hunner bevrijding gezondenen, nil wachtte nog de laatste opdracht:
het gaan naar Farao om hem Gods wondertekenen te laten
zien en hem Gods wil over Zijn yolk mee te delen 1).
Zo vervoegden Mozes en Aaron zich dan bij Farao. Zij
zeiden tot hem: „Zo zegt de HERE, de God van Israel: laat
Mijn yolk gaan om te Mijner ere in de woestijn een feest
2 te vieren". Laatdunkend en uit de hoogte antwoordde Farao: „Wie is de HERE, naar Wie ik zou moeten luisteren
om Israel te laten gaan? Ik ken de HERE, de God van dat
yolk niet, en ik denk er niet aan, Israel te laten gaan".
3 Na deze botte weigering trachtten Mozes en Aaron
Farao nog tot andere gedachten te brengen door hem iets
mee te delen van die God, van Wie hij beweerde niets te
weten en voor Wie hij als God van een slavenvolk ook niet
het minste ontzag had. Zij zeiden: „De God der Hebreeen
heeft ons ontmoet, Hij heeft ons opgedragen Hem in de
woestijn te vereren; laat ons toch drie dagreizen ver de
woestijn intrekken, om de HERE, onze God, te offeren,
anders — want Hij is een God, Die niet met Zich spotten
laat — zou Hij ons kunnen treffen met de pest of zelfs met
algehele vernietiging door het zwaard".
4 Zelfs deze woorden werkten bij Farao niets uit. Hij
lachte om die God van Israel. Alsof Die bij machte zou zijn
hem, de machtige koning van Egypte, met zijn geweldige
goden, zijn bouwslaven afhandig te maken! Neen, tegen
deze agita toren, die onder voorwendsel hun God te willen
dienen, dat yolk opruiden hun werk te staken, moest met
1)
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kracht worden opgetreden! En dus zei hij tot hen: „Waarom tracht gij, Mozes en Aaron, dit yolk van zijn werk af te
houden? Want dat, en niets anders is uw bedoeling! Vooruit, staat hier niet langer te lummelen, aan uw dwang5 arbeid!". Hij voegde er nog aan toe: „Zie, dat gepeupel is
reeds zo talrijk, dat het ons zorg baart, en gij wilt hen nu
ook nog met hun dwangarbeid doen ophouden! Dan is er
helemaal geen huis meer mee te houden, met zo'n leger
van nietsdoeners!"
Daarmee was het onderhoud afgelopen. Maar 't werk6
te jets ergs uit. Nog op diezelfde dag beval Farao de Egyp7 tische werkbazen en de Hebreeuwse opzichters „Gij
moogt dat yolk geen stro meer verstrekken om tichelstenen te maken zoals gister en eergister; voortaan moeten zij
de strostoppels zelf op het veld gaan zoeken en verza8 melen. Evenwel zult gij hun de voor elke dag vastgestelde
hoeveelheid tichelstenen, die zij tot nu toe moesten maken,
opleggen, zonder er ook maar jets van af te doen, want zij
zijn lui. Dat is de reden, waarom zij hardop eisen: Laat ons
9 onze God gaan offeren! Deze lieden zijn er maar op een
manier onder te houden: hun slavenwerk moet worden verzwaard, zodat zij clairmee heel de dag bezig zijn en geen
tijd of gelegenheid meer hebben om aandacht te besteden
aan leugentaal, aan die zogenaamde openbaring en hoodschap van die god, zoals Mozes en Aaron hun wijsmaken".
Zo maakte Farao God tot een leugenaar, verzette de Boze
zich tegen de HERE.
Het onredelijke bevel van Farao werd door de werk10
bazen en opzichters aan het yolk overgebracht met deze
11 woorden: „Zo zegt Farao: ik geef u geen stro meer. Gaat
er zelf op uit en haalt stro, waar gij het vindt; intussen
12 gaat van uw dagtaak niets af". Toen zwermde het yolk
wijd en zijd uit over heel het land om stoppels te verzamelen en daaruit strohaksel voor het bakken der tichelstenen
13 te maken. De Egyptische werkbazen hadden er plezier in,
dat dit vreemde slavenvolk getreiterd werd. Zij begrepen
1) Onder de Egyptische werkbazen waren Israelietische opzichters aangesteld,
die er voor moesten zorgen, dat er voldoende stenen van ,goede kwaliteit .gebakken werden.
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ook wel, dat door dit tijdrovende zoeken van strohalmen
het vereiste aantal stenen onmogelijk opgeleverd kon worden, maar als echte slavendrijvers joegen ze de mensen op,
met de hardvochtige woorden: „Maakt uw werk af, de bepaalde voile dagtaak, evengoed als toen je het stro nog
14 werd verstrekt!" En de Israelietische opzichters, aan wie
de drijvers van Farao de taak hadden opgelegd er voor te
zorgen, dat er aan die dagtaak niets ontbrak, werden, toen
het natuurlijk onmogelijk bleek om de dagelijkse portie
stenen af te leveren, geslagen, terwijl hun werd toegesnauwd: „Waarom hebt gij het vastgestelde aantal tichelstenen niet klaar, zoals gister en eergister, vandaag evengoed als gister?"
15 De situatie was nu z45 erg, dat deze Israelietische opzichters, met medeweten van Mozes en Aaron, het hebben
durven bestaan, bij Farao op audientie te gaan. Staande
voor zijn troon, riepen zij het in hun wanhoop uit: „Waar16 om behandelt gij uw knechten op deze manier? Stro wordt
uw knechten niet meer verstrekt en toch zegt men ons:
Maakt tichelstenen! En zie, uw knechten worden geslagen!
Maar de schuld, dat de dagtaak niet afkomt, ligt niet bij
ons, wij zitten er genoeg achteraan; ze ligt bij uw yolk, bij
die werkbazen, die het onmogelijke van ons eisen. Wij roe17 pen uw hulp in, treedt gij op als scheidsrechter!" Door
Farao werden zij echter met deze harde woorden afgewezen: „Lui zijt gij, lui! DM, en niets anders is de reden, dat
18 gij zegt: Laat ons de HERE gaan offeren. Nu dan, vooruit,
aan het werk! Het blijft er bij: stro wordt er niet verstrekt,
19 maar dezelfde hoeveelheid stenen moet gij leveren!" Toen
begrepen de Israelietische opzichters, hoe slecht ze er aan
toe waren, daar men, zonder er iets van af te doen, zei:
Gij moogt het aantal tichelstenen, uw vastgesteld pensum
voor elke dag, niet verminderen.
20 Toen zij het paleis uit kwamen, troffen zij daarbuiten
Mozes en Aaron, die op hen stonden te wachten, er op gespannen, te vernemen wit het resultaat van hun onder21 houd met Farao was. In woede vielen zij aldus tegen
Mozes en Aaron uit: „Gij zijt van al onze ellende de oorzaak! De HERE zie op u en oordele, omdat gij ons bij Farao
en zijn knechten in een kwade reuk gebracht hebt. Door
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ons zo een slechte naam bij hen te bezorgen, hebt gij hun
een zwaard in handen gegeven om ons te doden. Nu kunnen zij in die zogenaamde luiheid van ons een voorwendsel
vinden om ons alien — en dan schijnbaar ook nog met
enig recht — de doodstraf op te leggen. Alles ftw schuldr
Maar de HERE moge als Scheidsrechter en Wreker u richten!"
Zo werden de boden des HEREN door hun eigen
volksgenoten in staat van beschuldiging gesteld.
De moedeloze Mozes door de HERE bemoedigd en opnieuw
naar Farao gezonden. 5 : 22-6 : 12.
5 : 22 Geheel uit het veld geslagen, keerde Mozes tot de
HERE terug. Neen, 't was voor hem niet vooral schokkend,
dat Farao aan het verzoek om Israel te laten trekken geen
gehoor had gegeven: dat had de HERE hem immers van te
voren reeds meegedeeld 1); maar dat het gevolg van dit
verzoek deze verzwaring van druk was en dat nu zelfs het
eigen yolk hem bij de HERE aanklaagde — dat sloeg hem
terneer. Grotelijks teleurgesteld, en geheel ontmoedigd,
zei hij dan ook tot God: „Heer, waarom behandelt Gij dit
23 yolk zo hard? En waarom hebt Gij mij gezonden? Immers,
van het ogenblik af, dat ik bij Farao gekomen ben om in
Uw naam te spreken, heeft hij dit yolk slecht behandeld,
en Gij hebt het in 't geheel niet verlost uit zijn greep".
24 Deze verwijtende klacht werd door de HERE echter niet
aanvaard. Zonder in toorn tegen Zijn misnoegde knecht uit
te barsten, bemoedigde de HERE hem met deze woorden:
„Nu zult gij zien, wat Ik Farao zal aandoen; hij zal gewaarworden, met de almachtige God van doen te hebben, want
door een sterke hand gedwongen, zal hij hen laten gaan,
ja, door een sterke hand gedwongen, zal hij hen zelfs uit
zijn land uitdrijven".
6:1
Na deze geweldige belofte sprak de almachtige God
even later ook nog deze woorden tot Mozes: „Ik ben de
2 HERE. Aan Abraham, Isaac en Jakob ben ik verschenen als
1)

3 : 18 v.; 4 : 21.23.
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God de Almachtige, maar met Mijn naam „HERE" ben Ik
hun niet bekend geweest. Van de rijke, voile inhoud van
die naam wisten zij nog niet of zoals Israel er khans van of
weet. Het yolk moge dan nu in grote benauwdheid verkeren, dit hebben zij bOven die vaderen voor, dat zij Mij, behalve als de almachtige God, ook kennen als de Getrouwe,
3 Die de eeuwen door Dezelfde blijft. En het is niet alleen zó,
dat Ik Mijn verbond met die waders opgericht heb, waarin
Ik beloofde hun het land Kanaan te geven, waar zij als
vreemdelingen vertoefd hebben, zodat het terecht het land
4 hunner vreemdelingschap genoemd kan worden, maar
ook heb Ik, Die die belofte gegeven heb, de jammerklachten gehoord der Israelieten, die door de Egyptenaren tot
slavernij gebracht zijn, en Ik heb Mij toen dat verbond herinnerd, er aan gedacht, hoe Ik aan de stamvaders van dit
yolk beloofd heb om aan hun nakomelingen het land Ka5 naan ten erfdeel te geven. Zeg derhalve tot de Israelieten:
Ik ben de HERE, de Getrouwe, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitbrengen, u verlossen van hun
slavernij en u door een uitgestrekte arm en onder zware
gerichten, welke over Farao en Egypte gaan zullen, uit6 redden. Ik zal Mij u tot een yolk aannemen, zodat Ik als
uw Koning u tot een God zal zijn, en gij zult het ondervinden en dan weten, dat Ik, de HERE, uw God, het ben,
Die u van onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleidt.
7 En Ik zal u brengen naar het land, waarvan Ik gezworen
heb het aan Abraham, Isaak en Jakob te zullen geven, en.
Ik zal het u geven tot een bezitting. 1k, de HERE! De Getrouwe, Die Mijn beloften houdt!"
8 Mozes bracht deze woorden des HEREN, waarmee
hun zoveel heerlijks beloofd werd, aan de Israelieten over,
maar zij luisterden helemaal niet naar hem; zij hadden alle
geduld verloren, waren moe van het aanhoren van belof ten,
terwijl ze maar steeds in harde slavernij bleven. Zelfs de
geweldigste woorden Gods raakten hen niet meer. Ze hadden er geen vertrouwen meer in.
9
De HERE ging intussen door met Zijn verlossingsplan
10 uit te werken. Daartoe zei Hij tot Mozes: „Ga naar Farao,
de machtige koning van Egypte, en zeg in Mijn naam, dat
hij, peen, nu niet meer verlof moet geven voor een rein van
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drie dagen de woestijn in, maar thans voorgoed de Israelieten uit zijn land moet laten gaan".
11 Dit was Mozes toch te machtig, zodat hij met tegenwerpingen kwam. Hij sprak voor het aangezicht des
HEREN: „Terwijl de Israelieten niet eens naar mij luisterden, hoe zou dan Farao naar mij luisteren, naar mij nog
12 wel, een man, die slecht ter tale ben?" De HERE liet
Zich echter door deze kleinmoedige bezwaren van Mozes
niet van Zijn goddelijk voornemen afbrengen. Opnieuw
maakte Hij Zijn knecht duidelijk, dat al diens tegenwerpingen ongegrond waren. En toen vaardigde Hij hem af, na
Aaron aan hem te hebben toegevoegd, om met de Israelieten en ook met Farao, de koning van Egypte, te gaan spreken, en zo de Israelieten uit het land Egypte te leiden.
Geslachtsregister van Ruben, Simeon en Levi. 6 : 13-26.
6 : 13 Daar Mozes en Aaron dus de leiders waren, die het
yolk uit Egypte moesten voeren, is het van belang hun
stamboom te vermelden. Zij waren uit de stam Levi, maar
daar deze de derde zoon van Jakob was, zij eerst in het
kort van de twee oudste zonen de geslachtslijst weergegeven.
Dit zijn dan hun familiehoofden:
De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israel:
Henoch, Pallu, Hezron en Karmi; dit zijn de geslachten
van Ruben.
14 De zonen van Simeon, de tweede zoon van Israel: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar en Saul, de zoon ener
Kanaanietische vrouw; dit zijn de geslachten van Simeon.
15 En zo komen we dan tot Levi, de derde zoon van Israel, van wie nu niet alleen de zonen, maar een weer uitgebreide geslachtslijst wordt gegeven.
Dit zijn de namen van de zonen van Levi naar de volgorde van hun geboorten: Gerson, Kehath en Merari. En de
levensduur van Levi was honderd zeven en dertig jaar.
De zonen van Gerson waren: Libni en Simeon, naar
16
hun geslachten.
De zonen van Kehath waren: Amram. Jizhar, Hebron
17
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en Uzziel. En de levensduur van Kehath was honderd drie
en dertig jaar.
De zonen van Merari waren: Mahli en Musi.
18
Dit zijn de geslachten van Levi, naar hun geboorte gerangschikt.
19 En Amram nam zich Jochebed, zijn tante, zuster van
zijn vader, tot vrouw, en zij baarde hem Aaron en Mozes.
En de levensduur van Amram was honderd zeven en dertig
jaar.
Om nu tegelijk ook de hoof den der priestergeslachten
20
te geven:
De zonen van Jizhar waren: Korach, Nefeg en Zichri;
21 die van Uzziel: Misael, Elsafan en Sithri.
22 En Aaron nam zich Eliseba, de dochter van Amminadab, de zuster van Nahesson, tot vrouw, en zij baarde
hem Nadab, Abihu, Eleazar en Ithamar.
De zonen van Korach waren: Assir, Elkana en Abi23
asaf: dit zijn de geslachten van de Korachieten.
24 Eleazar, de zoon van Aaron, die zijn vader als hogepriester opvolgde, nam zich een der dochters van Putiel
tot vrouw, en zij baarde hem Pinehas, die na Eleazar hogepriester werd.
Dit zijn dan de familiehoofden der Levieten, gerangschikt volgens hun geslachten.
25 De Aaron en Mozes, die in deze lijst voorkomen, zijn
deze Aaron en Mozes, tot wie de HERE gezegd beef t: Leidt
de Israelieten uit het land Egypte volgens hun legerscha26 ren. Zij zijn het, die tot Farao, de koning van Egypte, de
opdracht hebben doen uitgaan, dat hij de Israelieten uit
Egypte zou laten gaan. Deze Mozes en deze Aaron.
Mozes' tweede optreden bi) Farao. Het teken van de verandering van de staf in een slang. 6 : 27-7 : 13.
6 : 27 Om nu na deze mededeling van de geslachtslijst van
Mozes en Aaron de draad van het verhaal weer op te vatten: Ten dage, dat de HERE sprak tot Mozes in het land
28 Egypte, sprak de HERE tot hem aldus: „Ik ben de HERE;
zeg tot Farao, de koning van Egypte, alles wat Ik tot u
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29 zeg". Maar Mozes bracht daartegen in — zoals we zagen—:
„Ik ben immers slecht ter tale; hoe zou Farao dan ooit
naar mij luisteren?"
7 : 1 De HERE echter zei tot Mozes zo sterk mogelijk: „Zie,
Ik stel u als God voor Farao, Ik bekleed u er met goddelijke macht 1), en Aaron, uw broeder, zal daar dan als uw
2 profeet optreden. Gij zult alles wat Ik u bevelen zal, aan
Aaron meedelen, en dan zal hij bij Farao het woord voeren
en hem de eis voorhouden de Israelieten uit zijn land te
3 laten gaan. Maar Ik zal het hart van Farao verstokken. Als
diepste oorzaak zal zijn onwilligheid een daad van Mij, de
absoluut-souvereine God zijn, en zulks met het doel, dat Ik
verheerlijkt worden zal. Want dan zal Ik Mijn opzienbarende tekenen en machtige wonderen talrijk maken in
4 het land Egypte. Doch zelfs ook dan zal Farao naar u niet
luisteren. Daarom zal Ik Egypte geducht onder handen nemen, zodat zij Mijn hand voelen, en zal Ik Mijn legerscharen, Mijn yolk, de Israelieten, uit het land Egypte leiden
5 onder zware gerichten. En de Egyptenaren zullen het
proefondervindelijk gewaarworden en moeten erkennen,
dat Ik de HERE ben, wanneer Ik Mijn machtige hand tegen
Egypte uitstrek en de Israelieten uit hun midden wegleid".
6 Na deze woorden des HEREN hood Mozes geen tegenstand weer. Hij en Aaron voerden nu stipt de opdrachten
van de HERE uit. Precies zoals de Here geboden had,
deden zij.
7 Nu ging dan de grote, beslissende worsteling met Farao beginnen. Een nieuwe levensperiode van Mozes nam
daarmee een aanvang. Hij was nu tachtig jaar. Zo kan men
zijn leven in drie perioden van veertig jaar verdelen. Tot
zijn veertigste jaar verbleef hij in Egypte; de volgende veertig jaren vertoefde hij in Midian, aan het einde van welke
periode hij, bij de berg Horeb en later, Gods openbaringen
ontving; en nu trad hij dan op als leider van het yolk, met
Aaron, die, nu zij tot Farao gingen om hem Gods eisen voor
te houden, drie en tachtig jaar was.
8
Voordat zij zich bij Farao vervoegden, zei de HERE
9 tot Mozes en Aaron: „Wanneer Farao tot u zegt: Vertoon
1) Zie 4 : 14-16 (paraphrase).
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een wonderteken om d'aardoor wat gij namens die God van
u zegt, waar te maken! -clan zult gij, Mozes, tot Aaron zeggen: Neem uw staf en werp die neer voor het aangezicht
van Farao; dan zal hij een grote slang worden, zo'n gedrochtelijk ondier".
10 Zo maakten Mozes en Aaron dan hun opwachting bij
Farao en handelden precies zoals. de HERE hun had opgedragen; Aaron wierp zijn staf voor het aangezicht van
Farao en zijn hovelingen neer, en hij werd een monster11 achtige slang. Farao was hierdoor echter niet in 't minst
uit het veld geslagen. Van zijn kant ontbood hij de wijzen
en tovenaars 2), en ook deze Egyptenaren, die bedreven
waren in geheime, zwarte kunsten doordat zij met de
duistere machten van de Boze in verbinding stonden, de12 den door hun duivelse kunsten hetzelfde. leder van hen
wierp zijn staf op de grond, en ook deze werden als grote
slangen. Maar slechts even duurde de beduusdheid van
Mozes en Aaron. De staf toch van Aaron verslond hun
staven, profetie hiervan, dat de HERE de Boze, die achter
al dat woeden van Farao werkte, onschadelijk zou maken.
13 Al was wat Farao nu gezien had ook ontzagwekkend
groot en doorslaggevend, toch kwam hij niet tot inkeer, integendeel, zijn hart verhardde nog en hij luisterde niet naar
Gods boden — precies zoals de HERE gezegd had! Dan
zouden dus nu de zware gerichten komen.
De eerste plaag: het Nijiwater in bloed veranderd. 7 : 14-25.
En de HERE zei tot Mozes: „Het hart van Farao is onvermurwbaar; als een halsstarrige weigert hij het yolk te
15 laten gaan. Ga in de morgenvroegte tot Farao: zie, hij is
dan gewoon vanuit zijn paleis naar het water te gaan 3),
gij moet hem opwachten aan de oever van de Nijl, en de staf,
die in een slang veranderd is geweest, moet gij in uw hand
16 nemen. Als Farao er dan aan komt, zult gij tot hem zeggen:

7 : 14

1) Het was Mozes' staf, 4 : 30, welke Aaron nu idroeg en hanteren moest.
2) De lenders van deze „tegenstanders van Mozes, die de waarheid tegenstonden", waren, zoals Paulus in 2 Tim. 3 : 8 meedeelt, Jannes en Jambres. De
overlevering zal deze naam hewaard hebben.
Nij1 als een god te vereren.
3) Hetzij om een bad te nemen Of om
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„De HERE, de God der Hebreeen, heeft mij tot u gezonden
met de boodschap: laat Mijn yolk gaan om Mij te dienen
in de woestijn; maar zie, tot nu toe hebt gij niet willen ge17 hoorzamen". Nu dan, om hem, die zich zo laatdunkend over
Mij uitliet 1), te doen beseffen, met Wie hij te doen heeft,
en hem tot inkeer te brengen, zult gij met grote nadruk
aldus spreken: „ZO zegt de HERE, door mij, Zijn profeet:
hieraan zult gij ervaren, dat Ik de HERE ben: zie, ik zal
met de staf, welke ik hier in mijn hand heb, op het water
in de Nijl, die god van u, slaan; dat Nijlwater zal in bloed
18 veranderd worden, en de vis in de Nijl zal deswege sterven,
zodat de Nijl zal stinken; dan zullen de Egyptenaren het
water uit de Nijl niet kunnen drinken, er een walging van
hebben" 2).
19 Nadat deze bedreiging door Mozes aan Farao was
meegedeeld en deze er zich niets van aangetrokken had,
zei de HERE door goddelijke inspraak tot Mozes, terwijI
hij daar nog bij de Nijloever stond voor Farao en zijn hovelingen: „Zeg tot Aaron: Neem uw staf in de hand en strek
dan uw hand uit over al de wateren der Egyptenaren, niet
alleen over de Nijl en zijn armen, ook over hun kanalen,
waardoor dit Nijlwater over de akkers uitvloeit, en over
hun poelen, ja over al hun verzamelplaatsen van water,
over meren, bronnen, putten, opdat die alien bloed worden. Dan zal er bloed zijn in plaats van water in het hele
land Egypte, tot in de houten en stenen vaten toe".
20 Toen deden Mozes en Aaron zoals de HERE geboden
had. Aaron hief de staf op en sloeg het Nijlwater ten aanschouwen van Farao en zijn hofstoet, en al het water in de
21 Nijl werd inderdaad in bloed veranderd; letterlijk gebeurde alles, waarmede de HERE Farao bedreigd had: de vis
in de Nijl stierf, zodat de Nijl stonk en de Egyptenaren het
Nijlwater, hun gewone drinkwater, niet konden gebruiken,
er zich met afkeer van of wendden. In plaats van water was
er bloed in heel Egypte.
1) 5 : 2.
2) Pit herinnert aan het in 4 : 9 aan Mozes door de HERE beloofde teken.
Toch is het niet hetzelfde. Het teken van 4 : 9 toch was alleen voor Israel bestemd
en was geen plaag; het bestond alleen in het uitgieten van wat Nijlwater op het
droge, 't welk dan op het idroge tot bloed werd.

37

Exodus 7 : 22—

22 Nu traden weer de knappe Egyptische tovenaars op.
Door hun duistere toverkunsten deden zij hetzelfde: water,
dat al vOcir de plaag was uitgeschept, veranderden ook zij
in bloed. Door deze goocheltoeren van zijn wijzen verhardde het hart van Farao, voelde hij niet de minste neiging
naar Mozes en Aaron en hun boodschap te luisteren —
23 precies zoals de HERE gezegd had! Hij keerde zich om,
wendde zich van Gods bodes„ af, ging naar zijn paleis en
nam ook dit machtige wonder niet ter harte; evenals dat
van de slang, legde hij ook dit teken van Gods almacht een24 voudig naast zich neer. Alle Egyptenaren echter zaten er
danig mee in. Hun drinkwater was er niet en hun dagelijks
visrantsoen was er niet. Omdat zij zonder water niet konden, groeven zij in de omgeving van de Nijl naar water, om
dit dan maar, al was het nog zo goor en slikkerig, te drinken, want het Nijlwater zelf konden zij, nu het bloed ge25 worden was, niet door hun keel krijgen. Op die wijze verliepen voile zeven dagen, van het ogenblik af, dat de HERE
de Nijl, die heilige rivier der Egyptenaren, hun god, geslagen had.
De tweede plaag: kikvorsen. 8 : 1-15.
Direct na het einde van deze plaag zei de HERE tot
Mozes: „Vervoeg u bij Farao en zeg tot hem: Zo zegt de
2 HERE: laat Mijn yolk gaan, om Mij te dienen; indien gij
weigert het te laten gaan, zal Ik uw hele gebied met kikvor3 sen teisteren. De Nijl zal wemelen van kikvorsen; zij zullen
niet in de rivier met haar poelen en plassen blijven, maar
daaruit komen opzetten en in uw paleis en slaapkamer binnendringen, ja, op uw koninklijk bed, en zullen eveneens
komen in de huizen van uw hovelingen en onder uw yolk,
4 zelfs in uw bakovens en baktroggen. Tegen uw eigen persoon, tegen uw yolk en al uw dienaren zullen de kikkers
opspringen".
5 Nadat deze opdracht door Mozes en Aaron uitgevoerd
was, zij Farao hadden meegedeeld welke plaag hem nu bedreigde, maar hij zich van 's HEREN dreiging niets had
aangetrokken, zei de HERE tot Mozes: „Zeg tot Aaron:
strek uw hand met de staf erin uit over de stromen, de

8:1

38

-8 : 12

kanalen en de poelen en doe daaruit kikvorsen opkomen
6 over het land Egypte". Toen strekte Aaron zijn hand uit
over de wateren van Egypte, en de kikvorsen kwamen opzetten, in zulk een ongekende menigte, dat zij het land
Egypte bedekten 1). Het wonder van '8 HEREN almacht
was, dat Hij deze dieren zich enorm liet vermenigvuldigen
en in hinderlijke opdringerigheid overal liet binnendringen.
7 De geleerde duivelskunstenaars echter deden hetzelfde
door hun toverkunsten, zodat ook zij kikvorsen over het
land Egypte deden opkomen. Zij waren evenwel niet bij
machte deze hinderlijke plaaggeesten te verdrijven.
8 Daar deze kikvorsenplaag ook Farao persoonlijk raakte, zijn eigen leven er door veronaangenaamd werd, ontbood hij Mozes en Aaron en zei: „Bidt tot de HERE, dat
Hij de kikvorsen van mij en mijn onderdanen wegdoe; als ik
dan van deze akelige plaag bevrijd zal worden, zal ik uw
verzoek inwilligen, het yolk laten gaan om de HERE offers
9 te brengen". Nu trad Mozes naar voren. Hij zei tot Farao
in grote beleefdheid: „Verwaardig u, mij te zeggen het tijdstip, waarop ik voor u, uw hovelingen en uw yolk zal bidden om uitroeiing der kikvorsen bij u en uit uw huizen,
10 zodat zij slechts in de Niil zullen overblijven". Hierop
antwoordde Farao ogenblikkelijk: „Tegen morgen". Zo
hoffelijk mogelijk moge Mozes de termijn voor het verdwijnen der kikvorsen door Farao hebben laten bepalen, juist
door dit tijdstip niet zelf vast te stellen, wilde hij voor
Farao te meer laten uitkomen, de volstrekte almacht des
HEREN, Die Zijn wonderen kon doen op elk tijdstip. Daarom zei hij dan ook tot Farao: „Zoals gij beveelt; opdat gij
moogt ondervinden en weten, dat er niemand is gelijk de
11 HERE, onze God: de kikvorsen zullen inderdaad van u,
van uw huizen, uw dienaren en uw yolk wijken; slechts in
de Nij1 zullen ze overblijven".
Toen gingen Mozes en Aaron van Farao heen, en Mo12
zes riep tot de HERE vanwege de kikvorsen, waarmee Hij

1) Daar de kikvors in Egypte goddelijk vereerd werd, raakte de HERE op
deze wijze Farao's heidense godsdienst, gaf Hij blijk, de goden der Egyptenaren
te beheersen.
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Farao bezocht had; hij bad om het ophouden van de plaag.
13 Mozes' vertrouwen werd niet beschaamd: even plotseling
en wonderlijk als ze gekomen waren, stierven de millioenen
kikvorsen op hetzelfde tijdstip weg uit de huizen, uit de
14 hoven en van de velden. Men verzamelde ze bij hopen,
zodat het land van die stapels dode dieren stonk. Die walgelijke stank was nog een tijdlang een getuigenis van de
almacht van de HERE, de God van Israel.
15 Maar toen Farao zag, dat er verlichting was ingetreden, hij bevrijd was van die hinderlijke plaag, liet hij zijn
hart niet vermurwen, was er in het geheel geen bereidheid
om het verzoek van Mozes en Aaron in te willigen —
precies zoals de HERE gezegd had!
De derde plaag: muggen. 8 : 16-19.
8 : 16 Farao mocht hardnekkie bliiven in ziin verzet. de
HERE ging door met Zijn plagen. Zonder dat Hij Mozes
opdroeg eerst naar Farao te gaan om deze van te voren te
waarschuwen voor de komende plaag, zei de HERE tot
Mozes: „Zeg tot Aaron: Strek uw staf uit en sla het stof
der aarde; het zal tot kleine muggen worden in het hele
17 land Egypte". Mozes bracht dit bevel des HEREN over en
Aaron deed alzo: hij strekte zijn hand met die wonderdoende staf uit, en de muggen kwamen op mens en dier,
kropen zelfs in neus en oren, en veroorzaakten een ondragelijke jeuk. Alle stof van de grond veranderde in mug18 gen in heel Egypte. Ook de knappe geleerden met hun
geheimzinnige toverpraktijken probeerden ditzelfde te
doen, stelden allerlei pogingen in het werk om muggen te
voorschijn te brengen, maar dit keer faalden zij volkomen;
zij konden het met al hun duistere magie niet klaar krijgen.
19 En de muggen kwamen maar op mens en vee af. Van een
en ander kwamen de tovenaars zó onder de indruk, dat zij
tot Farao zeiden: „Dit is Gods vinger!" Maar al erkenden
zijn eigen geleerden zo de macht van Israels God en werd
Farao ook zelf door dit wonder van Gods almacht hinderlijk geplaagd, zijn hart verhardde nog, en hij luisterde niet
naar wat Mozes en Aaron als boodschap van die God overgebracht hadden — precies zoals de HERE gezegd had!
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De vierde plaag: steekvliegen. 8 : 20-32.
8 : 20 Hierna zei de HERE tot Mozes: „Sta morgen vroeg op
en stel u vOcir Farao — zie, hij is gewoon om op deze tijd
naar de Nijl te gaan — en gij moet als Mijn gevolmachtigde
tot hem zeggen: Zo zegt de HERE: Laat Mijn yolk los, om
21 Mij te dienen, want indien gij Mijn yolk niet loslaat, nu, dan
zal Ik loslaten tegen u, uw hovelingen, uw yolk en uw
huizen, steekvliegen, zodat de huizen der Egyptenaren, ja
zelfs de grond, waarop zij lopen en staan, vol van die pijn22 lijk-stekende vliegen zal zijn. Maar op diezelfde dag, dat
die zeer lastige diertjes zich bij millioenen te goed doen
aan het bloed der Egyptenaren, zal 1k het land Gosen, waar
Mijn yolk verblijf houdt, uitzonderen, dat (liar geen enkele
steekvlieg voorkomt, opdat gij, Farao, terdege zult weten,
dat Ik, de HERE, in het land aanwezig ben, bier in Egypte
regeer als absolute Souverein, Die naar Mijn almachtige
beschikking deze beestjes precies de plaats aanwijs, waar
ze de mensen met hun venijnige beten hinderen moeten en
23 waar ze vandaan moeten blijven. Laat dit goed tot u doordringen, want wat gij ook doet, Ik zal Mijn yolk van uw
yolk bevrijden, niet alleen nu met die steekvliegen het van
uw yolk afzonderen, maar straks voorgoed Mijn yolk van uw
yolk scheiden. Om u te sterker te doen beseffen, dat Ik de
almachtige God ben, Die niet alleen de grens aangeef, waaroverheen de steekvliegen niet mogen gaan, ook de tijd,
waarop ze moeten komen: morgen zal dit teken, waarin
Mijn almacht zich manifesteert, geschieden".
24 Deze woorden Gods bracht Mozes de volgende morgen
vroeg aan Farao over, maar Farao sloeg deze dreigende
woorden in de wind. Toen deed de HERE naar wat Hij gezegd had: er kwamen hele zwermen steekvliegen in het
paleis van Farao en in de huizen van zijn hovelingen en in
het gehele land Egypte; het land werd geteisterd door de
steekvliegen.
25 Toen ontbood Farao Mozes en Aaron weer. Door de
hevige beten dezer vliegen er toe gebracht, was hij een
weinigje inschikkelijker geworden, hoewel nog helemaal
niet bereid om het verzoek, het yolk los te laten, in te willigen. Zo zei hij tot de ontboden Mozes en Aaron: „Gaat
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26 dan maar, offert uw God, doch dan in dit land, in Egypte".
Mozes, die zijn vroegere beschroomdheid nu geheel had afgelegd, weer dit tussenvoorstel echter resoluut van de
hand. Zeer diplomatiek zei hij: „Het is toch ten enenmale
onmogelijk — gij zult dat zelf moeten toegeven — om zo
te doen; dan immers zouden wij aan de HERE, onze God,
offeren wat de Egyptenaren de grootste ergernis zou geven. Onze offerdieren toch zijn runderen, en deze worden
door hen juist als goden vereerd 1). Wanneer wij nu datgene, wat voor uw onderdanen heilige dieren zijn, voor hun
ogen zouden offeren, zouden ze ons dan niet stenigen, ten
hoogste verbolgen, dat wij, wat voor hen goden zijn, aan
27 onze God offeren? Neen, wij blijven bij onze eis: wij willen
drie dagen ver de woestijn intrekken en (lair de HERE,
onze God, offers brengen, zoals Hij ons opgedragen heeft".
28 Daarop zei Farao, die wel iets voelde voor het argument, dat het niet raadzaam was runderen op Egyptisch
grondgebied te offeren: „Goed, ik zal u laten gaan om de
HERE, uw God, in de woestijn te offeren; slechts moogt
29 gij niet al te ver weg gaan. Bidt voor mij". Al dong hij dus
nog of op de voile eis van drie dagen ver de woestijn in,
en al vertrouwde Mozes — door de ondervinding geleerd
— zijn toezegging niet, toch zei Mozes Coen: „Zie, ik ga
van u heen en dan zal ik dadelijk tot de HERE bidden om
het ophouden van deze plaag, en — want ik vertrouw zeker
dat de HERE mijn Bede zal verhoren — de steekvliegen
zullen Farao, zijn dienaren en zijn yolk morgen reeds verlaten; alleen, en daartoe vermaan ik u zo krachtig mogelijk,
dat Farao niet langer bedriegelijk handele en zijn belofte
breke om na verhoring van mijn voorbede het yolk toch
niet te laten gaan opdat het de HERE een offer brenge!"
30
Na deze woorden ging Mozes van Farao heen en bad
31 de HERE. En de HERE beschaamde Zijn knecht niet, maar
deed naar wat deze voor Farao had uitgesproken: de steekvliegen verlieten Farao, zijn dienaren en zijn yolk; zelfs
32 niet een bleef er over. Toch liet Farao ook ditmaal zijn
hart niet vermurwen, hij liet het yolk, tegen zijn belofte in,
niet gaan.
1)
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De villde plaag: veepest. 9 : 1-7.
9 : 1 De HERE liet nu een nog hardere slag op Egypte neerkomen, door Farao en zijn yolk te raken in hun goden.
Daar toch stieren en koeien en rammen in Egypte afgodisch vereerd werden, waaraan deze Farao een bijzonder
werkzaam aandeel nam, zei de HERE tot Mozes: „Ga tot
Farao en spreek tot hem: Zo zegt de HERE, de God der
2 Hebreeen: laat Mijn yolk gaan om Mij te dienen. Nog eens
wordt gij ten scherpste gewaarschuwd u hiertegen niet
langer te verzetten, want indien gij weigert hen te laten
3 gaan en hen nog steeds tegenhoudt, zie, de machtige hand
des HEREN zal zich richten tegen uw vee in het veld,
tegen de paarden, de ezels, de kamelen, de runderen en
het kleinvee — een zeer zware pest zal Hij onder deze
4 dieren doen woeden. En de HERE zal als de God, Die het
alles souverein beschikt, die veepest doen ophouden bij
de grenzen van de streek, waar Israel woont; Hij zal het
vee van Israel afzonderen van het vee der Egyptenaren,
zodat er geen enkel stuk van het vee, dat aan de Israelie5 ten toebehoort, zal sterven". Voorts stelde de HERE —
ook daarin moest Zijn almacht uitkomen — een bepaalde
tijd vast door te zeggen: „MOrgen zal de HERE dit doen
in het land; Hij heeft het ook in Egypte te zeggen, Hij, de
God der Hebreeen, is machtiger dan de Egyptische goden
in hun eigen land!"
6 Ook deze waarschuwing werd door Farao weer in de
wind geslagen, en dus gaf de HERE de volgende dag gevolg aan Zijn dreigende woorden: al het vee van de Egyptenaren stierf 1), maar van het vee der Israelieten stierf
ook niet een stuk.
7 Farao wilde toch eens nagaan, of het nu werkelijk
waar was, dat die zo besmettelijke veepest niet bij de Israelieten was doorgedrongen. Hij zond er mensen op uit om dit
te onderzoeken. En zie, inderdaad, zij constateerden het
verbazingwekkende feit, dat van het vee der Israelieten
1) Jlyperbolisch (met ioverdrijving) .gezegd, om uit te rdrukken: hele massa's
van het vee. In de volgende plagen blijkt toch, dat er na deze plaag ook nog wel
Egyptisch vee was overgebleven.
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zelfs niet een stuk was aangetast. Maar niettegenstaande
dit sprekende teken van Gods wondermacht en ondanks
het duidelijke feit, dat de HERE, de God der Hebreeen,
ver uitstak boven de heilige koeien en de stier-god der
Egyptenaren, bleef het hart van Farao onvermurwbaar, en
hij liet het yolk niet gaan.
De zesde plaag: zweren. 9 : 8-12.
9 : 8 De ene plaag was nog niet voorbij, of een volgende
stood al weer te wachten. De HERE toch zei tot Mozes en
Aaron: „Neemt uw handen vol as uit een smeltoven, en
laat Mozes die ten aanschouwen van Farao in de lucht
9 strooien. Dan zal ze opdwarrelen als een regen van dun
stof over het hele land Egypte, en bij mens en dier in heel
Egypte zal ze tot vurig brandende zweren worden, die als
10 kwaadaardige puisten uitbreken". Toen namen zij as uit
een ismeltoven, gingen vOcir Farao staan en Mozes strooide
de as in de lucht, en er kwamen bij mens en dier zweren,
11 die als puisten uitbraken. Oak de tovenaars, die in Farao's
gezelschap waren, kregen die pijnlijke zweren even zo goed
als alle andere Egyptenaren. Die machtige geleerden konden nu niet meer voor Mozes blijven staan, maar moesten
voor goed het veld ruimen, waren zo met hun duivelse
praktijken geheel van de baan, konden voor Gods kracht
niet langer bestaan. Een overwinning van de HERE op de
12 Boze. Maar in zijn verzet tegen de HERE zei dit onvermogen en dit verdwijnen van zijn wijzen Farao niets: de
HERE verhardde zijn hart — precies zoals de HERE gezegd had!
De zevende plaag: hagel. 9 : 13-35.
9 : 13 Nadat Farao zich reeds zes maal verhard had, ging nu
de strijd tussen de HERE en hem naar zijn hoogtepunt,
zich al meer toespitsen op de eindbeslissing. Daarom zei de
HERE nu tot Mozes: „Sta vroeg in de morgen op en stel
u weer voor Farao en zeg tot hem: Zo zegt de HERE, de
God der Hebreeen: laat Mijn yolk gaan om voor Mij de
14 eredienst uit te oefenen! Want Mijn geduld raakt op; nu
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en voor het verdere zal Ik al Mijn plagen als grote slagen
laten neerkomen op u persoonlijk, op uw hovelingen en
op uw yolk, opdat gij door die door Mij gewerkte rampen
tot het besef zult worden gebracht, dat er niemand is als
15 Ik op de ganse aarde. Gij moet u niet inbeelden, dat Mijn
macht te kort ischoot om u en de uwen voorgoed en onherstelbaar te treff en, reeds nu had Ik Mijn hand kiinnen
uitstrekken om u en uw yolk met de pest te slaan, en dan
16 zoudt gij van de aarde weggevaagd zijn; Ik heb het tot nu
toe nog niet gedaan, Ik spaarde u nog en laat u nog bestaan, juist om u Mijn kracht op overweldigende wijze te
tonen. Gij moet dit goed begrijpen: dat Ik u al niet eerder
verdelgd heb, is alleen hierom, dat men vanwege de nu
volgende machtige daden van Mij Mijn naam zou verkondigen op de gehele aarde, alle volkeren, die er van zullen
17 horen, Mijn roem zouden verbreiden. Maar nu gij er u nog
steeds tegen verzet, dat Mijn yolk kan wegtrekken, nil
18 hebt gij geen enkele verschoning meer te wachten: zie, Ik,
souvereine God, Die alles in Mijn hand heb en alles beschik
naar Mijn almachtige wil, zal het morgen om deze tijd zeer
zwaar laten hagelen, zó geweldig, als het in Egypte nog
niet gebeurd is van de dag af, dat het Egyptische Rijk
19 werd gegrondvest, tot nu toe. Nu dan, Ik raad u aan, uw
kudde, en alles wat gij op het veld hebt, onderdak in veiligheid te brengen, want Ik zeg het u: op alle mensen en al
het vee, die zich op het veld bevinden en niet thuis gehaald
zijn, zal de hagel neervallen, zodat zij sterven".
20 Nadat Mozes deze dreigende woorden des HEREN
aan Farao en zijn gevolg had overgebracht, bleek hierover
bij de hovelingen verschil van mening te zijn. Wie onder
hen, geleerd door wat er reeds aan ontzettends op Mozes'
woord gebeurd was, met vrees vervuld was voor dit woord
des HEREN, liet zijn knechten en zijn vee nog diezelfde
dag in de huizen een toevlucht zoeken tegen het dreigende
21 gevaar, zó Gods macht erkennend; maar wie, evenals Farao, geen acht isloeg op het woord des HEREN, liet zijn
knechten en zijn kudde op het veld blijven.
22 De volgende morgen zei de HERE tot Mozes: „Strek
uw hand uit naar de hemel, en er zal hagel vallen over het
hele land Egypte, op mens en dier en op al het veidgewas
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23 in Egypte". Toen strekte Mozes zijn hand met de wonderbare staf uit naar de hemel, en de HERE liet het donderen
en hafTelen, het hemelvuur schoot naar de aarde neer, en
de HERE liet geweldige hagelbuien over het land Egypte
24 neerkletteren. En terwijl er bliksemvuur door de hagelbuien heenflikkerde, hagelde het zo buitengewoon zwaar
als nooit tevoren in het gehele land der Egyptenaren, sinds
25 zij tot een yolk geworden waren. De uitwerking van deze
ongehoorde buien was ontzettend: de hagel sloeg in heel
Egypte alles neer wat zich op het veld beyond, van mens
tot dier; ook al het veldgewas ,sloeg de hagel stuk en alle
26 bomen op het veld deed hij afknappen. Aileen in het land
Gosen, waar de Israelieten woonden, hagelde het niet.
27 Toen liet Farao Mozes en Aaron ontbieden en zei tot
hen: „Ik wil het erkennen, ditmaal heb ik gezondigd door
niet te luisteren naar uw nadrukkelijke waarschuwing. In
dit geval heeft de HERE het gelijk aan Zijn zijde en sta ik
en mijn yolk in het ongelijk; thans moet ik wel schuld
28 bekennen. Bidt tot de HERE; de donderslagen Gods en de
hagelbuien zijn zo erg, dat er nu toch wel genoeg geweest
zijn. Als gij dat doet en de HERE laat deze ramp ophouden, dan zal ik u laten gaan; gij behoeft bier niet langer
te blijken".
29 Al was Farao's schuld-erkentenis niet diep en maar
zeer beperkt, toch ging Mozes op zijn voorstel in, hoewel
hij tegelijk duidelijk liet blijken, het onvolledige van Farao's schuldbekentenis te doorzien en zijn woorden te wantrouwen. Hij zei tot hem: „Zodra ik buiten de stad gekomen ben — want er is bij mij niet de minste vrees, dat ik
door het noodweer, dat ieder dodelijk treft, neergeslagen
zal worden — zal ik mijn handen biddende uitbreiden tot
de HERE; ik ben er zeker van, dat dan de donderslagen
zullen ophouden en het niet meer zal hagelen, opdat gij
daardoor zoudt inzien en weten, dat niet alleen maar
30 Egypte, maar heel de aarde aan de HERE toebehoort. Wat
echter u en een deel van uw hovelingen aangaat, gij moet
niet denken, dat ik zo naief ben te menen, dat gij nu waarlijk geheel voor de HERE bukt; ik weet maar al te wel, dat
gij nog niet het ware ontzag hebt voor de HERE God. Uw
ditmaal ongelijk erkennen komt enkel voort uit vrees voor
46

-10 :4

eigen 'even, niet uit vrees voor de almachtige God".
(Het vlas en de gerst nu waren door de hagel vernield,
want ten tijde van deze ramp stond de gerst in de aar en
32 was het vlas in bloei. Maar de tarwe en de spelt waren niet
neergeslagen, want die beide gewassen zijn pas later rijp.)
33 Mozes nu ging van Farao heen, de residentie uit, onder de hagelbuien door. De HERE beveiligde Zijn knecht
wonderlijk midden in die alles verwoestende en ieder dodende hagelstorm. Daarbuiten breidde hij zijn handen nit
tot de HERE; toen hielden de donderslagen en de hagel op
en de regen stroomde niet meer neer op de aarde.
34 Maar toen Farao zag, dat de regen, de hagel en de
donderslagen hadden opgehouden, ging hij weer rustig
voort met zondigen, met zich tegen de HERE te verzetten.
Hij liet zijn hart niet vermurwen, hij niet en zijn hovelingen
35 ook niet. Integendeel, het hart van Farao verhardde nog,
zodat hij de Israelieten niet liet gaan — precies zoals de
HERE zo juist door Mozes had laten zeggen, die Farao er
immers op gewezen had, dat hij niet het ware ontzag voor
de HERE God had.
31

De achtste plaag: sprinkhanen. 10 : 1-20.
10 : 1 Nu zei de HERE tot Mozes: „Ga tot Farao, want met
een zeer bepaald doel heb Ik zijn hart en dat van zijn hovelingen onvermurwbaar gemaakt, namelijk om deze Mijn
2 opzienbarende tekenen onder hen te tonen, en opdat gij
aan uw kind en kleinkind kunt vertellen, hoe Ik op goddelijk-souvereine wijze met de Egyptenaren gehandeld en
welke wondertekenen Ik onder hen verricht heb, opdat gijlieden de geslachten door zoudt weten, dat Ik de HERE
ben".
3 Toen begaven Mozes en Aaron zich tot Farao en zeiden tot hem: „Zo zegt de HERE, de God der Hebreeen:
Hoe lang zult gij nog weigeren u voor Mijn aangezicht ootmoedig te onderwerpen, hoe lang zal het nog duren, voordat gij erkent, dat Ik de alleen-Machtige ben? Laat Mijn
4 yolk gaan om Mij te dienen, Ik beveel het u. En Ik dring
er in uw eigen belang op aan, u hiertegen nu niet meer te
verzetten, want indien gij nog blijft weigeren om Mijn yolk
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te laten gaan, dan zal 1k morgen sprinkhanen over uw
5 grondgebied laten komen; zij zullen de oppervlakte van
het land bedekken, zodat het land volkomen aan het gezicht onttrokken zal zijn; zij zullen de rest, dat wat nog uit
de hagelbuien overgebleven is, afvreten, ja, alle bomen, die
6 nog op uw veld groeien, radicaal afvreten. En zij zullen uw
eigen paleisgebouwen, de huizen van al uw hovelingen, de
huizen van alle Egyptenaren, in zulke hoeveelheden binnendringen, als uw vaderen en voorvaderen het nooit hebben
meegemaakt, van de dag af, dat zij op de wereld waren,
tot deze dag toe". Na deze woorden keerde Mozes zich om,
zonder ook maar enig antwoord af te wachten, en ging
van Farao weg.
7 De hovelingen, die Farao's kroonraad vormden, waren
van een en ander sterk onder de indruk. Zij trachtten
Farao nu tot toegeven te bewegen. Daar de schrik hun om
het hart was geslagen, durfden ze het bestaan op nogal
scherpe wijze tot hem te zeggen: „Hoe lang zal deze ons
tot een valstrik zijn? Laat die lieden 1) toch gaan om de
HERE, hun God, te dienen. Beseft gij dan nog niet, dat
Egypte te gronde gaat? Na al deze plagen is dat toch duidelijk genoeg!"
8 Voor deze sterke aandrang van zijn hovelingen zwichtte Farao, al was hij er nog ver vandaan, zich aan de HERE
gewonnen te geven. Hij liet Mozes en Aaron terughalen. Toen ze weer voor hem stonden, deed hij hun het
volgende voorstel: „Gij moogt gaan, dient de HERE, uw
9 God. Maar. .. . wie zijn eigenlijk van plan te gaan?" Hierop antwoordde Mozes: „Wij gaan met onze jongens en
grijsaards, wij gaan met onze zonen en dochters, met ons
kleinvee en onze runderen, met allen en alles, want wij
hebben een feest ter ere van de HERE, en dat feest is voor
10 heel het yolk, ook voor de kinderen en de vrouwen". Farao echter, die nu wel begreep, dat ze voorgoed wilden
wegtrekken en niet van hun offerfeest in de woestijn zou1) Het is ook mogelijk, 'flat de hovelingen Farao voorstelden alleen aan de
mannen vrijbeid te geven om in de woestijn de HERE te dienen. Ms de vrouwen

en kinderen als .onderpand achterbleven, zouden die mannen zeker terugkomen.
Het voorstel van Farao aan Mozes, vs 9-11, zou hem .dan door de hovelingen
ingegeven zijn.
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den terugkeren, zei tot hen: „De HERE moge met u zijn
en u wel bijzonder beveiligen, als ik van zins zou zijn u met
uw kinderen te laten gaan! Neemt u in acht, want gij weet
niet wat gij verzoekt, daar onheil u in de woestijn bell dreigt!') Maar het zal niet gebeuren, ik ben het helemaal
niet van plan, alleen gij mannen moogt gaan om drie dagreizen ver in de woestijn de HERE te offeren, de vrouwen
en kinderen blijven achter als waarborg voor de terugkomst der mannen. Trouwens, dat was ook uw oorspronkelijk verzoek". Zonder Mozes en Aaron ook maar gelegenheid te geven hierop iets te antwoorden, joeg men hen
op Farao's bevel smadelijk van Farao weg. Hieruit bleek
ten duidelijkste, dat het Farao allerminst ernst was met
zijn voorstel. Hid was alleen even in onderhandeling met
Mozes en Aaron getreden om zijn verontruste hovelingen
enigszins tegemoet te komen.
12 Nu ontving Mozes van de HERE dit bevel: „Strek uw
hand met de staf uit over het land Egypte, om de sprinkhanen te doen komen: dan zullen zij over het land Egypte
opkomen en al het kruid des lands afvreten, alles wat de
13 hagel nog heeft overgelaten". Toen strekte Mozes zijn staf
over het land Egypte uit, en de HERE, Die over wind en
weer te gebieden heeft, bracht een oostenwind over het
land, gedurende die gehele dag en de gehele nacht, en toen
het morgen geworden was, voerde de oostenwind de
sprinkhanen mee uit het woestijngebied ten Oosten van
14 Egypte. Zo kwamen de sprinkhanen op over het gehele
land Egypte en streken in massa op het hele grondgebied
van Egypte neer; nooit tevoren was er zulk een sprinkhanenzwerm geweest en nooit nadien zal er meer zulk een
15 zijn. Zij bedekten de gehele oppervlakte van het land, zodat
het land er zwart van zag; en zij vraten al het veldgewas
of en alle vruchten van de bomen, voorzover de hagel die
had overgelaten, zodat er geen groen meer overbleef aan
1) Een andere vertaling luidt: „Zo zij de HERE met ulieden, als ik u en uw
kinderen loslaat. Zia toe, want gij voert kwaad in het schild". Farao zou dan
ironisch gezegd hebben: Uw eigen God moge zó met u zijn, als gij wilt, dat ik
met u zou handelen. Neen, dat zou van mijn kant al te goed zijn. Maar ik heb
bet wel door: Gij bebt de boze opzet om, als ge eenmaal vertrokken zijt voor
dat feest, niet terug te keren.
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boom of veldgewas ook maar op enig plekje in Egypte.
16 Toen Farao dit meemaakte, greep het hem toch wel
aan. Met grote haast liet hij Mozes en Aaron ontbieden.
Toen ze gekomen waren, zei hij tot hen: „Ik heb gezondigd
17 tegen de HERE, uw God, en tegen u. Nu dan, vergeef toch
nog deze keer mijn zonde en bid de HERE, uw God, dat
Hij tenminste deze verdervende plaag, deze dood van mij
doe wijken".
18 Zander Farao, die het eigenlijk alleen maar om afwending van deze verschrikking te doen was, ook maar een
enkel woord waardig te keuren, ging Mozes van hem heen.
Toch voldeed hij aan Farao's verzoek en bad tot de HERE.
19 En de HERE verhoorde deze voorbede van Mozes; God liet
een andere, een zeer sterke westenwind waaien, die de
sprinkhanen opnam en meevoerde en ze in de Schelfzee
dreef: niet een sprinkhaan bleef er over in heel het gebied
20 van Egypte. Maar de HERE verhardde het hart van Farao,
zodat hij de Israelieten weer niet liet gaan.
De negende plaag: duisternis. 10 : 21-29.
10 : 21 Daarna zei de HERE tot Mozes: „Strek uw hand uit
naar de hemel en er zal duisternis zijn over het land
Egypte, z(!) dicht, dat men de duisternis kan tasten". Onmiddellijk gaf Mozes uitvoering aan deze opdracht des
22 HEREN. Hij strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was
drie dagen lang een dikke duisternis in het gehele land
23 Egypte. Gedurende drie dagen kon niemand een ander
zien noch de plaats verlaten, waar hij zich be yond. Alle
Israelieten echter hadden licht, overal waar zij woonden 1).
24 Op Farao heeft deze allervreselijkste plaag wel een
grotere indruk gemaakt dan de vorige: die God van Israel
tast de door Egypte goddelijk-vereerde zon aan! Hij onthood dan ook Mozes. Toen deze in zijn paleis voor hem
stood, zei Farao: „Gaat dan maar, dient de HERE in de
woestijn. Ik ben tot verdere concessies bereid: ook uw kin1) Deze verduistering van het zonlicht heeft de HERE wel doen ontstaan op
middellijke wijze, door massa's fijn woestijnzand over Egypte te laten waaien,
waardoor de ogen verblind werden .0ok ide achtste plaag was op middelijke wijze
ontstaan.
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deren mogen met u meegaan; alleen uw kleinvee en uw
runderen moeten als onderpand voor uw terugkomen achterblijven".
25 Mozes echter was voor geen enkele schikking te yinden. Onwrikbaar hield hij vast aan zijn eis: alien en alles
moet mee. Om dit aan Farao terdege te laten gevoelen, zei
hij: „Gij zelf moet ons niet alleen slachtoffers en brandoff ers ter beschikking stellen, die wij als offers voor de
26 HERE, onze God, kunnen toebereiden, maar ook moet ons
eigen vee met ons meegaan, zonder dat er een hoef ontbreekt, want daarvan zullen wij moeten uitkiezen om de
HERE, onze God, te dienen, want wij weten niet met welke
dieroffers wij de HERE zullen moeten dienen vOOrdat wij
aan die plaats aankomen, waar het offerfeest voor de
HERE zal worden gehouden".
Maar de HERE verhardde het hart van Farao, zodat
27
28 hij hen niet wilde laten gaan. Geheel buiten zich zelf van
toorn, nu die Mozes daar zei, dat de HERE zelfs over zijn
eigendom zou hebben te beschikken en dat zijn heilige
runderen voor die God van Israel zouden moeten worden
geofferd, viel hij uit: „Ga weg van mij, pas er voor op, dat
gij mijn aangezicht niet meer ziet, want ten dage, dat gij
mijn aangezicht ziet, zult gij sterven! Als gij het ooit weer
waagt in mijn tegenwoordigheid te verschijnen! Vooruit,
29 weg!" Toen zei Mozes: „Gij hebt juist gesproken, ik zal uw
aangezicht inderdaad niet meer zien".
Het conflict had zijn hoogtepunt bereikt, het einde
van de strijd tussen Farao en de HERE was nabij.
De aankondiging van de tiende plaag. 11 : 1-10.
11 : 1 Mozes kon met zoveel zekerheid zeggen, dat hij Farao's
aangezicht niet meer zou zien, omdat hij wilt, dat de HERE
thans door een laatste slag alle weerstand van Farao zou
breken. De HERE toch had hem gezegd: „Nog een plaag
zal Ik over Farao en Egypte brengen, daarna zal hij u
alien met al het uwe van hier laten gaan; wanneer hij u
eindelijk laat gaan, zal het zelfs zó zijn, dat hij u met ge2 weld van hier wegdrijven zal. ZO zeker is uw aanstaande
bevrijding, dat gij alvast ten aanhoren van het Israelieti51
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sche yolk moet spreken, om hun op te dragen, dat ieder
van zijn buurman en iedere vrouw van haar buurvrouw
zilveren en gouden voorwerpen moet vragen als vergoeding
3 voor al de ondervonden kwelling". En de HERE Zelf bewerkte — zoals Hij bij de Horeb Mozes reeds in uitzicht
had gesteld 1) — dat de Egyptenaren het yolk gunstig gezind waren, door vrees daartoe gebracht. Ook was Mozes
een zeer gezien man in het land Egypte, zowel bij de hovelingen van Farao als bij het yolk; zij zagen maar al te
duidelijk in hem de uitstraling van goddelijke macht. Dit
was dan ook de reden, waarom Farao hem niet eerder op
die harde wijze had durven aanpakken en van voor zijn
aangezicht had weggezonden 2).
4 Nadat Mozes nu de woedende Farao had meegedeeld,
dat dit het laatste onderhoud was, dat hij met hem zou
hebben, zodat hij zijn aangezicht niet meer zou zien, ging
hij voort met Farao op plechtige wijze de laatste plaag aan
te kondigen: „Zo zegt de HERE: Te middernacht ga Ik
5 Zelf midden door Egypte, en sterven zal iedere eerstgeborene in het land Egypte, van de eerstgeborene van
Farao af, die op zijn troon als zijn opvolger zou zitten, tot
de eerstgeborene van de slavin toe, die het meest nederige
werk moet doen achter de handmolen 3), en ook alle eerst6 geborenen van het vee 4). En niet meer van Mijn yolk
Israel, maar nn van de Egyptenaren zal er een luid gejammer zijn in het hele land Egypte, zoals er nooit is ge7 weest en zoals er nooit meer zal zijn. Maar de Israelieten
zullen geheel veilig zijn, tegen niemand van hen, mens of
dier, zal zelfs een hoed zijn tong durven roeren, zodat hij
hem aanblaft. Hieraan zult gij weten dat de HERE scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de Israelieten, tussen
8 uw yolk en Zijn yolk. En al uw hovelingen, die hier rondom
1) 3:21.
2) Wat hier over Mozes wordt meegedeeld, is later aan Mozes' beschrijving
van het verhaal toegevoegd.
3) Het malen tussen de molenstenen was het werk van slaven en gevangenen,
12 : 29; Richt. 6 : 21; een werk dus voor de laagste stand.
4) Dit was de uitvoering van wat de HERE Mozes aan de Horeb had voorgehouden, 4 : 22 v. Waarschijnlijk was het middel, waardoor de HERE de eerstgeborenen dodelijk trot de pest, 9 : 15; Psalm 78 : 50.
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u staan, zullen tot mij komen en zich ootmoedig voor mij
neerbuigen en smeken: „Ga heen, gij en al het y olk, dat u
volgt! Daarna zal ik heengaan!"
Na deze machtige woorden ging Mozes in gloeiende
toorn over dat hardnekkig verzet van Farao heen, het paleis uit. Voorgoed. De onderhandelingen met Farao waren
ten einde. Nu zou de HERE Zijn beslissende slag op Farao
en diens yolk doen neerkomen.
9 Om de ziedend-toornige Mazes to kalmeren, zei de
HERE tot hem: „Farao zal naar u niet luisteren, opdat
Mijn opzienbarende wonderen in het land Egypte talrijk
worden. Dat is Mijn bedoeling met dat hardnekkig verzet".
10 Mozes en Aaron nu hebben al deze wonderen gedaan
voor het aangezicht van Farao, maar de HERE verhardde
het hart van Farao, zodat hij de Israelieten niet uit zijn
land liet gaan.
De instelling van het Pascha. 12 : 1-28.
12 : 1

Op de dag voor de nacht der bevrijding, en wel op de
veertiende van de maand, zei de HERE tot Mozes en Aaron
2 in het land Egypte: „Deze maand zal u voortaan de beginmaand van het jaar zijn; daar Israel nu een ga p s nieuw
tijdperk ingaat, het vertrek uit Egypte van fundamentele
betekenis zal zijn voor heel zijn volksbestaan, zowel wat
het nationale als het geestelijke betreft, zal deze maand u
3 de eerste der maanden van het jaar zijn 1). Spreekt tot de
gehele vergadering van het yolk Israel, zoals het in zijn
oudsten vertegenwoordigd wordt 2), als volgt: Op de tiende
van deze maand 3) zal ieder voor zich een lam nemen, fa-

1) Dit is de maand Abib (arenmaand), 13 : 4; na de ballingschap wend deze
Nisan genoemd, Nehemia 2 : 1. Deze maand viel in de lente. VOOr deze kalenderverandering begon het jaar in de herfst.
2) Vers 21.
3) Dat men op de 10de van de maand het lam moest nemen, was een hepaling
voor de toekomst. Nu het reeds de 14de was, moest men het op deze dag nemen.
Ook het bevel van vs 6a: „en gij zult het bewaren tot de 14de van deze maantr,
gold voor volgende jaren, niet voor deze eerste keer. Er is dus in elkaar gevlochten wat Israel thans, op de vooravond van de uittocht, moest en wat later
telken jare moest worden gedaan ter herinnering aan deze idag, vs 14. Ook wat
in vss 14-20 wordt bevolen, gold alleen voor de toekomst.
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4 milies-gewijs, een lam per gezin. Maar indien een gezin te
klein is voor een lam, zodat men het onmogelijk alleen kan
opeten, dan zullen de huisvader en zijn naaste buurman er
samen een nemen, in overeenstemming met het aantal
personen, dat beider gezinnen tellen; gij moet berekenen
welke portie van het lam ieder van deze gezinsleden kan
eten. Zoveel mogelijk moet dus heel het lam worden ge5 nuttigd, zonder dat er iets van overblijft. Opdat het zo
krachtig mogelijk zij, moet het een lam zijn zonder enig
gebrek, mannelijk, een jaar oud; gij kunt het nemen van de
6 schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de
veertiende dag van deze maand 1); dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israel het slachten in de avondschemering. In het families-gewijs eten moet uitkomen de
gemeenschap tussen de leden van elk gezin, en in het door
alien gelijktijdig slachten de gemeenschap van heel Israel
7 onderling. Vervolgens zal men iets van het bloed van dit
off erlam nemen en dit strijken aan de beide deurposten
en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet.
8 Het vlees zullen zij deze nacht eten. Het moet op vuur gebraden worden. Met ongezuurde broden benevens bittere
9 kruiden zullen zij het nuttigen. Gij zult het niet rauw eten
of gaar gekookt in water, slechts op het vuur gebraden als
10 een stuk, dus met kop, schenkels en ingewanden 2). Gij zult
van het lam niets overlaten tot de morgen. Moge het onverhoopt niet geheel genuttigd zijn geworden, dan zult gij,
opdat er geen ontwijding mee kan plaatsvinden, wat er
overblijft met vuur verbranden. Dit off erlam toch heeft al1) Waarschijnlijk om dit aan de HERE gewijde lam voor verontreiniging te
bewaren.
2) Rauw, met het bloed er nog in, aten de heidenen het vlees, vaak uit magische
motieven. Bij het koken was nodig het eerst in ,stukken te snijden, terwijl bij het
braden op het vuur het lam een geheel bleef. Daardoor kwam bij het eten de
onderlinge ,eenheid hater nit (deel aan het ene vlees, cf. 1 Cor. 10 : 17). Dat het
als een stuk gebraden moest worden, igeen been er van mocht worden gebroken,
vond zijn vervulling in Christus, Joh. 19 : 36; Ps. 34 : 21. De ongezuurde broden
wijzen zowel op de haast, waarmee men moest vertrekken (geen tijd om gist te
waken, vs 39), als ook op het breken met de zonde en het ontvlieden van het
verderf. Gist toch is beeld van verderf en besmettende onreinheid; gisting is ontbinding: de zuurdeeg der zonde, 1 Cor. 5 : 6-8. In deze Schriftplaats gaat het ook
over hat Paaslam: Christus. De bittere kruiden moesten herinneren aan de bittere nood in Egypte.
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leen betrekking op de nacht van de uittocht, het mag daar11 na niet als gewoon voedsel worden gebruikt. En op deze
wijze zult gij het eten: de lendenen omgord, zodat uw opperkleed opgetrokken is en u bij het in haast vertrekken
niet hindert, uw sandalen aan uw voeten, zodat gij reeds
onder het eten van het lam klaar zijt om dadelijk op weg te
gaan, geheel reisvaardig met uw staf in uw hand: overhaast
zult gij het eten; Pascha is het voor de HERE, het dankbare nuttigen van het offer, welks bloed dient, dat de
12 HERE u sparend voorbijgaat 1). Want Ik zal in deze nacht
Egypte doorgaan, en alle eerstgeborenen, zowel van
mens als dier, in het land Egypte slaan, en daar Farao
in de strijd tegen Mij al zijn vertrouwen gesteld heeft op
zijn goden, zal Ik door het slaan van alle eerstgeborenen
aan alle goden van Egypte gerichten voltrekken, Ik, de
HERE! Zo zal gezien worden, dat zij niets vermogen tegen
13 Mij, de trouwe God van Mijn yolk. En als Ik zó, gerichten
oefenend, door Egypte trek, zal het bloed u dienen als een
teken aan de huizen, waarin gij u bevindt. Wanneer Ik toch
het bloed zie, dan ga Ik u genadig voorbij 2), zodat er op 11
geen verdervende slag zal neerkomen, wanneer Ik het land
Egypte sla.
14 En deze dag zal u in latere jaren een gedenkdag zijn;
gij zult hem vieren als een feest ter ere van de HERE; van
geslacht tot geslacht zult gij hem als een altoosdurende in15 zetting vieren. Beginnend met de Paasdag zult gij dan zeven dagen lang ongezuurde broden eten; dadelijk op de
eerste dag zult gij alle zuurdeeg uit uw huizen verwijderen,
teken hiervan, dat gij wilt breken met de zonde. Ik, Die de
zonde haat, eis dit op straffe des doods van heel Mijn yolk,
want ieder, die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, daarin blijk gevend de zonde maar licht op te
16 vatten, zo iemand zal uit Israel worden uitgeroeid. Zowel
op de eerste als op de zevende dag, aan het begin en aan
het einde van deze week, zult gij een heilige samenkomst
1) Pascha betekent: het sparend voorbijgaan, vs 13.
2) Israels eerstgeborenen werden gespaard door het blood van het lam. Dit
blood had dus plaatsvervangende betekenis. Zo wijst dit blood heen naar Christus,
het Paaslam, dat voor ons geslacht is, het Lam Gods, dat de zonde der wereld
wegneemt, 1 Cor. 5 : 7; Joh. 1 : 29.

55

Exodus 12 : 17—

hebben, opdat heel dit feest van zeven dagen uitkome als
een feest ter Mijner verheerlijking. Evenals op de sabbat
zal op die beide dagen generlei arbeid verricht worden;
slechts wat door ieder gegeten wordt, alleen dat mag door
u worden bereid.
17 Onderhoudt dan dit feest der ongezuurde broden, dat
een eenheid vormt met het Pascha 1), want op deze zelfde
dag leid Ik uw legerscharen uit het land Egypte. Daarom
moet gij deze dag onderhouden in uw geslachten als een
altoosdurende inzetting.
18 Daar het van zulk een buitengewone betekenis is wat Ik
nu doen ga, scherp Ik het u nog eens in en stel het u nauwkeurig voor: In de eerste maand van elk jaar, op de veertiende dag der maand, des avonds, zult gij ongezuurde broden eten, tot de een en twintigste dag der maand, des
19 avonds. Zeven dagen lang zal er dus Been gist in uw huizen
gevonden worden, want ieder, die iets gezuurds eet, zo
iemand zal uit de gemeente van Israel worden uitgeroeid,
hetzij hij als meelevend vreemdeling onder u woont of een
20 geborene is in het land, waar gij heengaat. ZOzeer eis Ik,
dat gij geheel zult afzien van de zonde, dat gij als teken
daarvan in die dagen niets zult eten wat gezuurd is; gij zult,
waar gij u ook in dat land vestigen zult, ongezuurde broden eten".
21 Dadelijk nadat de HERE deze woorden gesproken
had, ontbood Mozes al de oudsten als vertegenwoordigers
van heel Israel, en zei tot hen: „Trekt heen, haalt kleinvee
22 voor uw families en slacht het Paaslam. Daarna zult gij een
bundeltje hysop nemen en dit dopen in het bloed van
het geslachte lam, 't welk ge in een schaal hebt opgevangen, en dan moet gij iets van het bloed uit die schaal strijken
aan de bovendorpel en de beide deurposten van uw huizen;
niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de
morgen, want alleen in een met dit bloed gemerkt huis is
23 behoud. De HERE toch zal Egypte doortrekken om het to
1) Wijst het Pascha op het gespaard blijven door het bloed van het lam, het
feest der ongezuurde broden wijst op de haast van de uittocht. Hoewel onderstheiden, vormen beiden een ondeelbare eenheid. Het feest der broden began met
Pascha en volgde er op.
doel.
2) Een kwasterig dwergkruid, zeer geschikt voor
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slaan; ziet Hij echter het bloed aan de bovendorpel en aan
de beide deurposten, ziet, dan zal de HERE die deur voorbijgaan en de verdervende macht, waardoor Hij vannacht
Zijn oordeel uitoefent 1), niet toelaten in uw huizen te komen om er te slaan 2).
Dit voorschrift van het slachten van het Paaslam zult
24
gij houden als een altoosdurende inzetting voor u en uw
25 nageslacht. En wanneer gij gekomen zijt in het land, dat de
HERE u geven zal, gelijk Hij aan uw vaderen beloofd heeft,
zult gij deze eredienst van het Paasfeest, het offeren en
26 eten van het lam, onderhouden. En wanneer dan bij het
uitoefenen van deze heilige dienst uw kinderen tot u zeg27 gen: „Wat betekent deze dienst van u?", dan zult gij antwoorden: „Het is een Paasoffer voor de HERE, Die in
Egypte aan de huizen der Israelieten voorbijging, toen Hij
de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde; door het
verzoenende bloed ging de oordelende HERE ons in Zijn
genade sparend voorbij".
Op het horen van deze woorden, waaruit hun bleek,
dat de HERE hun thans zou bevrijden, knielde het yolk en
28 boog zich voor de HERE neer. Daarna gingen de Israelieten been en brachten het bevolene ten uitvoer; zoals de
HERE aan Mozes en Aaron bevolen had, precies zo
deden zij.
En toen wachtten zij op het geweldige, dat de HERE
doen zou.
De tiende plaag: dood der eerstgeborenen. De uittocht uit
Egypte. 12 : 29-42.
12 : 29

En het geschiedde te middernacht, terwijl Israel het
Pascha vierde, dat de HERE iedere eerstgeborene in het
land Egypte, van de eerstgeborene van Farao af, die als
zijn opvolger op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene
van de allerlaagste toe, van de gevangene, die in de kerker

1) Deze verdervende macht was wel de pest, zie foot bij 11 : 5. Anderen vatten
„de verderver" op als een strafengel, door wie de HERE Zijn gericht uitvoerde.
2) In Hebr. 11 : 28 worth deze opdracht van Mozes aan de oudsten gezien als
een ,geloofsdaad: „Door het geloof heeft hij het Pascha ,gehouden en het bloed
.doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken".
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zat, doodsloeg door de pest 1), en ook alle eerstgeborenen
30 van het vee. Door dit vreselijk gebeuren stond Farao des
nachts op, hij en al zijn hovelingen en alle Egyptenaren; en
er was een luid gejammer in Egypte, want er was geen
huis, waar geen dode was. Zo bezocht de HERE met Zijn
rechtvaardig oordeel het eeuwenlang gepleegde onrecht
tegen Zijn yolk en het hardnekkig verzet van Farao tegen
Hem.
31 Toen, in diezelfde nacht, ontbood Farao Mozes en
Aaron. Zijn weerstand was nu eindelijk gebroken. Hij liet
hun door zijn dienaren '2) zeggen: „Maakt u gereed, gaat
weg uit het midden van mijn yolk, dat van uw verkeren
ondei- hen niets dan onheil te wachten beef t, dient dan de
32 HERE maar in de woestijn, zoals gij gezegd hebt. Neemt ook
uw kleinvee en runderen mee om die aan de HERE te offeren, zoals gij gezegd hebt, maar gaat! Uw niet-gaan is voor
ons alleen maar schadelijk. En wilt ook voor mij aan uw God
een zegen vragen, opdat ik voor verdere slagen bewaard
worde". Zozeer was de tot nu toe keiharde Farao onder
de indruk van de macht van Israelis God! Nu was in vervulling gegaan wat Mozes gezegd had: al uw dienaren zullen tot mij komen en zich voor mij neerbuigen en zeggen:
Ga heen, gij en al uw yolk, dat u volgt 3).
33 Maar niet alleen Farao en zijn hovelingen, heel Egypte
was onder de geweldige indruk van de macht van de God
van dat Israelietische yolk. Om hen maar zo snel mogelijk
uit het land te laten gaan en voorgoed van dit yolk bevrijd
te zijn, drongen de Egyptenaren evenals Farao sterk bij de
Israelieten aan om dadelijk te vertrekken, want, zo zeiden
zij, wij sterven alien; als gij niet gaat, zijn wij allen ten dode
opgeschreven, wij gevoelen ons thane als mensen, die door
de dood omvangen zijn; gaat toch ijlings weg. Zo ging in
vervulling het woord des HEREN, dat men de Israelieten
met geweld uit Egypte zou wegdrijven 4).
Daar men hen zo drong om het land snel te verlaten,
34
1) Psalm 78 : 50.
2) Zie 10 : 29. 'Ook uit 11 : 8 blijkt, .dat Farao door middel van zijn hovelingen
de nu volgende woorden tot Mozes en Aaron liet zeggen.
3) 11 : 8.
4) 5 : 24; 11 : 1.
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was er bij die overhaasting geen tijd meer om het deeg te
doen gisten. Toen nam het yolk maar zijn nog ongezuurde
deeg op, wikkelde de baktroggen met dat deeg erin in hun
grote omslagdoeken en bonden deze vast op hun schouders.
35 Maar voordat ze vertrokken, deden de Israelieten overeenkomstig de opdracht des HEREN, welke Mozes hen had
overgebracht 1). Zij vroegen namelijk van de Egyptenaren
36 zilveren en gouden voorwerpen en klederen. En de HERE
bewerkte naar Zijn belofte 2), dat de Egyptenaren, door
vrees ertoe gebracht, het yolk gunstig gezind waren, zodat
zij hun eis inwilligden. Zo beroofden zij volgens opdracht
van de HERE, Die strijd voerde tegen Egypte, de Egyptenaren.
37 En nu trok Israel Egypte uit. Uitgangspunt was Raamses, een der door hen zelf in harde slavendienst gebouwde
vestingsteden 3) in de nabijheid van Gosen aan Egypte's
oostgrens. Van hier trokken zij naar Sukkoth, waar nu
alien uit heel Gosen bij elkaar waren, ongeveer zeshonderd
duizend man te voet, ongerekend de kinderen en de vrou38 wen. Ook trok een menigte van allerlei slag met hen mee,
Egyptenaren en vreemdelingen, die het in Egypte te heet
onder de voeten was geworden, min of meer duistere elementen. Aan dieren om te off eren was geen gebrek, daar
ook kleinvee en runderen meegingen, een zeer talrijke veestapel.
39 Zij bakten dan van het deeg, dat zij uit Egypte hadden meegenomen, ongezuurde broden, want er was geen
tijd geweest om het deeg te doen gisten, omdat zij uit
Egypte waren weggedreven en niet hadden kunnen wachten, terwijl zij ook geen gelegenheid hadden gehad om van
tevoren teerkost voor de reis voor zich klaar te maken.
Naar aanleiding van dit met grote haast uit Egypte trekken zou dus later telken jare het feest der ongezuurde
broden worden gevierd.
40 Na zeer lange tijd van druk was Israel dan nu bevrijd!
De tijd, dat de Israelieten in Egypte gewoond hadden, was
vierhonderd en dertig jaar.
1) 3 : 22; 11 : 2.
2) 3 : 21.
3) 1 : 11.
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En het geschiedde na vierhonderd en dertig jaar, juist
op de dag af, dat al de legerscharen des HEREN uit het
42 land Egypte trokken. Een nacht van waken was dit voor
de HERE, een nacht, waarin Hij er voor waakte, dat Israel,
zonder door de verdervende macht aangeraakt te zijn, ongedeerd en veilig uit Egypte geleid werd. Dit is de nacht,
waarin in de toekomst door alle Israelieten in hun geslachten gewaakt moet worden ter ere van de HERE, de Bewaarder Israels, Die slaapt noch sluimert.

41

Het Pascha en de vreemdelingen. 12 : 43-51.
12 : 43 Daar er een menigte van allerlei slag met Israel mee
uit Egypte trok, gaf de HERE bepalingen inzake het vieren van het Pascha door vreemdelingen. Hij zei tot Mozes
en Aaron: „Dit is de inzetting van het Pascha, het feest
van Israels bevrijding, van zijn geboorte als yolk: geen
enkele vreemdeling, die niet tot dat yolk van Mij behoort,
44 mag er van eten. Wat iedere heidense slaaf betreft, die
door iemand voor geld gekocht is, hij mag er pas van eten,
wanneer gij hem besneden hebt, en hij dus door het ver45 bondsteken Israel is ingelijfd. Maar een bijwoner, een
vreemdeling, die onder u verkeert, en een niet-Israelieti46 sche dagloner mogen er niet van eten. In een huis zal het
gegeten worden; gij zult van het vlees niets naar buiten
47 brengen; gij moogt er ook geen been van breken 1). De
gehele Israelietische gemeenschap zal dit Pascha vieren,
48 niemand mag er zich aan onttrekken. En wanneer een
vreemdeling tijdelijk bij u vertoeft en gegrepen worth door
het heerlijke wat het Pascha uitbeeldt, en hij heeft de hartelijke wens ook zelf voor de HERE het Pascha te vieren,
dan kan dat wel, maar dan moet eerst ieder van het man.nelijk geslacht, die bij hem behoort, besneden worden; pas
daarna, als hij zich op deze wijze bij Mijn yolk heeft aangesloten, zal hij in de verbondsweldaden delen, mag hij
naderen om het Pascha te vieren; hij zal dan gelden als een
geborene in het land, waar gij nu heengaat, als een der
uwen. Maar geen enkele onbesnedene mag er van eten. Wie
1) Zie noot bij very 9.
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niet door het verbondsteken der besnijdenis Mijn y olk is
ingelijfd, voor hem is het Pascha een verboden maaltijd.
49 Eenzelfde wet zal gelden voor de geboren Israeliet en voor
de vreemdeling, die zo in uw midden vertoeft; beiden,
66k de vreemdeling, moeten om het Pascha te vieren, besneden zijn".
50
In de nacht van de uittocht deden alle Israelieten
precies overeenkomstig het bevel aangaande het Pascha
51 zoals de HERE Mozes en Aaron voorgehouden had. En op
deze zelfde dag leidde de HERE de Israelieten uit het land
Egypte, volgens hun legerafdelingen, als een geordende
schare strijdbare mannen.
Heiliging der eerstgeborenen voor de HERE. 13 : 1-16.
13 : 1 Opdat Israel er terdege van doordrongen zijn zou, dat
het door de bevrijding uit Egypte voortaan Gods eigendom
was 1), sprak de HERE tot Mozes op de dag van de uit2 tocht: „Heilig Mij alle eerstgeborenen, die onder de Israelieten het eerst uit een moederschoot voortkomen, zowel
van mens als van dier: zij zijn Mijn eigendom. Zonder hen
dus of en wijd hen aan Mij. Door hen, die het geheel vertegenwoordigen, is heel het yolk en heel de veestapel Mij
geheiligd".
3 Toen Mozes dit bevel des HEREN aan het yolk overbracht, gaf hij tegelijk door het van de HERE bevolene
aangaande het feest der ongezuurde broden 2). Met dit
laatste begon hij. Hij zei: „Gedenkt deze dag, waarop gij
uit Egypte, dat slavenhuis, zijt uitgegaan; hij zij u tot een
grote herinneringsdag, want met een sterke hand heeft de
HERE u van hier uitgeleid. Daarom mag op deze gedenkdag niets gezuurds gegeten worden, teken hiervan, dat gij,
als aan de HERE geheiligd, wilt breken met de zonde.
4, 5 Heden trekt gij uit, in de maand Abib. Wanneer de HERE
u nu gebracht zal hebben naar het land der Kanaanieten,
Hethieten, Amorieten, Hevieten en Jebusieten, waarvan
Hij uw vaderen gezworen heeft het u te zullen geven, een
1) Zie 4 : 22.
2) 12 : 15-20.
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land met een overvloed van melk en honig, daar er veel
weidegrond is en een menigte van bijenzwermen, dan zult
6 gij de volgende dienst in deze maand onderhouden: Zeven
dagen lang zult gij ongezuurde broden eten, en bijzonder
op de zevende dag zal er een groot feest ter ere van de
7 HERE zijn. Ongezuurde broden zullen gedurende zeven
dagen gegeten worden; er mag zelfs niets gezuurds bij u
gezien worden, ja, in uw hele gebied mag er geen zuurdeeg
worden gevonden.
8 En op dat feest der ongezuurde broden zult gij als
huisvader uw zoon er deze uitlegging van geven: „Dit is terwille van wat de HERE mij heeft gedaan bij mijn uittocht
9 uit Egypte". Gij zult dit ontzaggelijke bewijs van 's HEREN
macht en trouw steeds moeten gedenken, zodat het u als
het ware een teken zij op uw hand, waarop ge voortdurend
moet letten, en als een herinnering tussen uw ogen, waarop
ge steeds moet zien 1). Slechts als het zii een stuk van uw
dagelijks leven is, gij hierin voortdurend leeft, zijt gij werkelijk in staat deze voorschriften des HEREN op behoorlijke en doordringende wijze aan uw kinderen te onderwijzen. Gij moogt het feit uwer wonderlijke bevrijding niet
vergeten, want met een sterke hand heeft de HERE u uit
10 Egypte geleid. Gij zult deze inzetting der ongezuurde broden onderhouden op de voor haar bepaalde tijd, van jaar
tot jaar.
11 En dan geef ik u ook dit bevel van de HERE door:
Wanneer de HERE u gebracht zal hebben naar het land der
Kanaanieten, zoals Hij u en uw vaderen gezworen heeft, en
12 het u gegeven zal hebben, dan zult gij in dat land al wat
het eerst uit de moederschoot voortkomt, aan de HERE
wijden: ook van elke eerste worp van het vee, dat gij zult
13 bezitten, zullen de mannetjes voor de HERE zijn. Maar elk
eerste veulen van een ezel, dat onreine dier, 't welk niet
geschikt is voor een offer aan Mij, zult gij loskopen voor
1) Hier is beeldspraak. Zoals men tekens op de hand en tatoueringen op het
voorhoofd aanbracht iom zich iets te blijven herinneren, zo moest ingeprent blijven
de verordening des HEREN aangaande het feest .der ongezuurde broden. De
Joden hebben tilt figuurlijke spreken later letterlijk opgevat, zodat zij bij het
gebed arm- en voorhoofdsbanden .droegen, de gebedsriemen, gedenkcedels,
Matth. 23 : 5.
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een stuk kleinvee; of, indien gij het zo niet door lossing
vervangt, moet gij het de nek breken, daar het als Mijn
eigendom niet voor gewone doeleinden mag worden gebruikt. Maar daar de HERE geen mensenoffers vergt,
geldt voor iedere eerstgeborene onder uw zonen de lossing.
14 En wanneer uw zoon u later zal vragen: „Wat betekent
dat?", dan zult gij tot hem zeggen: „Met een sterke hand
heeft de HERE ons uit Egypte, uit het slavenhuis geleid.
15 Want toen Farao zich tegen ons vertrek verzette, doodde
de HERE alle eerstgeborenen in het land Egypte, zowel
de eerstgeborenen der mensen als die van het vee. Daarom,
als een herinnering aan die wonderbare uitredding en aan
die genadige voorbijgang en dat sparen van ons, offer ik
nu aan de HERE alle mannelijke dieren, die het eerst uit
de moederschoot voortkomen, terwijl ik alle eerstgeborenen mijner zonen los".
16 Gij zult dit ontzaggelijke feit uwer verlossing u voortdurend levendig moeten herinneren, het zal u tot een teken
op uw hand en tot een kenteken tussen uw ogen zijn, want
met een sterke hand heeft de HERE ons uit Egypte geleid. Ter verheerlijking van de HERE, onze machtige Verlosser uit 's Bozen hand, moet u Zijn geweldige bevrijdingsdaad altijd voor ogen staan!"
De doortocht door de Schelfzee. 13 : 17-14 : 31.
13 : 17 Toen Farao het yolk vrijgelaten had, leidde God hen
niet op de grote karavaanweg noordelijk langs de zeekust
naar het land der Filistijnen, hoewel deze heerbaan de
kortste route naar Kanaan was, want God dacht: Het yolk
mocht eens berouw krijgen, wanneer zij met de krijgshaftige en goed bewapende Filistijnen in strijd gewikkeld zouden worden, en dan geheel moedeloos naar Egypte willen
18 terugkeren. Daarom liet God het yolk zwenken naar het
Zuiden, de woestijnweg in de richting van de Schelfzee
op 1). Al waren de Israelieten militair nog ongeoefend,
toch trokken ze met wapenen, ten strijde toegerust, in ordelijke legerafdelingen op uit het land Egypte.
1) En wel naar de westelijke arm van ideze zee, de Rode Zee. Deze arm heet
thans Golf van Suez.
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En Mozes nam het gebeente van Jozef mee, daar hij
er van of wilt, hoe deze stamvader enkele eeuwen geleden
de zonen van Israel plechtig en ten krachtigste had laten
zweren: „God zal zonder enige twijfel naar u omzien, Hij zal
u uit dit land naar het beloofde land voeren, en dan, wanneer God Zijn belofte waar maakt, zult gij mijn gebeente
van hier met u meevoeren als bewijs van Gods trouw, en
ook als een bemoediging op de dan ondernomen tocht naar
dat land" 1).
20 Zo braken zij dan op van Sukkoth, waar de Israelieten
uit heel Gosen zich verzameld hadden, en legerden zich in
Etham, een vestingplaats aan Egypte's grenslinie, aan de
rand van de woestijn.
21 De HERE Zeif ging voor hen uit, des daags in een
wolkkolom om hen te leiden op de weg, des nachts in een
vuurkolom om hen voor te lichten, zodat zij dag en nacht
22 konden doortrekken. Zonder ophouden bleef de wolkkolom overdag en de vuurkolom 's nachts aan de spits van het
yolk. Zo was de HERE met Zijn liefdevolle zorg steeds
tegenwoordig, wees Hij als de almachtige, trouwe God des
verbonds de weg en beschermde Hij hen op de weg.
14 : 1 Toen zij nu in Etham waren gelegerd, en iedereen
dacht, dat ze verder naar het Oosten zouden trekken, om
de noordelijke oever van de zee-arm heen, sprak de HERE
2 tot Mozes: „Zeg tot de Israelieten, dat zij naar het Zuiden
afzwenken, dus langs de Schelfzee aan de Egyptische kant
trekken in plaats van er noordelijk om heen te gaan, en
dat zij zich in die woestijn, welke tussen Egypte en de
Schelfzee ligt, legeren voor de plaats Pi-Hachiroth, tussen
Migdol en de zee; juist tegenover Baal Sefon, aan de
overkant van de zee-arm, moet gij u legeren, aan de oever
3 van de zee. Als gij zo uw route gewijzigd hebt, zal Farao
denken: zij zijn in mijn land verdwaald, zij weten de weg
naar de woestijn aan de overkant niet, en nu heeft de
woestijn, die aan deze kant van de zee ligt, hen ingesloten
4 en de verdere reisroute versperd. Om nu Mijn yolk de algehele vrijheid te geven en het van de verplichting tot

19

1)
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terugkeer te ontslaan 1), zal Ik in Mijn vrijmacht het hart
van Farao, die Ik verworpen heb, verharden, zodat hij hen
achterna jaagt. Dan zal Ik Mij aan Farao en aan zijn gehele
legermacht verheerlijken, Mij als de almachtige God laten
zien, en de Egyptenaren zullen de ervaring opdoen en terdege weten, dat Ik de HERE ben, de trouwe God van Mijn
yolk".
De Israelieten deden zoals de HERE geboden had. Tegen alles in zwenkten zij om en bleven aan de Egyptische
kant van de Schelfzee.
5 Toen aan de koning van Egypte bericht werd, dat uit
de vreemde beweging der Israelietische legerschare duidelijk was, dat men blijkbaar in de een of andere paniekstemming als op de vlucht was geslagen, sloeg de gezindheid
van Farao en van zijn hovelingen ten aanzien van het yolk
om. Zij, die nog maar een paar dagen geleden de Israelieten
gesmeekt hadden, het land zo spoedig mogelijk te verlaten,
waren over het ergste van hun ontzetting over de plagen
heen. Bij dat onverwachte bericht over de schijnbare verwarring onder de weggetrokkenen ging hun winzucht weer
de overhand krijgen en zeiden ze tot zichzelf en tot elkaar:
,,Hoe zijn wij toch aan zo'n dwaas besluit gekomen; wat
hebben we toch voor doms gedaan, dat wij de Israelieten,
die goedkope arbeidskrachten, uit ooze dienst hebben ontslagen?"
Resoluut spande Farao dadelijk daarop zijn strijdwa6
7 gen aan en nam hij zijn krijgsvolk met zich mee. Hij nam
zeshonderd uitgelezen strijdwagens, ja, daarbij ook al de
gewOne strijdwagens van Egypte, voor deze gelegenheid
dus alle, zowel de uitgelezene als de andere, — extra be8 wand. Zo verhardde de HERE het hart van Farao, de
koning van Egypte, zodat hij in algehele eigen verantwoordelijkheid en met eigen boos opzet de Israelieten achtervolgde. Maar. .. . de Israelieten zetten hun uittocht voort,
9 onder bescherming van hoge hand geleid! Die verheven
hand, die over dit yolk was uitgestrekt, zei Farao echter
1) Daar Farao thans zijn belofte om het yolk tijdelijk in de woestijn zijn God
te laten dienen, schond, had Israel nu ook met die verleende vrijheid niet meer
te maken.
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niets: de Egyptenaren, al de paarden en strijdwagens van
Farao, zijn ruiters en zijn legermacht, achtervolgden hen en
haalden hen in, terwijI zij gelegerd waren aan de zee, bij
Pi-Hachiroth, tegenover Baal Sefon.
10 Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israelieten hun ogen op, en zie, ineens bemerkten ze aan de
geweldige stofwolken in die woestijn, dat de zware legermacht der Egyptenaren op hen aanstoof. Het gevolg was,
dat zij doodsbenauwd werden. Ze voelden zich ingesloten,
konden nergens heen: voor hen de zee, achter hen de aanrukkende Egyptenaren, en terzij bergen. In hun angst —
niet in geloof, maar in paniekstemming — schreeuwden zij
11 tot de HERE en zeiden zij tot Mozes: „Waren er soms geen
graven in Egypte, dat land vol grafruimten, dat gij ons
hebt meegenomen om hier in de woestijn te sterven? Wat
12 hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? Hebben wij u dit eigenlijk al niet voorgehouden in Egypte zelf:
laat ons met rust, en laten we de Egyptenaren blijven dienen, want wij kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in
de woestijn sterven!"
13 Maar Mozes, staande in volle geloofskracht, rekenend
met Gods voorzegging, zei tot het yolk: „Vreest niet,
houdt stand, gij zult de verlossing des HEREN zien, die Hij
u heden bereiden zal: want de Egyptenaren, die gij heden
14 gezien hebt, zult gij nimmermeer zien. De HERE Zelf zal
voor u de strijd aanbinden, en gij moet u slechts stil houden!"
15 Terwijl Mozes nu tot de HERE bad, zei de HERE tot
hem: „Wat roept gij zo luid tot Mij? 't Is nu geen tijd meer
voor bidden, er moet nu handelend worden opgetreden.
Zeg tot de Israelieten, dat zij opbreken in de richting van
16 de zee. En gij, hef gij uw staf op, waarmee reeds zoveel
wonderlijks tot stand kwam, en strek uw hand uit over de
zee en splijt haar; dan zullen de Israelieten midden door
17 de gespleten zee kunnen gaan op het droge. Maar zie, ook
dit zal Farao nog niets zeggen en hem niet tot bezinning
brengen, Ik zal het hart der Egyptenaren verharden, zodat
zij hen achterna zullen trekked, en 1k zal Mij verheerlijken
aan Farao en aan zijn gehele legermacht, aan zijn strijd18 wagens en aan zijn ruiters. En de Egyptenaren zullen ge66
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waarworden, dat Ik de HERE ben, doordat Ik Mij verheerlijken zal aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters,
aan zijn gehele keurbende".
19 Toen verliet de Engel Gods, in Wien God Zelf tegenwoordig was, Die voor het leger van Israel uitging, Zijn
plaats en ging achter hen aan, en de wolkkolom, waarin
deze Godsverschijning zich manifesteerde, verliet zijn
20 plaats aan hun spits en ging achter hen staan. Zo kwam zij
tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israelieten in. En de wolk was aan de kant van de Egyptenaren
duisternis, maar tegelijk verlichtte zij aan de andere kant
voor de Israelieten de nacht. Door de duisternis konden
de Egyptenaren de door hen op de hiel gezeten Israelieten
gedurende de gehele nacht niet naderen om met hen slaags
te rakers. Zij moesten wachten op het licht van de morgen.
De Israelieten echter werden in de nacht door de lichtende
kant van de kolom beschenen, zodat zij wel verder konden
trekken.
21 Toen, bij het invallen van de nacht, strekte Mozes zijn
hand uit over de zee en de HERE deed de zee de gehele
nacht door middel van een door Hem verwekte sterke
oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren
22 werden gespleten. Zo daalden de Israelieten in de zee of
en gingen midden door de zee op het droge, terwijl rechts
en links van dit brede pad de wateren voor hen waren als
een muur.
23 Nauwelijks zagen de Egyptenaren bij het eerste morgenkrieken, dat de Israelieten door de drooggewaaide zeebedding waren getrokken, of — zonder zich een ogenblik
over dit vreemde te bedenken — zij zetten hen na en
kwamen achter hen aan, Oa midden in de zee, alle paar24 den van Farao, zijn wagens en zijn ruiters. Toen dan, in de
morgenwake 1), schouwde de HERE, Die in de vuur- en
wolkkolom aanwezig was, naar het leger der Egyptenaren.
Door die op hen gerichte goddelijke blik bracht Hij het
leger der Egyptenaren in verwarring, zodat alien door el.
25 kaar heen joegen. Bovendien deed Hij de wielen van hun
1) De morgenwake is de laatste nachtwake, die 's morgens om zes uur eindigde.
De Joden toch deelden de nacht in in ,drie waken, elk van vier uur.
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wagens wegglijden, waardoor deze slechts met moeite verder konden rijden. Dit alles deed de Egyptenaren elkaar
toeroepen: „Laten we vluchten voor de Israelieten, want
het is duidelijk, dat de HERE voor hen strijdt tegen
Egypte!"
26 Op dat moment zei de HERE tot Mozes: „Strek uw
hand uit over de zee, opdat de wateren terugvloeien over
de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun rui27 ters". En Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en doordat de HERE tegen het aanbreken van de morgen de wind
veranderde 1), vloeide de zee terug in haar bedding, terwijl
de Egyptenaren die aanstormende wateren tegemoet
vluchtten. Zo dreef de HERE de Egyptenaren midden in
28 de zee. De als een muur opstaande wateren vloeiden terug
en bedekten de wagens en de ruiters van de gehele legermacht van Farao, die Israel in de zee achterna getrokken
waren; er bleef van hen niet een over 2).
De Israelieten daarentegen waren op het droge mid29
den door de zee gegaan en de wateren waren hun rechts
30 en links als een muur. Zo verloste de HERE op die dag,
geheel naar Mozes' geloofsverwachting 3), de Israelieten
31 uit de macht der Egyptenaren. Toen zij daar die aangespoelde lijken van die beroemde keurtroepen van dat
machtige rijk voor hun voeten zagen liggen, zag Israel als
voor ogen, welk een machtige daad de HERE tegen Egypte
gedaan had; en het yolk kreeg diep ontzag voor de HERE,
en zij geloofden nu vast in de HERE en in Mozes, Zijn
knecht, die namens Hem Zijn woord sprak.
Het lied van Mozes aan de Schelfzee. 15 : 1-21.
15 : 1

Overstelpt van dankbaarheid voor de wondere bevrijding uit de macht van boze tyrannie, zong Mozes met de

1) 15 : 10.
2) Uit dit vers, evenals uit 15 : 4 en Deut. 11 : 4, krijgen we de indruk, dat
Farao zelf niet mee is verdronken. Ware dit wel het ,geval, het zou Kier toch zeker
beschreven zijn. Waarschijnlijk is hij op de oever ,gebleven. De znummie van de
Farad, die voor de Farad van de uittoeht wordt gehouden, bevindt uich .dan ook
in het museum to Kairo. Psalm 136: 15 zal clan moeten worden opgevat als een
dichterlijke uitspraak.
3) Vers 13.
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Israelieten aan de oever der zee ter ere van de HERE het
volgende bevrijdingslied 1); zij zeiden 2):

2, 3

4-12

„Ik 3) wil den HERE zingen,
want Hij is hoog verheven;
het paard en zijn ruiter
stortte Hij in de zee 4).
De HERE is mijn kracht en mijn psalm 5),
Hij is mij tot heil geweest.
Hij is mijn God 6), Hem verheerlijk ik,
de God mijns 7) vaders, Hem prijs ik.
De HERE is een krijgsheld;
HERE is Zijn naam 8).
De wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in
de zee ;
de keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld.

1) Dit lied was onder Israel zeer ,geliefd. In vele psalmen worden er strophen
van aangehaald. Evenals de uittocht nit Egypte was ook de tdoortocht door de
Rode Zee, waardoor men nu voorgoed van de onderdrukker bevrijd werd, geestelijk en nationaal van ide allergrootste betekenis in Israels geschiedenis: de verlossing nit 's Bozen macht en de grondlegging van zijn bestaan als yolk. Deze grote
verlossingsdaad Gods wijst heen naar al Zijn overwinningen in de strijd tegen de
Boze en zijn trawanten. Vandaar dat in de hemel igezongen zal worden „het lied
van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam", Openb. 15 : 3 v.
2) Daar het m.i. niet wenselijk en ook biikans ondoenlijk is .dit praehtige lied
te paraphraseren, geef ik het hier letterlijk weer, terwijl dan in noten enkele
verklarende aantekeningen worden geplaatst.
3) Uit dit „ik" blijkt, dat Mozes de dichter van dit lied is. Ben igroep mannen
uit de Israelieten heeft het dan met hem op het grote bevrijdingsfeest gezongen.
4) Deze strophe is het thema van het lied. In haar beantwoording van de
zingende mannen neemt Mirjam dit thema als refrein, vs 21.
6) Israel heeft het nu bijzonder ervaren, dat, terwijl het zelf volkomen machteloos was, God zijn kracht is. Niet aan eigen kracht heeft het de overwinning te
.danken, maar: De HERE is mijn kracht. Daarom is Hij nu het onderwerp van
zijn psalm.
6) Doordat de HERE hem tot heil, tot redding is tgeweest, heeft Mozes (en heel
Israel, namens wie en met wie Mozes zingt) de persoonlijke band met die God
ervaren.
7) De God van Israels stamvader Abraham.
8) Doordat Hij de machtige strijdwagens en de krijgs'haftige ruiters in de zee
wierp, bewees de HERE (de Getrouwe, Die Zijn belofte aan Zijn yolk houdt) een
krijgsheld te zijn.
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Watervloeden overdekten hen;
in de diepte zonken zij als een Steen.
Uw rechterhand 1), HERE, heerlijk door kracht,
Uw rechterhand, HERE, verpletterde de vijand.
In Uw grote majesteit vernietigdet Gij wie tegen U
opstonden;
Gij liet Uw toorngloed los, hij verteerde hen als
stoppeh 2).
Door de adem van Uw neus 3) werden de wateren opgestuwd;
als een dam stonden de stromen 4),
de watervloeden stolden in het hart der zee.
De vijand zeide: „Ik achtervolg, haal in, deel de buit;
ik koel mijn lust aan hen, trek mijn zwaard;
mijn hand roeit hen uit" '5).
Gij bliest met Uw adem.... de zee overdekte hen;
als lood zonken zij in de geweldige wateren.
Wie is als Gij, onder de goden 6), HERE,
wie is als Gij, heerlijk in heiligheid 7),
vreselijk in roemrijke daden,
wonderbaar in Uw doen 8) ?
1) Gods rechterhand: uitdrukking voor Zijn almacht.
2) Gods toorngloed, die Hij liet vieren, verteerde hen, zoals vuur droge stoppels
geheel wegbrandt.
3) Hiermee wordt aangeduid die sterke ooetenwind, waardoor God de wateren
deed wegvloeien en een pad door de zee maakte.
4) De stromingen in de zee stonden Steil en stil overeind als een mural'.
5) Toen de Egyptenaar dot pad door de zee zag, werd hij dol van vreugde en
riep In overmoed en wraakzucht met korte zinnen uit, terwijl hij de zee instormde: „Ik achtervolg, haal straks in, deel dan de buit; ik koel mijn lust aan
hen, trek mijn zwaard; mijn hand roeit hen nit!". Maar.... Gij bliest opnieuw
met Uw adem, liet een andere wind opsteken, de zee keerde terug en overdekte
hem. En dan breekt Mozes in vs 11 in een grote jubel nit.
6) Uit Gods wondere bevrijdingsdaad blijkt, dat Hij onvergelijkelijk is. Geen
onder de igoden is als Hij. Met name de Egyptische goden, die in de ondergang
*an Egypte's legermacht werden verslagen, zijn nets tegenover Hem.
7) Met Gods heiligheid wordt aangeduid, dat Hij afgezonderd, ongenaakbaar
verheven is boven alle zonde, boven Zijn boze tegenstanders, boven de afgoden.
Die heiligheid openbaart Hij in het straffen van Ales wat zich tegen Hem inzet
en in het redden van Zijn yolk.
8) Door Zijn roemrijke daden wordt God .gevreesd door de volkeren. Zij
duchten deze heilige God, Die verbijaterende dingen doe.
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13-18

Gij strektet Uw rechterhand uit.
de aarde verzwolg hen 1).
Gij leiddet 2) in Uw goedertierenheid het yolk, dat Gij
verlost hebt;
Gij leiddet het door Uw kracht naar Uw heilige woonstede 3).
Volkeren hoorden 4) het, zij sidderden;
beving greep de bewoners van Filistea aan.
Toen verschrikten Edoms stamhoofden,
huivering greep Moabs machtigen aan;
alle bewoners van Kanaan sidderden.
Ontzetting en schrik overviel hen,
door Uw geweldige arm verstarden zij als een steen,
terwij1 Uw yolk, HERE, doortrok%
Uw yolk, dat Gij U hebt verworven doortrok.
Gij brengt hen en plant hen op de berg, die Uw
erfdeel is;
de plaats, die Gij, HERE, tot Uw woning gemaakt hebt;
het heiligdom, HERE, door Uw hand gesticht 7).
De HERE regeert voor altoos en eeuwig!"8)

1) Even maar strekte God Zijn machtige hand uit, of ze waren van de aardbodem verdwenen, verzwolgen.
2) In het nu volgende tweede ,gedeelte van zijn lied, vss 13-18, ziet Mozes profetisch vooruit. Wat nog toekomat is, ziet hij ze, zeker komen, dat hij er over
spreekt als reeds geschied. Voor zijn geloofsoog was het alles reeds werkelijkheid.
3) Met „Uw heilige woonstede" wordt Kanaan bedoeld; in dat land zal de
HERE ender Zijn yolk wonen.
4) Profetisch ziet Mozes, hoe de volken zullen beven van angst, als ze horen
van Israels wondere uittocht uit Egypte en doortocht door de Schelfzee, Jozua
2 : 9-11. Hij ziet het alles al ,gebeuren en prijst er nu reeds de HERE om.
5) Doordat Gods geweldige arm, Zijn .grote kracht, zulke igeweldige dingen had
,gedaan voor dit yolk, verstarden de volkeren, die Israel naderde, als een steen,
zodat het yolk des HEREN gewoon kon doortrekken en Kanaan in bezit nemen.
6) De HERE verwierf het yolk Israel door het uit het ,slavenhuis to bevrijden.
Het ward zo Zijn eigendom.
7) Ms een wijnstok wordt Israel op de berg, die Gods eigendom is, d.i. in het
bergachtige Kanaan, .geplant. Dit land heeft de HERE Zich tot een woning gemaakt, en zo is het Zijn heiligdom. Mozes zag nog niet de voile betekenis van
deze door de Heilige Geest ,geinspireerde woorden, welke hun eigenlijke en
diepste vervulling vonden in Gads wonen op de berg Sion temidden van Zijn yolk.
8) Dit machtige lied vindt zijn 'elude in de juichkreet, dat de HERE, wit
vijanden oak beramen tegen Hem en Zijn yolk, regeert tot in eeuwigheid, dat Hij
en Hij alleen Koning is!
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19 Dit loflied werd gezongen ter ere van de HERE naar
aanleiding van het feit, dat, toen Farao's paarden met zijn
strijdwagens in de zee gekomen waren, de HERE de waterer der zee over hen deed terugvloeien, nadat de Israelieten daarentegen op het droge midden door de zee gegaan
waren. Onder de overweldigende indruk van deze machtige
wonderdaad des HEREN zong Mozes met Israels mannen
20 het, staande aan de oever der Schelfzee. Toen nam Mirjam,
de profetes, de zuster van Aaron, gedreven door de Heilige
Geest, een tamboerijn in de hand, en alle vrouwen gingen
21 achter haar aan met tamboerijnen en in reidans. En Mirjam
zong als refrein 1) ten antwoord op het mannenkoor:
„Zingt den HERE,
want Hij is hoog verheven;
het paard en zijn ruiter
stortte Hij in de zee!"

1) Het zal wel als een voortdurend herhaald refrein het lied der mannen tel.kens onderbroken hebben, zie Ps. 136.
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TWEEDE DEEL: DE VERBONDSSLUITING BIJ DE SINAI.
15 : 22-40 : 38.
Mara en Elim. 15 : 22-27.
15 : 22 Nadat Israel, zingend en dansend en muziekmakend
ter ere van de HERE, het bevrijdingsfeest gevierd had, liet
Mozes hen opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de
woestijn Sur; drie dagen trokken zij door dit steppenland
23 zonder water te vinden. Daarna kwamen zij te Mara, een
oase. Maar. .. . wat een teleurstelling! Zij konden het water van die oase niet drinken, omdat het bitter was. Daarom had die plaats dan ook de naam Mara, bitterheid, ge24 kregen. Toen het yolk dit merkte, begon het tegen Mozes
25 te morren en zei het: „Wat moeten wij drinken?" Mozes
riep toen luide, voor alien hoorbaar, tot de HERE, en de
HERE wees hem een stuk hout; hij wierp het in het water;
toen werd het water zoet. Daar in Mara stelde de HERE
niet alleen het geloof van het yolk op de proef — in welke
proef het bezweek —, maar daar gaf Hij hun ook met deze
26 woorden inzettingen en verordeningen: „Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en
doet wat recht is in Zijn ogen, en gij uw oor neigt tot Zijn
geboden, en al Zijn inzettingen onderhoudt, beloof Ik u,
dat Ik u geen enkele van de kwalen zal opleggen, die Ik de
Egyptenaren opgelegd heb, want Ik zegen u liever dan dat
Ik u sla, heel u liever dan dat Ik u ziek maak. Ik, de HERE,
ben uw Heelmeester".
27 Daarna kwamen zij in Elim, en daar bewees de HERE
het hun, dat Hij Zijn yolk gaarne goed doet: er waren
twaaif waterbronnen en zeventig palmbomen, een volheid
van weelde; en zij legerden zich daar aan het water.
Manna en kwakkels. 16 : 1-36.
16 : 1

Toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de gehele
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vergadering der Israelieten in de woestijn Sin, die tussen
Elim en de Sinai ligt, op de vijftiende dag van de tweede
maand sedert hun uittocht uit het laud Egypte. Ze waren
dus juist een maand op reis. De uit Egypte meegenomen
teerkost was nu op, en al hadden ze een talrijke veestapel,
ze konden, om voor de honderdduizenden vlees te hebben,
toch maar niet blijven slachten. Dan zou heel de veestapel
2 er vrij spoedig aan gaan. Zo begon dan in die woestijn de
gehele vergadering der Israelieten tegen Mozes en Aaron
3 opnieuw te morren; alle Israelieten zonder enige uitzondering zeiden tot hen: „Och, dat wij door de hand des
HEREN in het land Egypte maar plotseling aan de pest
gestorven waren, toen wij tenminste bij de vleespotten zaten en volop brood hadden; dat ware ons beter dan hier
een langzame hongerdood te sterven, want gij hebt ons in
deze akelige woestijn geleid om nu deze gehele gemeenschap van honger te doen omkomen".
4 Toen zei de HERE tot Mozes: „Zie, een groot wonder
zal gebeuren, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen; dan moet het yolk uit de legerplaats gaan en van dat
voedsel verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is. Dit
voorschrift, dat men alleen de voor elke dag vastgestelde
portie rapen zal, geef Ik met een bepaalde bedoeling, namelijk om het yolk zó op de proef te stellen, of het al dan
5 niet wandelt naar Mijn wet. En als zij op de zesde dag bereiden wat zij hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zo
veel zijn als wat zij op de andere dagen verzamelen".
6 Daarop zeiden Mozes en Aaron tot alle Israelieten als
antwoord op hun gemor: „Vanavond zult gij weten, dat
niet maar, zoals gij gezegd hebt, Aaron en ik, maar de
7 HERE u uit het land Egypte heeft geleid. En morgenochtend zult gij de heerlijkheid des HEREN zien, welke uitstralende glans van Zijn majesteit Hij u zal tonen, omdat
uw gemor niet ons, maar Hem gold, Hij uw gemor tegen
de HERE heeft gehoord. Want wat zijn wij, dat gij tegen
Cons wort? Wij, die ons gezag alleen aan Hem ontlenen?"
8 Om hen het erge van dat morren terdege te doen beseffen,
voegde Mozes er nog aan toe: „Als de HERE u in de avond
vlees te eten geeft en in de morgen volop brood, omdat de
HERE het gemor, waarmede gij tegen Hem gemord hebt,
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gehoord heeft — nu, wat zijn wij dan? Immers, niets in
onszelf. Neen, maar gij moet het goed beseffen: niet tegen
ons was uw gemor, maar tegen de HERE".
9 Hierop zei Mozes tot Aaron: „Zeg tot de gehele vergadering der Israelieten: Nadert voor het aangezicht des
HEREN, want Hij heeft uw gemor gehoord, het was tegen
10 Hem gericht, en Hi) zal het beantwoorden". Terwijl nu
Aaron sprak tot de gehele vergadering der Israelieten,
richtten zij hun blik naar de woestijn buiten de legerplaats
— en zie, plotseling verscheen daar boven de woestijn in
de wolkkolom de uitstralende glans van 's HEREN heerlijkheid. Zo toonde de HERE op bijzondere wijze Zijn aanwezigheid, waarmee Israel, gezien zijn gemor, niet meer
11, 12 rekende. Toen sprak de HERE tot Mozes aldus: „Ik heb
het gemor der Israelieten gehoord; dit is Mijn antwoord,
dat gij hun moet overbrengen: In de avondschemering zult
gij vlees eten en in de morgen zult gij met brood verzadigd
worden, en gij zult opnieuw de ervaringskennis opdoen, dat
Ik, de HERE, uw God ben".
13 Zoals de HERE gezegd had, gebeurde het: 's Avonds
kwamen kwakkels opzetten, streken in grote menigten
neer en overdekten de legerplaats 1); en des morgens was
14 er een dauwlaag rondom de legerplaats. Nadat deze mist
opgetrokken was, zie, hoe wonderlijk, daar lag over de
woestijn iets fijns, iets schilferachtigs, even fijn als rijm op
15 de aarde 2). Toen de Israelieten het zagen, zeiden zij tot
elkaar: „Wat is dit?'"), want ze wisten niet wat dat
vreemde daar op de grond was. Maar Mozes, die er, door
1) Deze vogels, ieen soort patrijzen, komen in hun trek veelal over het Sinaischiereiland heen. Ze strijken wel meer neer, uitgeput van het lange vliegen.
Het wonder is bier ,dan, idat ze nu in een ontzaggelijk ,grote menigte en dan op de
door God vastgestelde tijd en plaats neerstrijken.
2) Daar er in deze streken schildluizen voorkomen, die op een bepaalde struik
uitwerpselen achterlaten, welke als voedsel genuttigd worden, brengt dit er sommigen toe, bij het manna uit de hemel aan dit natuurlijke verschijnsel to denken.
Het wonder zou dan zijn, dat het nu in een ontzaggelijke hoeveelheid werd aanigetroffen. Ten onrechte, daar het hier beschrevene over het manna van boven
in vele opzichten afwijkt van het z.g. schildluizen-manna. Er is hier een rechtstreeks wonder.
3) In het Hebreeuws: Man hoe? Zo heeft het de naam manna gekregen, vs 31.
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wat de HERE hem gezegd had, alles van of wilt, zei tot
hen: „Dit is nu het brood, dat de HERE rechtstreeks u tot
16 spijze gegeven heeft. Dit is wat de HERE er over geboden
heeft: Verzamelt er van naar ieders behoefte; ieder gezinshoofd kan voor zijn tentgenoten een gomer 1) per hoofd
nemen, naar gelang van het zielenaantal".
17 De Israelieten nu deden zo; ze gingen dit brood uit de
hemel buiten de legerplaats verzamelen, de een meer en
de ander minder, daar zij na berekening van het aantal gezinsleden niet precies schatten konden wanneer ze genoeg
18 opgeraapt hadden. Toen zij het echter daarna in een gomer
gingen nameten, bleek, dat God dit wonder tot stand had
gebracht, dat het toch precies uitkwam: hij, die meer dan
het vereiste aantal gomers had verzameld, had niet te veel,
en hij, die minder verzameld had, kwam niet te kort. leder
had naar zijn behoefte verzameld.
19 En Mozes zei tot hen: „Denkt er aan, niemand mag er
van over laten tot morgen!" Het yolk moest vertrouwen,
dat de HERE elke dag opnieuw voor hun voedsel zorgen
20 zou. Maar sommigen luisterden in ongeloof niet naar Mozes en lieten er toch van over tot de volgende morgen.
Toen echter was het bedorven van de wormen, die er in
waren, en het stonk. Vanwege deze ongehoorzaamheid en
dit ongeloof, zelfs na deze wondere zorg Gods, werd Mozes
toornig op hen.
21 Zij nu verzamelden het elke morgen, ieder naar zijn
behoefte; maar als de zon beet werd, smolt het van de
woestijngrond weg.
22 Op de zesde dag verzamelden zij een dubbele portie,
twee gomer voor ieder, geheel zoals de HERE aan Mozes
geboden had. Toen dit voor de eerste keer gebeurde, kwamen al de vorsten der vergadering, de geslachtshoofden
van Israel, om Mozes het wondere te berichten, dat er een
dubbele hoeveelheid was neergedauwd, zodat alien nu voor
23 twee dagen genoeg hadden 2). Toen zei hij tot hen: „Dit is
geheel naar wat de HERE gezegd heeft; een rustdag, een
heilige sabbat is het morgen voor de HERE; bakt vandaag
1) Deze korenmaat is ongeveer 3 liter.
2) Misschien ook om hem te vragen, hoe het nil zou gaan, ,daar igebleken was,
flat wat men overhield tot de volgende flag, niet meer eetbaar was.
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wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt, maar al
wat overblijft moet gij laten liggen om het tot de volgende
24 morgen te bewaren". Zij lieten het toen tot de volgende
morgen liggen, zoals Mozes bevolen had; toen stonk het
25 niet en er waren geen maden in. En Mozes zei toen tot hen:
„Eet dit gerust vandaag, zonder enige angst dat het bedorven zou zijn, want heden is het sabbat ter ere van de
HERE; vandaag zult gij dit wondere brood op het steppe26 veld niet vinden. Zes dagen zult gij het verzamelen, maar
op de zevende dag is het sabbat, de aan de HERE gewijde
27 dag; dan is het er niet". Toen er dan ook van het yolk tOch,
lijnrecht tegen 's HEREN wil in, op de zevende dag zich
buiten de legerplaats begaven om wat te verzamelen, von28 den zij het niet. Vanwege dit halsstarrig niet geloven in.
Zijn woord zei de HERE tot Mozes: „Hoe lang weigert gij29 lieden Mijn geboden en wetten te onderhouden? Bedenkt,
dat de HERE u de sabbat gegeven heeft 1); daarom geeft
Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet
in de legerplaats blijven; niemand mag deze zijn plaats op
30 de zevende dag verlaten". Sedert dien rustte het y olk op
de zevende dag, zodat het dan van alle dagelijkse werk
afzag.
31 Het huis Israels, dat grote, door God verzorgde gezin,
noemde dit brood manna. Het was wit als korianderzaad 2)
en de smaak er van was als die van een honigkoek.
32 Mozes nu zei: „Dit is het wat de HERE bevolen beef t:
Vul er een gomer mee, om het voor het nageslacht te bewaren, opdat zij het brood zien, dat Ik u in de woestijn te
eten heb gegeven, toen Ik u uit het land Egypte leidde,
en op die manier de gedachtenis van Mijn wondere en
33 liefdevolle zorg levendig blijve". Daarom zei Mozes later,
toen de tabernakel gemaakt was, tot Aiiron: „Neem een
kruik, doe daarin een volle gomer manna, en leg dit voor
het aangezicht des HEREN, om het voor de komende ge1) Uit heel dit 'Auk blijkt, ,dat de isabbat al aan Israel bekend was voor de
wetgeving op de Sinai. Er is wel een grote verwaarlozing geweest in het houden
er van. In het slavenhuis Egypte was er als vanzelf slapte in dezen ontstaan.
2) „De zaden van de koriander worden in bakwerken en in likeuren gebruikt;
ze bevatten een aromatische .olie en warden, evenals komijnzaden, door de Joden
in bet brood gebakken" (Chr. Encyclopaedie).
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34 slachten te bewaren". Zoals de HERE Mozes geboden had,
legde Aaron toen de kruik met manna voor de Getuigenis,
de wet des verbonds, dus vlak bij de ark, waarin zich die
Getuigenis beyond, ter bewaring.
35 De Israelieten nu hebben veertig jaren het manna gegeten, totdat zij kwamen in bewoond land; het manna hebben zij gegeten tot aan hun komst aan de grens van het
land Kanaan 1).
Een gomer nu is het tiende van een of a.
36

Water uit de rots. 17 : 1-7.
17 : 1 De gehele vergadering der Israelieten brak daarna op
uit de woestijn Sin, trekkende van pleisterplaats tot
pleisterplaats. Ze hielden telkens rust en trokken dan weer
verder naar gelang de HERE door middel van het stilhouden of weer voortbewegen der wolk- en vuurkolom er
't bevel toe gaf 2). Zo kwamen ze en legerden zich bij de
prachtige oase Rafidim, waar zich een heerlijke waterbeek
beyond. Maar daar konden ze niet bij komen, daar de Amalekieten de eigenlijke oase bezet hadden. Zij moesten op
een afstand van deze schone vallei blijven, zodat er geen
2 water voor het yolk was om te drinken. Met een schroeiende dorst, terwij1 ze water vlakbij wisten, begon het hele
y olk in een heftige woordenstrijd met Mozes te twisten.
Het zei: „Geef ons water, zodat wij kunnen drinken; gij zijt
als wonderdoener daartoe immers best in staat, nu, kom
dan op, geef drinkwater!" Maar Mozes zei tot hen: „Wat
twist gij met mi), alsof ik in staat ben u aan water te helpen? Wat stelt gij de HERE op de proef, Ja, Hij is machtig
water te geven, maar dat vragen van u op zo'n oneerbiedige, uitdagende, ongelovige 3) wijze, is proberen of Hij er
is of niet, is God verzoeken".
3 Dit woord van Mozes kalmeerde het yolk wel even,
maar dan ook slechts even. Terwijl in de gloeiende hitte
van dit woestijnland hun dorst ondragelijk was, men
smachtte, naar het vlakbije water, dat zij vanwege de Ama1) Jozna 5 : 12.
2) 13 : 21 v.; 40 : 36 v.
3) Vers 7.
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lekieten niet bereiken konden, begonnen zij na enige uren
weer tegen Mozes te morren, en terwijl zij een dreigende
houding aannamen, zei een ieder van hen: „Waarom toch
hebt gij ons uit Egypte gevoerd, om mij, mijn kinderen en
mijn kudde van dorst te doen omkomen?"
4 Mozes werd door de houding, die het yolk aannam,
bevreesd, en begon ten einde raad luid hoorbaar tot de
HERE te roepen, zeggende: „Wat moet ik toch met dit
minderwaardige yolk doen? Nog een ogenblik en ze zullen
me stenigen!"
5 Daarop zei de HERE tot Mozes: „Trek vs5Or het yolk
uit en neem als getuigen van wat Ik nu doen ga enigen van
de oudsten van Israel als vertegenwoordigers van het yolk
met u mee; neem ook ter hunner en uwer beschaming de
staf, waarmee gij de Niji geslagen hebt, in uw hand, dat
werktuig, waarmee 1k de geweldige wondertekenen in
Egypte deed — hoe kan het yolk de man met zo'n staf
verwerpen, en hoe Unit gij met die staf bij u radeloos en
6 bang worden? — en ga heen buiten de legerplaats. Zie, Ik
zal daar aanwezig zijn; ook al ziet gij Mij niet, Ik zal daar
vOcir u op de rots van het bergplateau van de Horeb staan;
dan zult gij op de rots slaan en door de kracht van Mid, Die
daar Zelf tegenwoordig ben, zal uit de rots water te voorschijn komen 1), zodat het yolk kan drinken".
En Mozes deed alzo ten aanschouwen van de oudsten
van Israel. En de HERE gaf op wondere wijze water.
7 Mozes noemde die plaats Massa (verzoeking) en Meriba (twist), wegens de twist der Israelieten met hem en
omdat zij de HERE op de proef gesteld hadden door op
een uitdagende manier de macht des HEREN in te roepen,
daar zij immers twijfelend gezegd hadden: „Is de HERE
nu in ons midden of niet?"

1) Zie 1 Cor. 10 : 4: Zij idronken geestelijke drank uit een geestelijke rots, en
die rots was Christus. Zo ook: zij aten geestelijk voedsel (manna). Het wondere
voedsel en het wondere water op de woestijnreis waren immers Gods genadegaven, geschonken in en met de Christus, Die komen zou. Deze is de bron,
waaruit idle genade vloeit, ook de genadegaven van manna en water. Daarom
noemt Christus Zichzelf het ware broad uit de 'hemel en de bron van het levende
water, Joh. 6 : 31-51; 7 : 37 v., en zegt Paulus: die rots was Christus.
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Overwinning op Amalek. 17 : 8-16.
17 : 8
Toen zij nauwelijks in de oase Rafidim aangekomen wa9 ren, kwam Amalek en streed tegen Israel 1). En Mozes zei
tot Jozua, een man met leiders-eigenschappen en militaire
capaciteiten: „Kies gij voor ons de meest strijdbare mannen uit, trek er op uit en strijd tegen Amalek; morgen zal
ik op gindse heuveltop staan met de wonderbare staf Gods
in mijn hand".
10 Jozua nu deed zoals Mozes hem gezegd had. Hij bond
de strijd aan tegen de Amalekieten, maar Mozes, die Aaron
en Hur had meegenomen, had de afgesproken heuveltop
11 bestegen. En wanneer Mozes zijn hand met de staf ophief,
op die wijze 's HEREN hulp inroepend, had Israel de overhand, maar wanneer hij zijn hand ook maar even liet zakken om wat uit te rusten, had Amalek de overhand. Dit
was hem en zijn metgezellen een bewijs, dat slechts een
aanhoudend beroep op 's HEREN wondermacht, door Hem
voortdurend te herinneren aan wat Hij met die staf reeds
aan Neil bewerkt had, de blijvende overwinning kon geven.
12 Maar toen Mozes het onmogelijk vol kon houden om staande zonder onderbreking de staf met zijn handen omhoog
te heffen, hij door en door vermoeid werd en zijn handen
als zwaar naar beneden zakten, namen Aaron en Hur een
grote steen en plaatsten die onder Mozes, zodat hij daarop
kon gaan zitten; en toen hij zo zat, ondersteunden Aaron
en Hur zijn handen, de een aan de ene en de andere aan de
andere zijde, zodat zijn naar boven uitgestrekte handen,
die de staf omkneld hielden, onbewegelijk bleven tot zons13 ondergang Terwij1 zó onophoudelijk door die opgeheven
1) Uit Deut. 25 : 17 v. blijkt, dat Amalek hen onverhoeds aanviel. Terwijl de
Israelieten vermoeid en uitgeput waren, slopen de Amalekieten naar de achterihoede, waar de zwakken, die haast niet weer mee hadden .gekund, zich bevonden.
Na die plotselinge overval, trokken ze zich even snel weer terug. Deze Amalekieten, afstammelingen van de kleinzoon van Esau, Gen. 36 : 12, 16, woonden in
.het Zuiden van Kanaiin, maar als een echt bedoeinenvolk zwermde het met zijn
kudden ver in de steppen uit.
2) Mozes, die hier een biddend beroep doet op de trouwe Verbandsgod, is
daarin type van Christus. Zijn voorbede maakt het strij.den tegen de ooze en
verraderlijke vijand niet overbodig. Maar zonder die voorbede is het overwinnen
niet mogelijk. „Zonder Mij kunt gij niets ,doen", Joh. 15 : 5b.
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staf aan de HERE werden voorgehouden Zijn heilsdaden
in het verleden, op die wijze gepleit werd op Zijn trouw,
overwon Jozua door die trouw des HEREN Amaleks krijgslieden en werd door het zwaard aan Amalek een bloedige
nederlaag toegebracht.
14 Nu zei de HERE tot Mozes: „Schrijf dit gedenkwaardig gebeuren in een boek, opdat het in de gedachtenis
blijve, en behalve dat gij het opschrijft, moet gij het Jozua
ook mondeling inprenten, dat 1k de herinnering aan
Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen" 1).
15 Toen bouwde Mozes een altaar als een gedenkteken
van wat bier voor geweldigs had plaats gevonden. Hij gaf
aan dat altaar de naam „De HERE is mijn banier", daarmee uitsprekend, dat de HERE de krijgsbanier is, waaronder Israel niet alleen nu de vijand overwonnen had,
maar ook in het vervolg overwinnen zou, tenminste als
Israel het ook in die toekomst van de HERE verwachtte
en het onophoudelijk bij Hem zocht, evenals Mozes, toen
16 hij met opwaarts-geheven staf op de heuvel stond. Daarom
zei Mozes: „De hand op de troon des HEREN! Zoals ik
mijn handen met de staf ophief naar boven, biddend pleitend op 's HEREN trouw en hulp, zó de hand steeds op de
troon des HEREN gelegd! Dan hoeft ge voor Amalek
voortaan niet to vrezen, want de HERE heeft, naar Zijn
zo juist gesproken woord, een strijd tegen Amalek, van
geslacht tot geslacht".
Bezoek van Jethro. 18 : 1-27.
18 : 1 Tot Jethro, de priester van Midian 2), de schoonvader
van Mozes, was ook het gerucht doorgedrongen van alles
wat God voor zijn schoonzoon, evenals your Zijn yolk
Israel, gedaan had. Hij had gehoord van het opzienbarende
2 feit, dat de HERE Israel uit Egypte had geleid. Toen nu
1) Amalek is later inderdaad totaal vernietigd; eerst streed Saul tegen hem,
1 Sam. 15, daarna David, 1 Sam. 30 : 1, 17, terwijl na diens beslissende overwin.
ning op de Amalekieten, in de dagen van Hiskia, vijfhonderd Simeonieten het
overblijfsel van Amalek, dat tot nu toe ontkomen was, neersloegen, 1 Kron. 4 : 43.
Toen was Amalek als natie op de aardbodem uitgedelgd.
2) Zie foot bij 2 : 16.
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het leger van Israel in de buurt van Midian was gekomen,
nam Jethro Zippora, Mozes' vrouw — na die vreselijke gebeurtenis in het nachtlogies op weg naar Egypte had Mozes
haar met de kinderen naar haar vaderlijk huis teruggezon3 den 1) —, benevens haar beide zoons, om hen nu tot Mozes
terug te brengen. De oudste zoon heette Gersom, want —
zo had Mozes gezegd — „ik ben een vreemdeling geworden
4 in een vreemd land" 2), en de andere Eliezer, want — zo
had hij bij diens geboorte gezegd, toen de vreugd over
zijn nu voorgoed ontkomen zijn aan de vervolging van
Farao de overhand gekregen had op zijn gevoel van bal.
lingschap — „de God van mijn vader is mij tot hulp geweest
en heeft mij gered van het zwaard van Farao" 3).
5 Toen nu Jethro met Mozes' zonen en vrouw — die
indertijd, geheel van streek en ook wel wat ontstemd, door
zijn schoonzoon naar hem was teruggezonden — Mozes
kwam opzoeken in de woestijn, waar hij gelegerd was in
6 de omgeving van de Horeb, de berg Gods, liet hij door een
vooruitgezonden bode zijn komst aldus aankondigen: „Ik,
uw schoonvader Jethro, ben op weg om u te bezoeken met
uw vrouw en haar beide zonen".
7 Op dit bericht ging Mozes Jethro tegemoet, en toen
hij hem zag, boog hij zich eerbiedig voor zijn schoonvader
neer en kustte hem hartelijk; daarna vroegen zij naar elkaars welstand en gingen vervolgens naar Mozes' tent.
8 Hier gaf Mozes zijn schoonvader een breedvoerig verhaal
van al wat de HERE Farao en de Egyptenaren had aangedaan terwille van Israel, ook van alle moeiten, die hen
onderweg op hun tocht getroffen hadden, en hoe de HERE
9 hen had gered. Jethro nu verheugde zich over al het goede,
dat de HERE Israel bewezen had, dat Hij het uit de sterke
10 macht der Egyptenaren had gered. Hij uitte zijn vreugde
met woorden, waarin hij, de heiden, blijk gaf de geestelijke
achtergrond van het met Israel gebeurde goed te verstaan:
„Geprezen zij de HERE, Die ulieden verlost heeft uit de
11 macht der Egyptenaren en van Farao. Nu ben ik tot het
1) 4 : 24-26.
2) 2 : 22.
3) Elizer betekent: God is mijn hulp.
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inzicht gekomen, dat de HERE groter is dan alle goden,
ook verheven is boven de machtige Egyptische goden,
want Hij heeft het yolk uit de macht der Egyptenaren verlost, omdat dezen in hun trotse overmoed tegen hen waren opgetreden".
12 Vervolgens nam Jethro, Mozes' schoonvader, om de
HERE te danken voor de wonderbare redding van zijn
schoonzoon en van het yolk, een brandoffer en slachtoffers 1) ter ere van God; en Aaron en alle geslachtshoofden
van Israel kwamen om met deze aanzienlijke gast, de
schoonvader van hun leider Mozes, voor het aangezicht van
God, zoals Hij in de wolk- en vuurkolom tegenwoordig was,
aan de offermaaltijd aan te zitten.
13 De volgende morgen hield Mozes zitting om recht te
spreken over het yolk; en het yolk stond voor hem; hij
was hun een vraagbaak bij alle mogelijke geschillen en
moeilijkheden, van de ochtend tot de avond.
14 Toen de schoonvader van Mozes zag al wat hij met
het yolk te doen had, vroeg hij vol verbazing: „Wat hebt
gij toch alles met het yolk te doen? Waarom houdt gij alleen zitting terwijl het gehele yolk voor u staat van de
15 morgen tot de avond?" Daarop antwoordde Mozes zijn
schoonvader: „Dat is, omdat het yolk tot mij, als tolk van
Gods uitspraken, komt, om Gods raad in te roepen en op
hun vragen door middel van mij Gods antwoord te verne16 men. Wanneer zij onderling een geschil hebben, komt men
tot mij en dan geef ik als scheidsrechter, de beslissing,
spreek ik recht tussen de een en de ander, en maak ik hun
zo bovendien bekend de inzettingen en wetten Gods, die
ik rechtstreeks van de HERE ontvang".
Maar de schoonvader van Mozes zei tot hem: „En
17
18 toch is het niet goed wat gij doet. Op deze manier raakt gij
geheel uitgeput, valt gij er straks bij neer, niet alleen gij,
maar ook de mensen, die daar heel de dag maar moeten
staan en wachten, tot hun zaak eindelijk eens aan de orde
komt; werkelijk, gij zult er bij bezwijken, want dit is te
zwaar voor u, gij kunt het alleen niet af, voor een man is
1) Een brandoffer wend ,geheel verbrand; van de slachtoffers maakte men een
maahijd, waaraan men de .gemeenschap met Goa en met elkaar vierde.
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19 dit alles beslist onuitvoerbaar. Luister nu naar mij, ik zal
u een goede raad geven en God zal er ongetwijfeld Zijn
zegen over gebieden: Blijf gij de rechtstreekse vertegenwoordiger van het yolk bij God en breng gij de zaken voor
20 God. En verder moet gij het grondleggende werk doen, de
algemene richtsnoeren aangeven, doordat gij aan het yolk
de inzettingen en wetten Gods inscherpt en op grond daarvan hun bekend maakt de weg, die ze te gaan, de wijze,
waarop ze te handelen en het werk, dat ze te volbrengen
21 hebben. Maar daarnaast moet gij onder het gehele yolk
omzien naar flinke, godvrezende, betrouwbare mannen, die
winstbejag haten en dus onomkoopbaar zijn, en dezen over
het yolk aanstellen als oversten van duizend, oversten van
22 honderd, oversten van vijftig en oversten van tien. Die
mannen zullen geregeld de rechtspraak onder het yolk uitoefenen. Dan zullen zij alle grote, belangrijke zaken aan u
doorgeven om deze voor u als het hoogste beroep tot een
beslissing te laten brengen, maar alle kleine zaken zullen
zij zelf of doers en berechten, zodat door deze verdeling van
arbeid zij u in uw bovenmenselijk-zware taak verlichting
23 geven en deze met u dragen. Indien gij deze door mij voorgestelde regeling invoert — vanzelfsprekend indien God
het u ook zo laat zien en 't u gebiedt —, dan zult gij 't kunnen volhouden en overeind blijven en zal voortaan ook al
dit yolk, na hun recht gezocht te hebben, tevreden zijn tent
weer opzoeken".
24 Mozes nu luisterde naar deze wijze raad van zijn
schoonvader. Nad,at hij een en ander aan het yolk had voorgelegd en dit zijn instemming er mee had betuigd 1), regelde hij de rechtspraak geheel volgens het advies van
25 Jethro. Uit heel Israel koos Mozes flinke mannen en stelde
deze stamhoofden 2) aan als rechters over het yolk, oversten van duizend, oversten van honderd, oversten van vijf26 tig en oversten van tien. Deze spraken te alien tijde recht
onder het yolk; alleen de moeilijke zaken brachten zij tot
Mozes, maar alle gewone zaken berechtten zij zelf.
1) Dent. 1 : 14.
2) Er werd gekozen uit de stain- en ,geslachtshoofden, de oudsten van Israel,
zie Dent. 1 : 15-17; Ex. 3 : 16. De lief genoemde ,getallen zijn ,dan ook benaderingsgetallen.
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27 Na of Scheid van zijn schoonvader genomen te hebben,
liet Mozes hem gaan. Met achterlating van Zippora en haar
kinderen vertrok Jethro weer naar zijn land.
De verschijning des HEREN op de Sinai. 19 : 1-25.
19 : 1 Nu ging het geweldige gebeuren: de verbondssluiting
bij de Sinai! Precies op dezelfde dag, dat de Israelieten
drie maand geleden uit Egypte uittrokken, op de vijftiende
Abib 1), kwamen zij aan in de woestijn Sinai, een brede
2 hoogvlakte, waaruit de berg Sinai steil omhoog rees. Nadat zij van Rafidim opgebroken waren, kwamen zij hier
aan en zochten er een geschikte plaats om er te kamperen.
Zo legerde Israel zich daar in die woestijnvlakte met de
berg vlak voor zich 2). Nu was dan in vervulling gegaan
Gods belofte, een jaar geleden vanuit deze zelfde plaats
vanuit de brandende braamstruik aan Mozes gegeven, dat
het uitgeleide yolk Hem op dit bergplateau dienen zou 3).
Elf maanden zou Israel hier blijven 4) en er de geweldigste
dingen meemaken, het allesbeheersende van heel Israels
geschiedenis.
3 Mozes kon terecht uit Gods vroegere verschijning hier
opmaken, dat, nu hij volgens de hem toen gegeven opdracht het yolk had uitgeleid, de HERE hier thans weer
zou verschijnen. Dus klom hij de berg op, waar zich de
wolkkolom had neergezet. Hij zou nu het yolk aan de HERE
voorstellen, zich nu melden als aanvoerder, die met zijn
yolk aanwezig was. En inderdaad, terwijl hij opklom, hoorde hij Gods stem. De HERE riep tot hem van de berg af, en
zei: „Zo zult gij zeggen tot het huis van Jakob en verkon4 digen aan de zonen van Israel: gij hebt gezien, wat Ik de
Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op uw reis door

1) 12 : 17 v.; 13 : 4.
2) Bij „woestijn" moet men niet denken aan een dorre zandvlakte zonder enige
plantengroei, maar aan een steppe, waar voldoende voedsel voor het vee groeide.
Mozes weidde er eens zijn schapen. In de dalen, die Sinai's bergplateau omringden,
was ,stromend water.
3) 3 : 12.
4) Numeri 10 : 11.
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de woestijn op arendsvleugelen gedragen heb 1) en tot Mij
hier op de Sinai gebracht heb, opdat gij Mij hier zoudt ont5 moeten en Ik met u een verbond zou sluiten. Nu dan —
en toen kwamen die woorden van geweldige betekenis, die
heel Gods doen met Zijn yolk, heel Israels verdere geschiedenis bepaalden —, indien gij aandachtig naar Mij luistert
en Mijn verbond bewaart, aan deze voorwaarde voldoet,
dan zult gij, huis van Jakob en zonen van Israel, uit alle
volken Mij ten eigendom zijn, Mijn zeer speciaal en kostbaar bezit, dat Ik in souverein-genadige keuze als Mijn
eigen, bijzonder yolk aanneem, want de ganse aarde met al
6 haar volken behoort Mij. Uit die genadige verkiezing vloeit
nu voort, dat gij Mij zult zijn, en dus ook mkt zijn, een
koninkrijk van dienende priesters en een heilig yolk, afgezonderd tot Mijn dienst. Dit, Mozes, zijn de woorden,
die gij tot de Israelieten spreken zult; het is Mijn koninklijke proclamatie aan hen".
7 Als tussenpersoon tussen de HERE en Zijn yolk ontbood Mozes, nadat hij weer was afgedaald, de oudsten van
Israel en legde hun al deze woorden voor, die de HERE
8 hem geboden had. En het gehele yolk, dat naar Mozes'
toespraak tot de vertegenwoordigers van Israel had geluisterd, antwoordde eenparig: „Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen; wij zullen inderdaad naar
Hem luisteren en Zijn verbond bewaren, ons gedragen als
Zijn onderdanen, die Hem priesterlijk zullen dienen als
een aan Hem gewijd yolk". Als middelaar tussen het yolk
en de HERE bracht Mozes nu weer dit antwoord van Israel
aan de HERE over.
9 Niets stond nu meer aan de verbondssluiting in de
weg, waarom de HERE dan ook tot Mozes zei: „Zie, Ik
kom tot u in een donkere wolk; Ik doe dat, opdat het yolk
niet Mijzelf zou zien, maar wel Mijn stem horen, en het,
door zo zelf alles to horen, getuige zou zijn van Mijn spre1) Dit beeidrijke zeggen ziet op lets wat men in het hoge rotsgebergte van de
Sinai kon opmerken: een adelaar, die bij het leren vliegen van haar jong het
nog ongeoefende beest bij het vallen op haar sterke vleugels opvangt en naar
het nest ^ oog op de rotsen terugdraagt, cf. Deut. 32 : 11. Op zulk een machtige
wijze heeft de HERE Israel, dat onervaren yolk, op zijn tocht door de woestijn
,geleid, het er al.w. doorheen ,gedragen.
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ken met u. Daarmee heb Ik dit specifieke doe!, dat dit zo
vaak rebellerende yolk nu voortaan voor altoos geloof
zal hechten aan uw autoriteit".
10 Nadat Mozes het antwoord van het yolk aan de HERE
had overgebracht, deelde de HERE hem mee, hoe hij het
yolk op de nu komende Godsverschijning moest voorbereiden. De HERE zei dan: „Ga tot het yolk; heilig hen,
zonder hen heden en morgen af van al het onreine, en
11 laten zij daartoe hun kleren wassen. Tegen de derde dag
moeten zij gereed zijn met deze heiliging, want op die derde
dag zal de HERE zichtbaar neerdalen voor de ogen van
12 het gehele yolk op de berg Sinai. Omdat de heilige God
verschijnt, daarom moet gij het yolk buiten een bepaalde
kring, die ge afgezet hebt, houden, en zeggen: Wacht u er
voor, de berg te bestijgen of ook maar de voet er van aan
te rake'' , ieder, die de berg aanraakt, zal zeker ter dood
13 gebracht worden. Als iemand toch de berg heeft aangeraakt en hij dus gedood moet worden, — niemand mag die
mens met de hand grijpen, daar hij op die manier zelf ook
op het verboden terrein komen en dit ontheiligd worden
zou, maar de overtreder zal men zeker van een of stand
stenigen of met pijlen doodschieten 1). Hetzij het dier of
mens is, die de berg aanraakt, hij zal niet blijven leven.
Eerst dan, als er vanaf de berg een geluid gehoord zal worden als de langgerekte toon van een ramshoorn, mogen zij,
die door Mij daartoe gerechtigd zullen worden, de berg
bestijgen om tot Mij te komen".
14
Nu daalde Mozes van de berg af om Gods instructies
uit te voeren. Hij heiligde het yolk en zij wiesen hun kleren.
15 Met grote nadruk zei hij tot het yolk: „Weest over drie
dagen gereed om God te zien verschijnen, nadert niet tot
een vrouw, onthoudt u van alle echtelijk verkeer!" Zo
moesten ze zich uiterlijk geheel rein houden en innerlijk
concentreren op de aanstaande ontmoeting met de HERE,
de Heilige Israels.
Op de derde dag, bij het ochtendgloren, gebeurde het
16
geweldige! Een ontzaggelijk onweer barstte los. Er waren
1) Een andere .opvatting is: Zelfs mag men, op ,straffe des doods, de berg niet
even aanraken.
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knetterende donderslagen en flitsende bliksemstralen, terwijl een zware, donkere wolk op de berg hing. Nog boven
de donderslagen uit weerklonk ongewoon sterk bazuingeschal, als teken dat de HERE der heerscharen verscheen.
Al het yolk, dat zich in de legerplaats beyond, beefde van
ontzetting bij deze verschijning des HEREN in dit schrikkelijk onweer, met dat doordringende bazuingeluid. Zij
durfden niet verder de berg, waar de heilige God op zulk
17 een geduchte wijze Zich openbaarde, te naderen. Mozes echter leidde het bevende yolk uit het legerkamp God tegemoet, en onder zijn leiding stelden zij zich op onder aan
18 de berg. De Sinai was geheel in rook gehuld, omdat de
HERE daarop neerdaalde in vuur; de rook van dat laaiende vuur was zeer zwaar, ze steeg op als de rook van een
fel-brandende smeltoven. Het gehele berggevaarte beefde
19 ontzaggelijk. Alles was even schrikwekkend. Intussen zwol
het geluid van de bazuin der hemelse herauten voortdurend aan, zodat het tenslotte uitermate sterk werd. Toch
was heel dit huiveringwekkend verschijnen van de heilige
God niet bedoeld om te verteren; Hij, Die een verterend
vuur is, stond als de God van Israel Mozes toe tot Hem
20 te spreken en Hij antwoordde hem in de donder. Toen
daalde de HERE neer op de berg Sinai, zetelde Zich op
de top. Mozes, die ontboden werd, klom naar boven.
Daarna zei de HERE, Die vol zorg was voor Zijn yolk,
21
deze had het yolk nog lang niet voldoende
tot Mozes
het gevaarlijke van de situatie ingescherpt „Daal dadelijk weer af, waarschuw het yolk, dat zij niet doordringen tot de HERE om uit nieuwsgierigheid iets te gaan
zien; dit zou ontzettende gevolgen hebben, daar velen van
22 hen dan zouden vallen. Ja, ook degenen, die een priesterlijke functie bekleden en wier ambt het dus is God te naderen, moeten zich heiligen, zich de of stand tussen hen
en de HERE terdege bewust blijven, opdat de HERE niet
tegen hen losbreke".
23 Zelfs bij deze ontzagwekkende Godsverschijning bestond Mozes het met een tegenwerping te komen. Hij zei
toch tot de HERE: „Die waarschuwing is niet meer nodig;
het yolk kan de berg Sinai niet bestijgen, want Gij hebt ons
vroeger al gewaarschuwd door te zeggen: Zet de berg af
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24 en heilig hem. Nu, dat is gebeurd; de nodige maatregelen
zijn genomen". Daarop zei de HERE kort en krachtig, zo
elke weerstand van Mozes brekend: „Ga, daal af om straks
weer naar boven te klimmen met Aaron; maar weet het
goed: de priesters en het yolk mogen niet doordringen om
tot de HERE op te klimmen, opdat Hij niet tegen hen
losbreke!"
25 Nu gaf Mozes aan Gods bevel gehoor, daalde af tot
het yolk en bracht hun de hem door de HERE opgedragen
waarschuwingen over.
De tien geboden.

20 : 1-17.

20 : 1 Toen Mozes met Aaron de berg weer was opgegaan,
kondigde God Zelf rechtstreeks, zodat heel het yolk het
hoorde, Zijn grondwet af.
Voor het bevel wat Israel voor Hem zijn en doen
moest, herinnerde de HERE hun er eerst aan, wie Hij was
en wat Hij gedaan had voor Israel: Ik ben de HERE, uw
trouwe Bondsgod, uw Verlosser. Op grond clitirvan moesten zij nu als Zijn dankbaar yolk zich als de Zijnen openbaren door Zijn geboden te houden. De wet eist, zich in
dankbaarheid aan zijn Verlosser te wijden.
God sprak dan al deze woorden:
Ik ben de HERE, uw God, Die u uit het land Egypte,
uit het diensthuis geleid heb.
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht
3
hebben 1).
4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op
de aarde, noch van wat in de waterers onder de aarde is.
5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik,
de HERE, uw God, ben een naijverig God, Die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het
2

1 ) „Gij" is tweede persoon enkelvoud. In heel de wet der tien geboden staat
dit „gij" en „u" en „uw" in het enkelvoud. Ze is .dus gericht tot elke Isragiet persoonlijk, hoofd voor hoofd.
Voor Mijn aangezicht: zodat de HERE het aanschouwen maest.
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derde en aan het vierde geslacht van hen, die Mij paten, en
6 Die barmhartigheid doe aan duizenden van hen, die Mij
liefhebben en Mijn geboden onderhouden 1).
7 Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel
gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie
Zijn naam ijdel gebruikt 2).
8, 9
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult
10 gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de
sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij Been werk doen,
gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht,
noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling,
11 die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE
de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en
Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de
sabbatdag en heiligde die 3).
12
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd

1) Van wat boven in de hemel is: hemellichamen, vogels; van wat heneden
op de aarde is: mensen en landdieren; van wat in de wateren onder de aarde is
(lager .dan waar de mens bij het water op aarde staat) : vissen, krokodillen, enz.
Prof. Gispen edenkt hier aan een tegenstelling met de afgodische Egyptenaren, die
vogels, koeien, istieren, kikvorsen en vissen, ,dus lucht-, land- en watergoden
vereerden of ais heilig heschouwden.
Haten: zoals edit uitkomt in het negeren van de juiste Godsverering.
Liefhebben: zoals edit betoond wordt in de rechte eredienst.
Mijn igeboden onderhouden: daar hier niet het enkelvoud, maar het meervoud
wordt egebruikt, ,geldt de 'hier genoemde bedreiging en belofte niet alleen dit
tweede gebod, maar heel ,de wet, Idle egeboden. Dat ze hier staan, is wel, omedat
vooral het verzinnelijken van de eredienst hele geslachten in het verderf sleept,
en omgekeerd, een dienen van de HERE in ,geest en waarheid eeuwenlang doorwerkt.
2) „Naam": dies wat de HERE van Zich laat weten; hetgeen van God kennelijk is; heel Zijn :openbaring.
IJdel gebruiken: voor het ledige, onnutte, onoprechte gebruiken; misbruiken.
3) Gedenken is: er aan denken. De sabbat bestond dus al, zie 16 : 4, 5; 22-30.
Sabbat betekent: rust.
De zevende edag is de :sabbat voor de HERE, uw God: de zevende dag is de
rustdag ter ere van ede HERE, uw God.
Heiligen: afzonderen van de andere dagen en bestemmen tot de dienst van God.
Die in uw :steden woont: er wordt al :gerekend met de toestand later in Kanaan.
God heeft de sabbat voor de mens ,gezegend, tot een gezegende dag gemaakt,
daar bij de ischepping die zevende dag ook voor Hem een heerlijke rust gaf,
waarop Hij genoot van Zijner handen werk. God Zelf heeft deze dag geheiligd,
afgezonderd tot het dienen van Hem.
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worden in het land, dat de HERE, uw God, u geven zal 1).
Gij zult niet doodslaan.
Gij zult niet echtbreken.
Gij zult niet stelen.
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw
naaste 2).
17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet
begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch
zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch jets,
dat van uw naaste is.

13
14
15
16

Israels vrees voor de verschijning des HEREN. 20 : 18-21.
20 : 18 Terwijl de stem des HEREN uit het midden van de
duisternis voor allen hoorbaar deze tien geboden afkondigde 3), was het gehele yolk getuige van de maar steeds
doorgaande donderslagen, de bliksemstralen, het geluid
van de bazuin en de rokende berg. De indruk, die het van
dit alles kreeg, was verpletterend. Toen het, verstijfd van
schrik, die overweldigende verschijnselen enige tijd had
waargenomen en Gods stem uit het midden van de wolk
had gehoord, kreeg vrees de overhand; zij sidderden, durfden niet langer aan de voet van de berg blijven staan 4),
gingen achteruit en stelden zich op een of stand van de berg
19 op om het nu van verre aan to zien. Zij zeiden door middel
van de hoof den der stammen en van hun oudsten 5) tot
Mozes, die intussen weer van de berg was afgedaald: „Dat
1) Eren is: eerbied betonen, eerbiedigen. Vader en anoeder eren is dus: hun
gezag eerbiedigen, gehoorzamen.
Verlengd worden: lang .duren.
Het lam], .dat de HERE u geven zal: met .deze woorden wordt aangesloten bij
de .situatie, waarin Israel zich bij de Sinai tijdens de afkondiging der wet bevindt; .straks zal God hun .dat land geven.
Het volbrengen van .dit gebod kreeg idus .de belofte van een lang leven voor
de enkeling en van een lang nationaal volksbestaan voor Israel in Kanaiin.
2) In .dit gebod igaat het letterlijk over het afleggen van getuigenis voor de
rechtbank. Hiermee worden echter alle mogelijke zonden van liegen en bedriegen
bestreken. De geboden noemen een zonde, de ergste, maar veroordelen daarmee
alle andere overtredingen op dat hepaalde gebied.
3) Zie voor de gang van .dit alles ook Dent. 5 : 23-27.
4) 19 : 17.
5) Deut. 5 : 23.
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rechtstreekse spreken van God heeft ons bang gemaakt,
spreek gij voortaan met ons, breng gij ons over alles wat
de HERE tot u spreekt; ook dan zullen we gehoorzaam
luisteren en het alles doen 1), maar God spreke niet meer
20 rechtstreeks met ons, opdat wij niet sterven!" Mozes stelde
het yolk gerust door te zeggen: „Vreest niet, God wil u niet
beangstigen; Hij is op deze wijze gekomen, om uw geloof
op de proef te stellen, te weten wat er in uw hart is. Zijn
bedoeling met die ontzagwekkende verschijning is, dat er
eerbiedige vrees voor an geweldige God over u zou komen, teneinde u daardoor van zonde terug te houden; dat
gij, kennende de schrik des HEREN en wetende met welk
een majesteitelijke God gij van doen hebt, voor het vervolg
niet meer zo makkelijk tot zondigen komt".
21 Na deze kalmerende woorden van Mozes bleef het
yolk toch van verre staan, maar Mozes naderde als hun
middelaar tot de donkere wolkmassa, waarin God was.
Het Verbondsboek. 20 : 22-23 : 33.
a. Voorschrif ten intake de eredienst. 20 : 22-26.
20 : 22 Thans openbaarde de HERE aan Mozes allerlei voorschriften als uitwerking der tien geboden 2), op grond waarvan straks de verbondssluiting tussen God en Zijn yolk zou
plaats vinden 3).
De HERE zei dan tot Mozes: ZO zult gij zeggen tot de
Israelieten: gij hebt gemerkt, dat 1k als de hoogste Ma23 jesteit van de hemel uit met u gesproken heb, nu dan, gij
zult naast Mij, ontzagwekkende God, geen goden maken;
noch van zilver, noch van goud zult gij ze u maken; immers, van welk kostbaar metaal ook, met Mij, Die op zo'n
geweldige wijze met u van de hemel sprak, zijn ze toch in
24 de verste verte niet te vergelijken. Uw eredienst zal heel
anders moeten zijn. Heel eenvoudig zult gij voor Mij maken
een altaar gewoon van aarde, dus zonder dat er zilver of
1) Deut. 5 : 27.
2) Deze voorschriften werden daarna door Mozes apart op schrift gebracht
als „het Verbondsboek", 24 : 4 en 7.
3) Exodus 24.
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goud aan te pas komt, en daarop offeren uw brandoffers
en uw vredeoffers 1), uw kleinvee en uw runderen. Op elke
plaats, waar Ik op de een of andere manier u herinneren
zal aan Mijn openbaring als God des verbonds, zodat gij er
zo'n altaar bouwt en offert, zal Ik u Mijn nabijheid doen
25 ervaren en u zegenen. Niet, dat het verboden is een altaar
van stenen te bouwen, maar als gij an altaar voor Mij
maakt, dan moogt gij daarvoor slechts onbehouwen, ruwe
stenen gebruiken, zo van de grond opgenomen; wanneer
gij ze met houwelen en beitels bewerkt, er min of meer
een „gesneden beeld" van maakt, ontwijdt gij het altaar,
zijt ge op weg de door Mij afgekondigde grondwet te over26 treden. Ik ben een heilig God, Die wil, dat het in de eredienst alles rein en heilig zij; en dus moogt gij het altaar
voor Mij ook niet zó hoog maken, dat gij er langs een trap
naar moet opklimmen, daar op die wijze uw schaamte
onder uw onderkleed zichtbaar zou worden.
b. Rechten der Hebreeuwse slaven. 21 : 1-11.
21 : 1 Na de voorschriften hoe ze Hem moesten vereren, gaf
de HERE nu aan Mozes te kennen hoe hun verhouding
tegenover de naaste moest zijn: Dit zijn de verordeningen
die gij hun zult voorhouden 2).
2 VOOr alles sprak de barmhartige HERE over de houding, die Zijn yolk moest aannemen tegenover de slaven.
Hij greep in het instituut der slavernij regelend en begrenzend en verzachtend in. Hij zei: Wanneer gij een Hebreeuwse 3) slaaf koopt, zal hij zes jaren dienen, maar in
het zevende jaar zal hij, zonder dat hij behoeft losgekocht
te worden, als een vrij man heengaan.
1) Brandoffers gingen geheel in rook op; op vrede- of ,dankoffers, die gebracht
werden als dank voor de vrede4oestand met .de HERE, volgde een maaltijd,
waarbij de offerande voor een .deel gegeten wend.
2) Deze verordeningen of rechtsbepalingen lopen door tot 23 : 12. Als in 24 : 3
gesproken wordt van „al de woorden des HEREN en al de verordeningen" moeten we . dit no verstaan, tlat onder de „woorden" worden gerekend Israels plichten
jegens God en Zijn dienst, en onder de „verordeningen" die jegens de naaste. De
eerste vindt men in het Verbondsboek in 20 : 22-26 en 23 : 13-33, de andere dus
in 20 : 27-23 : 12.
3) In Leviticus 25 : 44 v.v. vinden we tle verordening wat betreft de vreemde
slaven.
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3 Dit was de algemene regel. Voor speciale gevallen
stelde de HERE deze regels: Indien hij alleen gekomen is,
zal hij alleen weggaan; indien hij bij zijn slaaf-worden ge4 huwd was, dan zal zijn vrouw met hem weggaan. Indien
het echter het geval is, dat zijn heer hem tijdens zijn slaafzijn een zijner slavinnen, een niet-Israelietische, tot vrouw
heeft gegeven en deze hem zoons of dochters gebaard heeft,
zal de vrouw met haar kinderen het eigendom blijven van
5 haar heer en hij zal alleen weggaan. Maar indien de slaaf
dan nadrukkelijk verklaart: „Ik heb mijn beer, mijn vrouw,
die mijn meester mij gegeven heeft, en de kinderen uit dit
huwelijk geboren, lief, ik zie of van mijn recht om als vrij
man been te gaan", in dat geval moet de beer zijn wens
6 billijken en inwilligen. Hij moet hem dan naar de rechters,
die als goden zitten, brengen, opdat de slaaf voor hen zijn
verklaring herhale en bevestige; daarna moet zijn beer
hem brengen bij de deur of deurpost van zijn huis, hem de
oorlel met een Priem doorboren en hem zo voor een wijle
vastspijkeren aan zijn huis, daarmee aanduidend, dat hij
dus nu voortaan met zijn oor naar zijn meester heeft te
luisteren. Dan zal de slaaf de beer niet maar alleen voor
de volgende zes jaar, maar voor altijd gehoorzaam dienen,
is hij voorgoed aan diens huis verbonden.
7 En wat nu de Hebreeuwse slavinnen betreft — voorzover zij namelijk als bijvrouw verkocht worden —, dit is
de algemene regel: Wanneer iemand zijn dochter als slavin
verkoopt om als bijvrouw van de koper te dienen, zal zij
niet na zes jaren weggaan zoals dat slaven kunnen doen.
Dit zou niet recht zijn tegenover de koper van een bijvrouw
8 en ook niet in haar eigen belang. En wat nu weer enkele
speciale gevallen betreft: Indien zij na de koop haar beer,
die haar als zijn bijvrouw bestemd had, niet bevalt, in zijn
ogen geen welgevallen vindt, dan mag hij met haar maar
niet doen wat hij wil, mag hij haar terwijl zij zijn bijvrouw
niet is, niet als slavin bouden — dit zou immers een grote
vernedering voor haar zijn —, maar moet hij de gelegenheid geven haar door een barer verwanten of anderen uit
Israel van hem los te kopen; hij heeft niet de bevoegdheid
om dit in haar verwachting bedrogen meisje, tegen wie hij
trouweloos gehandeld heeft, aan een vreemd yolk te ver94
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9 kopen. Anders wordt de zaak, indien hij haar voor zijn
zoon bestemt, het meisje aan deze tot bijvrouw geeft. Dan
moet zij geheel behandeld worden naar het recht, dat zijn
eigen dochters hebben.
10 Weer een ander geval: Indien de heer, die een slavin
als zijn bijvrouw gekocht heeft, later hog een andere slavin
als bijvrouw neemt, mag hij die eerste in geen enkel opzicht tekort doen, zal hij haar voeding en haar kleding, en
ook de echtelijke gemeenschap met haar niet verminderen.
11 Indien hij in deze drie dingen nalatig is en haar zo haar
recht niet geeft, heeft de slavin het recht vrijuit heen te
gaan, zonder dat er iets van de door de heer voor haar gegeven koopsom behoeft te worden terugbetaald.
c. Voorschriften inzake het leven van de naaste.
21 : 12-36.
21 : 12 Wie iemand zo treft, dat de dood er zo goed als onmiddellijk mee gemoeid is, moet zonder enig pardon ter
dood gebracht worden.
13 Nu kan zich het geval voordoen, dat iemand zijn
naaste doodt zonder dat dit zijn opzettelijke bedoeling was,
doch dat God zijn hand liet uitschieten, zodat hij „per
ongeluk" een moord deed, nu, voor zulke gevallen zal Ik u,
Israel, een plaats aanwie zen, waarheen die doodslager, om
14 de bloedwraak te ontgaan, vluchten kan 1). Wanneer echter
iemand als een echte misdadiger op zijn naaste geloerd
heeft om hem te doden en dus met voorbedachten rade
hem neerslaat, en meent gebruik te kunnen maken van
zo'n vrijplaats, bijvoorbeeld vlucht naar het altaar, dan
zult gij hem van Mijn altaar weghalen, opdat hij sterve.
15 Wie zijn vader of moeder slaat, niet doodt, alleen
maar een klap geeft, zal wis en zeker ter dood gebracht
worden.
16 Wie een wens, volksgenoot of vreemdeling, roof t, hij
zal, niet alleen indien hij hem reeds verkocht heeft als
slaaf, ook indien deze nog in zijn bezit wordt aangetroffen,
stellig de doodstraf ontvangen.
17
Wie, dwars tegen Mijn gebod in om vader en ruoeder
1) We hebben bier de belofte van de instelling van vrijsteden, Numeri 35:9-34.
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te eren, zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zonder
enige uitzondering ter dood gebracht worden.
Wanneer mannen een twistgesprek hebben en in die
18
ruzie de een de ander slaat met een Steen of met de vuist,
19 zodat deze wel niet sterft, maar bedlegerig wordt, dan zal
hij, die de slag gaf, ongestraft blijven, tenminste als de
geslagene op zijn ziekbed niet bezwijkt, maar weer opstaat
en met de stok buiten wandelt; hij behoeft in dat geval
slechts die gedwongen rusttijd, gedurende Welke de man
niet zelf voor zijn onderhoud kan zorgen, te vergoeden, en
bovendien nog de onkosten, die voor de genezing nodig
zijn.
20 In het geval iemand zijn slaaf of slavin met een stok
slaat, zodat deze ter plaatse onder zijn hand sterft, deze gedode zal, al is hij of zij ook slaaf of slavin, zeker gewroken
worden, zodat de heer zeker ter dood gebracht moet wor21 den. Niet, dat de heer niet het recht zou hebben zijn slaven
lichamelijk te tuchtigen. Indien dan ook de door hem geslagen slaaf nog een dag of twee dagen in leven blijft —
een bewijs, dat zijn heer hem niet heeft willen doden —,
zal de slaaf niet gewroken worden, behoeft de heer niet de
doodstraf te ontvangen. Hij toch mocht zijn slaaf slaan,
want het is zijn eigen geld, zijn door koop verworven
eigendom.
22 Wanneer mannen aan het vechten zijn en een van hen
stoot onbedoeld een zwangere vrouw, zodat zij een miskraam krijgt, terwijl ze er overigens geen ander letsel van
ondervindt, doch weer volkomen herstelt — geheel vrijuit
gaat zo'n man niet. Ik, de HERE, Die ook het nog niet geboren leven bescherm, verorden, dat van die onvoorzichtige
vechtersbaas voorzeker een geldboete zal worden geeist.
Het zal dan aan de man van die vrouw staan tot welk bedrag
de boete zal worden opgelegd. Zijn eis moet echter door een
23 rechterlijk besluit worden goedgekeurd. Maar indien met
de miskraam de dood der moeder gemoeid is, of ook een
blijvend letsel er nog bij komt, dan zal gehandeld worden
24 naar het recht der wedervergelding: leven voor leven, oog
voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet,
25 brandblaar voor brandblaar, wond voor wond, striem voor
striem.
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26

Wanneer iemand het oog van zijn slaaf of slavin raakt
en het vernielt, zodat het licht er uit weg is, zal hij hem
27 om zijn oog vrijlaten. Zelfs — zOzeer kom Ik op voor de
slaven! — indien hij een tand van zijn slaaf of slavin uitslaat, zal hij hem om zijn tand vrijlaten. Met een oog, zelfs
met een uitgeslagen tand is de losprijs voldoende betaald!
28 Wanneer een rund een man of een vrouw stoot, zodat
deze sterft, dan zal naar de wil van Mij, Die het leven van
de mens van hoge waarde acht, het rund zeker gestenigd
worden en zal zijn vlees niet gegeten worden, maar de
29 eigenaar van het rund zal vrijuit gaan. Indien echter dat
rund reeds vroeger stotig was en zijn eigenaar was gewaarschuwd en hij er dus van of wist, maar hij het niet heeft
laten bewaken of vastzetten, en het doodt dan een man
of een vrouw, in dat geval zal niet alleen het rund gestenigd worden, maar zal ook de eigenaar, die door zijn onachtzaamheid schuldig is aan de dood van een mens, ter
30 dood gebracht worden. Mag het zo zijn, dat de verwanten
van het slachtoffer genoegen nemen met het betalen van
een zoengeld, dan zal bij wijze van uitzondering op de
strenge wet der wedervergelding 1) dit kiinnen, maar dan
moet hij ook alles wat die verwanten hem opleggen, als
31 losprijs voor zijn leven geven 2). Niet slechts als het rund
een volwassen man of vrouw doodt, ook als het een Jong
mens of een kind is, een van uw zoons of dochters, zal
naar deze zelfde rechtsbepaling met de bezitter van het
32 rund gehandeld worden. Maar indien het rund een slaaf
of een slavin dodelijk stoot, in dat geval zal zijn eigenaar
dertig sikkels zilver, de waarde van een slaaf 3), aan de
beer van de gedode slaaf geven, en het rund zal gestenigd
worden.
Wanneer iemand zijn put opent, zonder er daarna het
33
deksel weer op to leggen, of ook een nieuwe put graaft,

1) Numeri 35 : 31 v.v.
2) En ,dan wel naar de in vers 32 gegeven regel, dat dit door een besluit van
,de rechters goedgekeurd en hekraehtigd meet worden.
3) Voor dertig ,,sikkels zilver" of zilverlingen, de gewone waarde van een
islaaf of slavin, weird ,de Here Jezus aan het Sanhedrin in harden gespeeld!
Matth. 26 : 15. Welk een vernedering voor de Heiland. Hij was niet meer waard
.dan een slaaf!
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zonder die te bedekken, en er valt door die onachtzaam34 heid een rund of een ezel in, dan zal de eigenaar van de
put de schade moeten vergoeden, maar het dode dier zal.
opdat de ander uit zijn verlies geen voordeel zal hebben.
35 zijn eigendom zijn. En wanneer iemands rund het rund van
zijn naaste stoot, zodat het sterft, dan zal men het levende
rund verkopen en de opbrengst ervan samen delen, en
36 ook het dode dier zal men in twee helf ten verdelen. Of als
het bekend was, dat het rund reeds vroeger stotig was, en
als zijn eigenaar het desondanks niet bewaakte, in dat geval zal hij volledig in plaats van het gedode rund een
ander rund geven, maar dan zal het gedode dier in zijn
geheel zijn eigendom zijn.
d. Voorschriften inzake het eigendom van de naaste.
22 : 1-17.
22 : 1 Wanneer iemand een rund of een stuk kleinvee steelt
en het slacht of verkoopt, dan zal hij vijf stuks rundvee
als vergoeding geven voor het rund en vier stuks kleinvee
2 voor het geroofde stuk kleinvee. Indien een dief bij een
inbraak 's nachts op heterdaad betrapt wordt en zó door
een slag getroffen wordt, dat hij sterft, dan rust op de
eigenaar daarvoor geen bloedschuld, hij handelde uit nood3 weer; indien echter gedurende de inbraak de zon al was
opgegaan, en de eigenaar slaat nil, bij licht, de betrapte
dief dood, dan gaat hij de perken te buiten en heeft hij wel
bloedschuld. De dief moet, of hij 's nachts of overdag
steelt, volledig het gestolene vergoeden; indien hij niets
heeft, zal hij voor zijn diefstal verkocht worden om zo het
4 gestolene te kunnen vergoeden. In het geval hij het gestolene nog niet geslacht of verkocht heeft, maar het werkelijk levend in zijn bezit zal worden aangetroffen, hetzij
rund, ezel of een stuk kleinvee, het dubbele als vergoeding
zal alsdan voldoende zijn.
5 Wanneer iemand een akker of een wijngaard van een
ander laat afweiden door zijn vee er in los te laten, en dit
weidt het beste van de akker van zijn naaste af, dan zal hij
het vetste deel van zijn eigen akker of het vruchtbaarste
deel van zijn wijngaard als vergoeding geven.
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6 Wanneer iemand op zijn akker de door hem afgesneden doornstruiken op een hoop legt, er de brand in steekt,
doch hij doet dit niet met de nodige voorzichtigheid, zodat
behalve de doornen ook de korenmijt of het nog op het
land staande gewas van zijn buurman in brand vliegt, of
ook de hele bodem van het reeds lege veld van zijn naaste
door verbranding voor tijden onbruikbaar wordt, dan zal
hij, die de brand aanstak, volledig vergoeding geven.
7 Wanneer iemand aan zijn naaste geld of goed te bewaren Beef t, en het uit het huis van die man gestolen wordt,
zal de dief, als hij ontdekt wordt, het dubbele als vergoe8 ding geven. Als echter bij verdwijnen van in bewaring gegeven goed de dief niet gevonden wordt, zal die heer des
huizes tot de goden, de door God aangestelde rechters, naderen, om met een zuiveringseed te zweren, dat hij zijn
hand niet uitgestoken heeft naar de have van zijn naaste.
9 Meent echter de eigenaar — en dat geldt bij elk geval van
verduistering, hetzij van een rund, een stuk kleinvee, een
gewaad, hetzij van welk verloren voorwerp ook — zijn
eigendom te herkennen, zodat hij bij het zien ervan direct
uitroept „dat is het!", dan zal hun beider zaak, zowel die
van de aanklager als die van de ontkennende aangeklaagde, als een rechtszaak tot de goden komen. Hij, die door
de rechters, door God daartoe aangesteld, in het ongelijk
gesteld wordt, ook als het de aanklager is, zal aan zijn
naaste het dubbele als vergoeding geven.
10 Wanneer iemand aan zijn naaste, aan zijn herder, die
bij hem in dienst staat, een ezel of een rund of een stuk
kleinvee of welk dier ook ter verzorging heeft toevertrouwd en het sterft, of het wordt door een ongeluk gewond of door een roof dier geroofd, dan zal — wanneer
tenminste niemand het gezien heeft en dus niet het ge11 tuigenis van een ander kan gelden — de eed bij de HERE,
die door de herder moet worden afgelegd, tussen hem en
zijn heer beslissen over de vraag, of de herder niet zijn
hand uitgestoken heeft naar de have van zijn heer, of het
werkelijk waar is wat hij beweert, dat het alles buiten zijn
schuld gebeurde; en de eigenaar zal met die zuiveringseed
genoegen nemen, de ander behoeft voor het verlorene geen
12 vergoeding te geven. Maar indien het aan de herder toe99
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vertrouwde vee zo maar door een dief gestolen is, terwijl
hij dit had moeten en kunnen voorkomen, dan zal hij aan
13 de eigenaar vergoeding moeten geven. En indien het zonder meer verscheurd is bij een aanval van een roofdier,
zal hij dit niet slechts moeten meedelen, maar het verscheurde dier als bewijsstuk moeten overleggen. Het verscheurde behoeft hij niet te vergoeden.
14 Wanneer iemand van zijn naaste een dier leent, en
het wordt door een ongeluk gewond of het sterft door mishandeling, hangt het al of niet vergoeden hiervan af, of de
eigenaar er niet of wel bij tegenwoordig was. Was hij er
niet bij, dan zal degene, die het leende, volledige schade15 vergoeding moeten geven. Maar indien de eigenaar bij het
ongeluk of de mishandeling aanwezig was, draagt hij zelf
mee de schuld, en mag Been vergoeding worden geeist. Alleen indien het een gehuurd beest was, is de schade in de
huurprijs begrepen, moet de verhuurder wel de afgesproken, voile huur ontvangen.
16 Wanneer iemand een maagd verleidt, die niet ondertrouwd is, niet aan zijn naaste toebehoort, maar nog het
eigendom van haar vader is, en hij gemeenschap met haar
beef t, dan zal hij haar huwen en de voile bruidsprijs aan
17 haar vader geven Indien echter haar vader ten stelligste
weigert zijn onverloofde dochter aan de verleider te geven,
zal hij toch de bruidsprijs der maagden aan zilver moeten
afwegen en aan de vader ter hand stellen.
c. Voorschriften inzake drie gruwelijke zonden.
22 : 18-20.
22 : 18

Gij, Israel, moet temidden van de heidenvolken als
Mijn yolk openbaar worden, en daarom u verre houden van
de echt-heidense gruwelijke zonden. Om u als yolk des
HEREN heilig te bewaren, geef Ik u deze drie verordeningen:

1) Naar Deut. 22 : 29 was ,deze bruidsprijs vijftig zilverlingen. Wanneer men
een wel verloofd meisje ,onteerde, golden andere rechtsbepalingen, zie Deut.
22 : 23-27.
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Een tovenares, die zich met duivelse praktijken inlaat,
zult gij niet in leven laten.
Al wie geslachtelijke gemeenschap heeft met een dier,
19
zal zeker ter dood gebracht worden.
20 Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de banvloek getroffen worden, zodat de dood
hem wacht.
f. Voorschriften intake de houding jegens hulpbehoevenden. 22 : 21-27.
22 : 21 Als een God van goedertierenheid en barmhartigheid
neem Ik allen, die in nood verkeren en hulp behoeven, in
Mijn bescherming, en daarom:
Een vreemdeling, die onder u verkeert en de bescherming van eigen overheid mist, zult gij niet onderdrukken
noch hem het leven zwaar maken, want gij, die zelf als
vreemdelingen hebt verkeerd in het land Egypte, weet uit
eigen bittere ervaring hoe benauwd zulk een verdrukking
en achteruitzetting is. Dit moet u er als vanzelf toe dringen
de vreemdeling onder u niet to benauwen.
Geen enkele weduwe of wees, die zijn vader mist, zult
22
23 gij verdrukken. Indien gij dezen, die hun aardse beschermer kwijt zijn, toch verdrukt, voorzeker zal Ik, indien zij
dan in hun ellende tot Mij roepen, hun hulpgeroep Koren;
24 dan zal Ik, de HERE, hen beschermen, Mijn toorn zal tegen
hun onderdrukker ontbranden, zodat naar de wet der
wedervergelding uw vrouwen weduwen en uw kinderen
vaderloos worden zullen, zowel de vrouwen en kinderen
van de eigenlijke overtreders als vele anderen, daar gij als
yolk in z'n geheel aansprakelijk zijt voor het recht handelen jegens deze hulpelozen.
25 Indien gij aan Mijn yolk — Ik zeg met nadruk:
Mijn yolk —, aan de arme onder u, die geen land bezit en
dus gebrek heeft aan het noodzakelijke levensonderhoud,
geld leent, zult gij u niet als een schuldeiser jegens uw
volksgenoot gedragen: gij moogt hem geen rente opleggen.
Indien gij het opperkleed van zo'n arme naaste tot
26
pand neemt, zult gij het voor zonsondergang teruggeven,
27 want dat is de bekleding voor zijn huid, het enige stuk,
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waarmee hij zich kan bedekken. Als hij zijn opperkleed, dat
hem 's nachts als deken dient, niet meer heeft, waarin zal
hij zich dan ter ruste leggen? Het zal zijn, dat indien hij
gedurende de koude na zonsondergang tot Mij om hulp zal
roepen, Ik zal Koren en 't voor hem tegen u zal opnemen,
want Ik ben genadig. Weest dan barmhartig, gelijk 1k
barmhartig ben 1).
g. Voorschriften inzake overheid, eerstelingen en het
verscheurde. 22 : 28-31.
22 : 28 De goden, overheidspersonen die bij de gratie Gods
regeren 2), zult gij, wanneer hun bepalingen u hinderen, niet
vervloeken, maar blijven eren, en een worst onder uw yolk
zult gij, ook wanneer gij 't met zijn beleid niet eens zijt,
niet verwensen.
Gij zult niet talmen met het geven aan de HERE van
29
de eerstelingen van uw graan- en wijnoogst. Zonder uitstel
moet gij ze brengen, daar deze niet uw eigendom, maar
van de HERE zijn. Om dezelfde reden zult gij Mij de eerst30 geborenen van uw zonen geven 3). Evenzo zult gij doen met
uw runderen en uw kleinvee. Aileen, opdat de gave aan Mij
niet to gering zij: zeven dagen zullen de jonge dieren bij de
moeder blijven, op de achtste dag zult gij ze Mij geven.
31 Gij zult voor Mij heilige, van het profane en onreine
afgezonderde mensen zijn; daarom moogt gij vlees van dieren, die in het veld onverhoeds door een roof dier verscheurd zijn en waaruit het bloed niet normaal weggevloeid
is, niet eren 4); gij zult zo'n verscheurd dier de half-wilde
honden voorwerpen, opdat die het geheel opruimen.
h. Voorschriften inzake de handhaving van het recht
jegens de naaste. 23 : 1-12.
23 : 1

In de rechtspraak moet het alles naar recht toegaan,
moet zowel getuige als rechter naar waarheid en recht

1) Lukas 6 : 36.
2) Anderen willen lezen: God zult gij niet vervloeken.
3) Zie 13 : 1-16.
4) Genesis 9 : 4.
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spreken. Gij zult dus voor de rechtbank geen vals gerucht
vertellen; gij moogt hem, die in het ongelijk staat, niet de
behulpzame hand bieden door als een misdadig-vals ge2 tuige tegen de onschuldige op te treden. Als rechter en ook
als getuige zult gij de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen en uitspraak doers met de meerderheid mee in de weg van de
minste weerstand, om zo het door Mij vastgestelde recht
te buigen, maar in onverschrokken onafhankelijkheid van
3 de massa zult gij naar recht getuigen en oordelen. Ook
zult gij niet, om maar een mild rechter te schijnen, een onaanzienlijke voortrekken in zijn rechtszaak.
4 Gij moogt u niet onttrekken aan het helpen van
iemand, die u haat. Wanneer gij een verdwaald rued of
ezel van uw persoonlijke vijand aantreft, moogt gij ze niet
laten lopen, maar zult gij ze hem ongetwijfeld terugbrengen. Ook in dat geval moet gij de door Mij gewilde houding
5 tegenover de naaste in acht nemen. En wanneer gij ergens
de ezel van uw vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij
het voor-een-man-haast-onmogelijke werk om de last van
de ezel of en er weer naar behoren op te krijgen, niet onverschillig aan hem alleen overlaten; gij zult hem absoluut
helpen met afladen en het in orde brengen van het geheel.
6
Gij zult het recht van de arme onder u, wiens zaak
aan u als rechter is toevertrouwd, in het rechtsgeding, dat
7 hij heeft, niet buigen. Van een bedriegelijke zaak, waar een
complot achter staat, moet gij u verre houden. Als het in
zo'n rechtszaak gaat tussen een boze en een onschuldige,
moogt gij de onschuldige en rechtvaardige niet doden. Het
zou trouwens ook niet helpen, als gij de boze zoudt vrijspreken, want 1k, in Wiens naam de rechtspraak geschiedt,
verklaar de schuldige niet rechtvaardig, tref hem toch wel.
8 Een geschenk zult gij als rechter niet aannemen, want een
geschenk maakt iemand, die anders heel goed recht en
onrecht weet te onderscheiden, daarvoor blind, en heeft
de verderfelijke werking, dat de zaak der onschuldigen in
z'n tegendeel verkeerd wordt.
9 Dc vreemdeling, die immers als een onbeschermd
iemand in uw midden vertoeft, zult gij niet benauwen, te
minder daar gijlieden u de gemoedsgesteldheid van zo'n
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vreemdeling kunt indenken, omdat gij zelf vreemdelingen
zijt geweest in het land Egypte.
10 Daar Mijn zorg zich bijzonder uitstrekt over alien, die
noodlijdend zijn en in een afhankelijke positie verkeren,
zult gij, Mozes, Mijn yolk ook deze verordening voorhouden: Zes jaren zult gij uw land bezaaien 1) en zijn opbrengst
11 inzamelen, maar in het zevende zult gij het braak laten
liggen en het zonder er naar om te zien met rust laten 2),
en dat met het doel, dat in dat zevende jaar de armen van
uw yolk zullen eten van wat vanzelf opkomt op het veld;
en wat dezen overlaten, zal het gedierte des veids eten.
12 Evenzo zult gij doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen. Verder: zes dagen zult gij uw werk doen, maar op
de zevende dag zult gij van dat ingespannen werk rusten,
ook met het doel, dat uw rund en uw ezel uitrusten, en de
zoon van uw slavin en de vreemdeling, die in uw dienst
staat, eens op adem komen 3).
i. Voorschriften intake de verhouding tot de HERE.
23 : 13-33.
23 : 13 Nu de HERE Zijn rechtsbepalingen over de verhouding tot de naaste gegeven had, werden tenslotte door bemiddeling van Mozes Israel voorgehouden de voorschriften
voor hun verhouding tot de HERE4).
De HERE droeg hem op tot Israel te zeggen: Ten aanzien van alles wat Ili u tot nu toe bevolen heb, zult gij
terdege op uw hoede zijn om Mij hierin stipt te gehoorzamen. En dan herinner Ik u vooral aan het fundamentele
gebod van Mijn wet: de naam van andere goden zult gij
niet noemen, hij zal in een eed of vloek of gebed niet op
uw lippen liggen en uit uw mond niet gehoord worden.
Drie maal in het jaar zult gij Mij een feest houden.
14
1) Hiermee wordt Kanaan bedoeld. Zoals telkens in het Verhon.dshoek, wordt
idus ,00k hier vooruitgezien naar de tijd van vestiging in dat land. Gods verordeningen rekenen met het volksbestaan straks in het beloofde land, waarheen men
op weg is, zie ook vss 1447.
2) Dit is het Sabbatsjaar, zie Levit. 25 : 1-7.
3) Dent. 5 : 14 v.
4) Zie noot bij 21 : 1.
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15 Allereerst het feest der ongezuurde broden. Zoals gij
dit gevierd hebt bij de uittocht uit Egypte, zo zult gij het
elk jaar houden ter gedachtenis aan Mijn grote bevrijdingsdaad. Zeven dagen lang zult gij ongezuurde broden eten,
zoals Ik u toentertijd bevolen heb, op de vastgestelde tijd
van de maand Abib 1), want in die maand zijt gij uit Egypte
getrokken. Als men dan in Mijn heiligdom voor Mijn aangezicht verschijnt, zal men niet met lege handen komen,
maar met ruime offergaven.
16 Vervolgens zult gij zeven weken later vieren het feest
van de oogst, der eerstelingen van uw veldgewas, wanneer
gij de sikkel voor het eerst in het staande koren slaat 2).
En tenslotte het feest der inzameling, aan het einde
van het landbouwjaar, wanneer gij klaar zijt met het inzamelen van uw akkerproducten 3).
17 Op al die feesten, dus drie maal in het jaar, zullen al
uw mannen verschijnen voor het aangezicht van de Here
HERE, van Hem, de Almachtige Heerser, Die uw trouwe
Verbondsgod is 4).
18 Gij zult op het Pascha het bloed van Mijn slachtoffer
niet tegelijk met iets gezuurds offeren. noch zal het vet
van Mijn feestoffer de nacht overblijven tot de morgen 5).
19 Het beste van de eerstelingen van uw veldvruchten zult
gij in het huis van de HERE, uw God, brengen, Die u
immers de grond in bezit geeft. Gij zult niet dit tegennatuurlijke doen, dat gij een bokje, 't welk door de moedermelk groot is geworden, nu in die moedermelk kook-0).
20 Zie, Ik ben van plan een engel voor uw aangezicht te
zenden, om u op de verdere woestijnreis te beschermen
en u te brengen naar de beloofde plaats, die Ik voor u
1) 13 : 3 v.; 12 : 1 v.v.
2) Dent. 16 : 9. Later werd dit het Pinksterfeest genoemd, zie Hand. 2 : 1.
3) Dit is het Loofhuttenfeest, Levit. 23 : 39-43.
4) De vrouwen en kinderen mochten look wel komen, maar voor .dezen was
het geen voorschrift. De reis en het lang van huis zijn was voor hen ook wel zeer
bezwaarlijk.
5) Zie 12 : 8, 10: Daar men met haast Egypte moest uittrekken, mocht het
brood niet eerst gisten. Dit is de grond van het voorschrift in vs 18.
6) De Joden hebben hiervan later gemaakt het verbod om vlees en zuivelproducten bij ,elkaar te gebruiken. Thans bijv.: igeen boterham met tegelijk toter
en rookvlees er op!
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21 gereed heb gemaakt, naar Kanain. Neem u voor hem in
acht en luister naar hem, wees tegen hem niet wederspannig, want weet het goed: hij zal uw overtredingen niet
vergeven, want Mijn naam is in hem, het is de Engel des
HEREN, in Wie Ik Mij openbaar 1). Als gij dus Mijn engel
22 wederspannig zult zijn, wordt het vreselijk. Indien gij daarentegen aandachtig naar hem luistert, en alles doet wat Ik,
Die in Mijn engel Zelf tegenwoordig ben, zeg, dan zijn uw
tegenstanders Mijn tegenstanders, zal Ik uw vijanden vijandig bejegenen en zal Ik uw benauwers in 't nauw bren23 gen. Want dit is bij gehoorzaamheid uwerzijds Mijn belofte:
Mijn engel zal voor uw aangezicht gaan en u brengen naar
de Amoriet, de Hethiet, de Fereziet, de Kanaaniet, de
Heviet en de Jebusiet, en Ik zal die zo sterke volken vernietigen.
24 Gij zult u daar in Kanaan niet neerbuigen voor de
goden dezer volken nosh hen dienen, en gij zult niet doen
naar de heidense praktijken, die zij er op na houden. Gij
zult integendeel, opdat er van gemeenschap met hen en
enige besmetting geen sprake zij, hen in de strijd, die Ik
met deze volken heb, volkomen uitroeien en hun gewijde
25 zuilen geheel verbrijzelen. Gijlieden zult de HERE, uw God,
dienen; dan zal Hij u als yolk wonderbaar weldoen, uw
brood en uw water zegenen, en Ik zal ziekte uit uw midden
26 verwijderen. De smaad van kinderloosheid zal dan niet
voorkomen; geen vrouw in uw land zal een misgeboorte
hebben of onvruchtbaar zijn. Ook zal Ik u dan een lang
leven op aarde geven door het getal uwer dagen vol te
maken. Alles een groot heil.
27 Te vrezen hebt gij voor die sterke volken niet, want
schrik voor Mij zal 1k voor u uitzenden, zodat zij bij uw
nadering zullen beven voor uw machtige God, Die voor uw
aangezicht uitgaat; Ik zal in verwarring brengen elk yolk,
waarmee gij, het land binnentrekkend, in aanraking komt,
28 en Ik zal al uw vijanden voor u doen vluchten. Ook zal Ik
hoornaars voor u uitzenden, opdat deze stekende wespen,
zich op hen werpend, de Heviet, de Kanaaniet en de Hethiet
1) We hebben bier dus niet als in 33 : 2 aan een ,ge-wone engel te denken,
maar aan een verschijning des HEREN; in deze engel is Hij Zelf aanwezig.
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29 voor u uitdrijven uit het land 1). Dit zal echter niet op
korte termijn gebeuren; Ili, uw goede God, zal hen niet in
een jaar voor u uit verdrijven. Dat toch zou nadelig voor u
zijn, daar gij zonder hen nog niet direct in staat zoudt zijn
heel dat uitgestrekte land in behoorlijk beheer te houden.
In Mijn wijsheid zal Ik hen niet ineens alien tegelijk over de
grenzen jagen, opdat het land geen woestenij worde en het
30 wild gedierte u niet te veel worde. Eerst langzamerhand
zal Ik hen voor u uit verdrijven, totdat gij zó talrijk gewor31 den zijt, dat gij het hele land in bezit kunt nemen. Want het
zal een zeer groot gebied zijn, dat Ik u geven zal: het gebied
van de Schelfzee tot aan de Zee der Filistijnen 2) en van
32 de woestijn tot de Rivier 3) . Maar juist omdat het verdrijven
van die heidense volken maar heel geleidelijk zal gaan, houd
Ik u nog eens nadrukkelijk Mijn gebod voor, dat Ili als
eerste van Mijn voorschriften aan u, Mozes, opdroeg tot de
Israelieten te zeggen 4) : Gij zult noch met deze heidense
33 volken noch met hun goden een verbond sluiten. Zij mogen in uw land niet blijven wonen, opdat zij met hun zinnenstrelende afgodendienst u niet tegen Mij doen zondigen,
doordat gij hun goden zoudt gaan dienen. Gij zult hen niet
onder u laten blijven, want dit zou u tot een valstrik zijn.
Aldus beeindigde de HERE de mededeling aan Mozes
van Zijn rechtsbepalingen. Op grondslag van dit verbondsboek zou nu de verbondssluiting tussen God en Zijn yolk
plaatsvinden 5).
De verbondssluiting. 24 : 1-18.
24 : 1

Tot Mozes, die zich nog steeds in de donkere wolk op

1) Daar we bier later bij de verovering van Kanaiin nets van lezen, willen
8ommigen dit zenden van hoornaars in fignurlijke zin opvatten. Het zon dan
slaan op de vrees, die de vijanden bij Israels nadering aangreep, waardoor zij
verlamd werden, Jozua 2 : 24; 5 : 1; 10 : 2, 10; 11 : 7 v.
2) Dit is de Middellandse Zee.
3) Van de Arabische woestijn in het Zuiden tot aan de Eufraat in het Noorden.
Ten tijde van David en Salomo ging deze belofte in vervulling, 2 Sam. 8 : 5 v.v.;
10 : 6, 15-19; 1 Kon. 4 : 21, 24; 9 : 26.
4) 20 : 22 v.
5) 24 : 8.
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de berg beyond 1), zei de HERE nu: „Klim straks weer opnieuw op tot de HERE, gij en Aaron, Nadab en Abihu 2),
en als vertegenwoordigers van het yolk zeventig 3)van de
oudsten van Israel, en buigt u in aanbidding en eerbiedige
2 hulde van verre neder. Maar Mozes, de middelaar alleen
zal verder mogen opklimmen en tot de HERE naderen; de
anderen echter zullen niet dichterbij komen. Het yolk
zelf moet helemaal niet opklimmen, maar beneden
blijven" 4).
3 Toen daalde Mozes van de berg of en deelde aan het
yolk al de woorden des HEREIN en al de verordeningen
mee 5), en het gehele yolk aanvaardde het verbond Gods
door eenstemmig te zeggen: „Al de woorden, die de HERE
4 gesproken heeft, zullen wij doen". Daarna schreef Mozes
al de woorden, die de HERE hem op de berg gezegd had,
op in een boek. De volgende morgen, in de vroegte, bouwde hij een altaar aan de voet van de berg, waarbij hij, teneinde heel Israel het belangrijke van wat nu gebeuren ging
op het hart te drukken, twaalf stenen gedenkzuilen op5 richtte overeenkomstig de twaalf stammen Israels. Daarna
zond hij jonge mensen, de bloem der natie, als zijn dienaren been, en zij brachten brandoffers en offerden stieren
6 als vredeoffers voor de HERE 6). Daarop nam Mozes de
helft van het bloed en deed het in bekkens. De andere
7 helft van het bloed sprengde hij op het altaar 7). En hij
nam het boek des verbonds, waarin hij de woorden en ver1) 20 : 21.
2) Dit zijn de twee oudste zoons van Aaron, 6 : 22. Deze zullen wel door de
HERE gekozen zijn, omdat Aarons zoons later als priester moesten fungeren,
28 : 1.
3) Als heilig en afgerond igetal verzinnebeeldt het getal zeventig het heilige
yolk als geheel.
4) Men zou kunnen zeggen: het y olk blijft onder aan de berg in het voorhof;
de oudsten met Aaron en zijn zoons op de helling van de berg in het heilige;
Mozes treedt voor Gods aangezicht in het heilige der heiligen (Ds P. N. Kruyswijk).
5) Zie voor de ,onderscheiding „woorden" en „verordeningen" de noot bij 21:1.
6) Zie noot bij 20 : 24. In vers 11 zien we, hoe het vredeoffer voor een deel
gegeten werd.
7) Op het altaar zal wel het verbondsboek gelegen hebben, daar dit volgens
Hebr. 9 : 19 ook met bloed besprengd werd.
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ordeningen des HEREN had opgetekend, en las het nu bij
het altaar voor de oren van het yolk, dat opnieuw betuigde: „Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen.
Wij zullen naar Hem luisteren en Zijn verbond bewaren".
8 Toen nam Mozes de bekkens met bloed, en zoals hij de ene
helft van het bloed op het altaar, dat God vertegenwoordigde, gesprengd had, sprengde hij nu de andere helft op
het yolk. Het was een en hetzelfde bloed, waarmee Gods
altaar en Israel, Zijn troon en Zijn yolk, besprengd werd.
Na daarmee zo de band tussen beide partijen in het verbond aangeduid te hebben, zei Mozes: „Zie, het bloed van
het verbond; van het verbond, dat de HERE in Zijn genade
met u sluit, waarvan het boek des verbonds met zijn geboden en beloften de grondslag uitmaakt!"
Daarna klom Mozes naar Gods bevel de berg op met
9
Aaron, Nadab en Abihu en zeventig oudsten van Israel.
10 Een eindweegs opgeklommen, zagen zij Hem, Die in Zijn
genade de God van Israel wilde wezen; dat wil zeggen, zij
zagen Hem Zelf niet, maar een verschijning van Hem: het
was alsof onder Zijn voeten een plaveisel lag van blauw
lazuursteen, zó klaar als het blauw van het hemelfirmament
11 zelf. Niettegenstaande dat zien van de goddelijke Majesteit,
strekte de Heilige toch Zijn hand niet uit tot deze vooraanstaanden der Israelieten, tastte Hij deze mensen niet
aan. Integendeel, zij aanschouwden God als een Koning op
Zijn troon en als blijk van Zijn genade bleven ze niet alleen
in leven, maar mochten ze bovendien daar op de belling
van de berg aanzitten aan een offermaal. Zij aten er van
het vlees van het vredeoffer en dronken er, daarmee bun
dank uitend voor de verzoening en de gemeenschap met
de HERE, voor Zijn genadeverbond.
12 Nu ontving Mozes van de HERE het bevel: „Klim tot
Mij op, nog hoger de berg op, en blijf daar, dan zal Ik u
de stenen tafelen geven, de wet der tien geboden, welke
grondwet van Mijn verbond met Israel Ik Zelf opgeschre13 yen heb". Toen stond Mozes op, nam zijn dienaar Jozua met
14 zich, en besteeg de berg Gods. Alvorens echter hogerop te
klimmen, zei hij tot de oudsten: „Wacht bier bij het yolk
op ons beneden aan de berg, totdat ik en Jozua tot u
terugkeren. Al ben ik als leider afwezig, Aaron en Hur
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zijn immers bij u, zij zullen mij vervangen; wie zaken heeft,
15 moet zich tot hen wenden". Na zo zijn instructies voor het
geregeld verloop der zaken gedurende zijn afwezigheid te
16 hebben gegeven, besteeg Mozes met Jozua de berg. En de
wolk bedekte de berg. De heerlijkheid des HEREN, de
uitschittering van Zijn goddelijke glans en majesteit, rustte
op de berg Sinai; de HERE Zelf was er aanwezig. Niet
dadelijk mocht Mozes Hem naderen: de wolk bedekte de
HERE voor Mozes' oog zes dagen lang. Daardoor moest
Mozes eerst onder de indruk komen van de onmetelijke
afstand tussen de ontzagwekkende majesteit Gods en Zijn
yolk. Pas op de zevende dag riep de HERE tot Mozes
midden uit de wolk.
17 Ook beneden aan de berg zag men iets van de openbaring van God op de Sinai: de verschijning van de heerlijkheid des HEREN was ten aanschouwen van de Israelieten als verterend vuur op de top van de berg. Zij zagen
hoe die uitstraling van Gods heilige majesteit uitbrak tegen
18 alles wat zondig was. Maar. .. . daar zagen ze Mozes, hun
middelaar bij die ontzagwekkende God, de wolk ingaan!
Hij naderde, al hoger de berg beklimmend, op Gods roepstem de onmiddellijke nabijheid des HEREN. En hij bleef
op de berg veertig dagen en veertig nachten.
Voorschriften aangaande de tabernakel. 25 : 1-31 : 17.
a.

Bevel tot een hefting voor de tabernakel. 25 : 1-9.

25 : 1 Gedurende de veertig dagen, die Mozes op de berg
vertoefde, gaf de HERE hem voorschriften aangaande de
tabernakel, de tent, waarin de HERE onder Zijn yolk wilde
gaan wonen.
2 De HERE dan sprak tot Mozes: Zeg tot de Israelieten,
dat zij voor Mij een heffing inzamelen, gaven afzonderen
voor de dienst des HEREN, welke benodigd zijn voor de
bouw van een heiligdom en voor de uitoefening van de
eredienst. Maar 't moeten vrijwillige gaven zijn: van iedere
man, Wiens hart hem dringt om voor dit heilig doel bij te
dragen, zult gijlieden voor Mij wij-geschenken inzamelen.
3 Dit nu is de heffing, die gij uit hun particuliere bezit in110
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4 zamelen zult 1): goud, zilver, koper; blauwpurperen, roodpurperen en helrood-scharlaken stoffen, fijngeweven wit
5 linnen, geitenhaar; roodgeverfde ramsvellen 2), tachasvel6 len 3) en acaciahout; olie voor de verlichting, specerijen
7 voor de zalfolie 4) en voor het welriekend reukwerk; chrysopraas-stenen en vulstenen, die gebruikt zullen worden
8 voor de efod en ingezet in het borstschild 5). En zij moeten
Mij een heiligdom makers. En Ik, Die thans op deze berg
in heerlijkheid verschijn aan Mijn yolk, zal duurzaam in
hun midden wonen, Mijn heilige tent zal temidden van hun
9 tenten zijn. Gij, Mozes, zult dat heiligdom laten vervaardigen precies overeenkomstig alles wat Ik bij de voorschriften, die Ik ga geven, u in een visioen ga tonen,
en wel de maquette van de tabernakel en het model van
al zijn gerei. Ik zet het u alles zo voor ogen, opdat tot in de
kleinste onderdelen toe alles van het heiligdom, waarin 1k
in uw midden ga wonen, waarlijk een afbeelding zij van
Mijn hemelse wooing 6). Niet alleen door u nu voor heel
de tabernakelbouw en heel de tabernakeldienst Mijn uitgewerkte voorschrif ten te geven, Oa door dat model, waardoor gij u des te helderder zult kunnen voorstellen hoe
het alles tot in details worden moet, wil Ik laten uitkomen,
dat heel de eredienst van Israel door Mij naar Mijn goddelijk bestek is bepaald, het alles een geestelijke betekenis
heeft.

1) De hier .opgesomde materialen kwamen voor Of in Egypte Of in de streken
rondom het Sinaliebergte. De Israelieten hadden ze due Of uit Egypte meegebracht (bij de uittocht geeist van hun onderdrukkers, 3 : 22; 11 : 2; 12 : 35) Of
gekocht van door het Sinai-schiereiland trekkende karavanen van kooplui.
2) Wellicht hebben de bier genoemde kleuren zinnebeeldige betekenis. Wit
is dan de kleur van reinheid, heiligheid, ook van overwinning en vreugde;
purper ziet op koninklijke majesteit; seharlaken (St. Vert.: karmozijn) is de
kleur van de toorn, ook van vuur (de zonde, die toorn verwekt, is rood als
karmozijn, Jes. 1 : 18) ; rood-geverfd ziet op het frisse, fleurige, krachtige leven.
3) Wat idit precies voor een beest is, weet men niet. Men denkt aan dassen, zeekoeien, een vis.
4) Oligolie gebruikte men om z'n huid in te smeren, zich te zalven. Om deze
olie een parfumachtige gear te geven, mengde men er allerlei specerijen door.
5) Zie voor de beschrijving van efod en borstschild en de wijze waarop de
hier genoemde edelstenen daarbij gebruikt werden: 28 : 6-35.
6) ,llebr. 8 : 5; 9 : 11, 12, 24.
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b. De ark. 25 : 10-22.
25 : 10 Allereerst geef ik u de voorschriften aangaande de ark,
de troon, waarop Ik in Mijn goddelijke woning onder Israel
zal zetelen. Zij moeten die ark van acaciahout vervaardigen, twee en een halve el lang, anderhalve el breed, en
11 anderhalve el hoog 1). Gij zult haar van binnen en van buiten overtrekken met louter goud en er aan de bovenkant
12 rondom een gouden omlijsting op maken 2). Verder zult gij
er vier ringen van gewoon goud voor gieten en die bevestigen aan de vier voetstukken, en wel twee ringen aan de
13 ene zijwand en twee ringen aan de andere zijwand. Gij zult
draagstokken van acaciahout maken en die met gewoon
14 goud overtrekken, en dan die draagstokken steken in de
ringen aan de zijwanden van de ark, om daarmee de ark
to dragen 3). Zo blijft Mijn woning zelf onaangeraakt door
15 mensenhanden. Daarom ook moeten de draagstokken in de
ringen van de ark blijven; zij zullen er onder geen enkel
voorwendsel uit verwijderd worden.
16 In de ark zult gij leggen de getuigenis, die Ik u geven
zal, Mijn grondwet der tien geboden, waarin Ik Mijn wil aan
Israel plechtig heb betuigd.
17
Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken,
18 twee en een halve el lang en anderhalve el breed. En gij
zult twee cherubs van goud maken, aan de beide einden van
19 het verzoendeksel. Maak een cherub aan het ene einde en
een cherub aan het andere einde, maar dan zó, dat de
cherubs met het verzoendeksel een geheel vormen: uit een
klomp goud met het verzoendeksel zult gij de cherubs op
20 beide einden van het verzoendeksel maken. De cherubs
zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, terwijl
1) Ark hetekent: kilt. Acaciahout is licht en toch hard. Indien de Egyptische
el is bedoeld (want waarschijnlijk is), is deze el 52 cm. De ark was idus ongeveer
anderhalve meter lang en driekwart meter breed en hoog.
2) Deze omlijsting moest Ilan het verzoendeksel insluiten, zodat dit bij het
vervoer van de ark niet kon verschuiven.
3) Door ,deze voetstukken zou Gods woning niet direct de aarde aanraken, en
idoordat de ringen laag, namelijk aan de voetstukken bevestigd werden, zou Zijn
paleis bij het gedragen worden hoog op de schouders der priesters boven alles
uitsteken.

112

-25 : 30

ze met hun vleugels het verzoendeksel beschermend bedekken; verder zullen ze met het aangezicht naar elkaar
gekeerd zijn. Naar beneden, naar het verzoendeksel zullen
de aangezichten der cherubs gericht zijn, uitbeeldend de
eerbied voor Hem, Die op het verzoendeksel Zijn troonzetel heeft.
Gij zult het verzoendeksel boven op de ark, waarop het
21
precies past, leggen, en in de ark zult gij dan de getuigenis
22 leggen, die Ik u geven zal. En Ik zal diar met u, Mozes,
middelaar tussen Mij en het yolk, samenkomen en van het
verzoendeksel af, waar Ik zetel tussen de cherubim op de
ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik u voor
de Israelieten gebieden zal 1).
c. De tafel der toonbroden. 25 : 23-30.
25 : 23
Gij moet laten vervaardigen een tafel van acaciahout,
24 twee el lang, een el breed en anderhalve el hoog. Gij zult
die overtrekken met louter goud en bij het tafelblad er
25 een gouden omlijsting omheen maken. Gij zult er halverwege de poten een rand van een handbreedte omheen ma26 ken en ook rondom deze rand een gouden omlijsting. Gij
zult vier gouden ringen er voor maken en deze zetten op de
27 vier hoeken aan Naar vier poten. Dicht bij de rand in het
midden der poten zullen zich de ringen bevinden als houders voor de draagstokken, om de tafel to dragen bij het
28 vervoer. Gij zult de draagstokken van acaciahout maken
en ze met goud overdekken, opdat daarmee de tafel gedra29 gen worde. Gij zult ook schotels voor het brood, schalen
voor de wierook van het reukoffer, kannen en kommen
voor de wijn van het plengoffer maken; van louter goud
30 zult gij deze voorwerpen maken. En gij zult op de tafel
geregeld toonbrood leggen voor Mijn aangezicht, opdat
Israel daarmee dankend uitspreke, dat het het brood als
gave uit Mijn hand ontvangt 2).

1) Zie ook humeri 7 : 89.
2) De tafel der toonbroden is afbeelding van Christus, Die het Brood des
levens is, Gods grootste gave.
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d. De kandelaar. 25 : 31-40.
25 : 31 Gij zult een kandelaar van louter goud maken, van gedreven werk zal de kandelaar gemaakt worden, zowel
het voetstuk als de schacht; de bloemkelken, met knoppen
en bloesems, zullen er niet apart aan vastgehecht worden,
maar met de kandelaar een geheel vormen, uit een stuk
goud vervaardigd.
Zes armen nu zullen uit de zijden van de schacht
32
uitsteken: drie armen aan de ene en drie armen aan de
33 andere zijde. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem moeten als versiering worden aangebracht aan de
ene arm, met knop en bloesem; evenzo drie bloemkelken
in de vorm van amandelbloesem met knop en bloesem aan
de andere arm, die tegenover de eerste van de middenschacht uitgaat. En daar er drie paar zijarmen zijn, zult gij
het alzo voor de zes armen, die uit de schacht uitsteken,
34 doers. Op de schacht zelf echter moet gij vier bloemkelken
in de vorm van amandelbloesem aanbrengen, met zijn
35 knoppen en bloesems. Ook moet gij knoppen aanbrengen
op de plaats, waar een paar armen van de ischacht uitgaan,
en wel vlak er onder; een knop onder elk van het eerste
paar armen, en een knop onder elk van het tweede paar
armen, en een knop onder elk van het derde paar armen;
aldus bij de zes armen, die uit de schacht van de kandelaar
36 uitsteken. Ook de knoppen en de zijarmen zullen uit hem
voortkomen zonder dat ze er los aan vastzitten, als een
gedreven werk van louter goud.
37 Gij zult er zeven lampen voor maken, een voor het
uiteinde van de schacht en voor elke zijarm een; men zal
die lampen er los op zetten; de pit moet niet in het midden
worden aangebracht, maar naar voren, zodat het licht naar
38 de voorkant valt. Zijn snuiters en zijn bakjes 1) zullen van

1) In ideze bakjes werden na het anuiten de verkoolde .stukjes pit geworgen. Men meent, 'daft deze bakjes met water gevald waren, ten einde
de nog smeulende eindjes pit dadelijk to do yen, daarmee verhinderend, dat
de stank hiervan zich in het heiligdom zou verspreiden.
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39 louter goud zijn. Van een talent touter goud zal men de
kandelaar met al dit gerei maken 1).
Zie nu toe, Mozes, dat gij alles wat Ik u nu van deze
40
kandelaar en zijn gerei voorgeschreven heb, geheel maakt
naar het model, dat u ook van dit alles op de berg getoond
is 2).
e. De tabernakel. 26 . 1-37.
26 : 1 De woning zelf, waarin Ik onder Israel wonen wit 8),
zult gij maken van tien tentklederen. Deze zullen samen de
onderste laag uitmaken van de tentbedekking, en dus als
plafond in de tabernakel zichtbaar zijn. Deze binnenste
tentbedekking zal zijn van getweernd 4) fijn linnen, en van
blauwpurper, roodpurper en scharlaken stoffen, terwij1 gij
2 er op kunstvaardige wijze cherubfiguren zult inweven. De
lengte van elk tentkleed zal 28 el zijn en de breedte 4 el;
alle tien tentklederen zullen van precies dezelfde maat zijn.
3 Vijf van deze tentkleden zult gij als vijf grote banen aan de
lengtezijde aan elkaar naaien tot een groot stuk, zodat dit
stuk bij een lengte van 28 el 20 el breed zal worden. Zo zult
ge dus in het geheel twee grote stukken elk van vijf banen
4 krijgen. Ook zult gij blauwpurperen lussen maken en deze
bevestigen aan een der lengteranden van elk van die twee
grote stukken, zodat beide stellen van vijf aan elkaar ge5 naaide tentklederen aan het eind een rij lussen beef t, en
wet 50 lussen aan elk stel; deze lussen zult gij z45 aan de
beide grote stukken bevestigen, dat ze precies tegenover
6 elkaar staan, de ene lus tegenover de andere lus. En dan
zult gij 50 gouden haakjes maken en die twee grote stukken aan elkaar verbinden door in elke haak twee tegenover
elkaar staande lussen to steken. Dan krijgt ge dus een grote

1) Dit is ongeveer 49 kilogram.
2) De kandelaar met zijn zeven lampen is de symlvolische afbeelding van de
gemeente des HEREN, zoals deze verlicht wordt door de Heilige Geest, Zach. 4;
Openb. 1 : 12, 20.
3) Openb. 21 : 3.
4) Tweernen of twijgen is: de garens in elkaar draaien.
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tentbekleding van 28 bij 40 el, en vormt het gehele kleed
een grote tentwoning
Ook zult gij tentklederen van zwart geitenhaar weven
7
tot een tweede bedekking over de tabernakel, maar hier8 van elf klederen, en nu elk tentkleed 30 el lang en 4 el
9 breed, de elf tentklederen van eenzelfde maat. Van deze
tentkleden zult ge vijf banen tot een groot stuk, en zes
banen tot een groot stuk verbinden. Die zesde baan zult
gij in het midden omslaan, dus zó, dat ge een strook van
slechts twee el breathe, maar van dubbele dikte krijgt, en
daze smallere, dubbel-dikke baan zult ge aan de voorkant
van de tent leggen, waardoor de dakbedekking boven de
10 ingang iets hoger en zwaarder worden za1 2). Dan moat
ge ook weer 50 lussen maken op de rand van het ene grote
stuk en 50 lussen aan de rand van het andere stel aaneen11 genaaide banen, en 50 koperen haken; en dan zult gij de
haken in de lussen steken en zó de beide grate tapijten
samenvoegen, dat het een geheel wordt, een grote tent12 bedekking. Als gij dit nu over de tabernakel spreidt, zult
gij het zei moeten doen, dat er aan de achterkant van de
tent de helft van een baan, dus twee el, overhangt over
13 de eerste tentbekleding heen, en aan weerskanten telkens
een el, zodat het binnenste kleed geheel bedekt wordt 3).
1) Dit kleed, idat in z'n geheel over het geraamte van het gebouw was uitgespreid, 'hing over .de met goad .overtrokken acaciaplanken (vs 15-30) naar buiten
af. Wanneer men zich in ,de tahernakel be yond, zag men .dus aan de twee lengtezijden de goaden wanden en omhoog het met cherubs versierde kleed. Dit kleed
werd met z'n zijde van 28 el over de breedte van het gebouw gelegd. Die breedte
was 10 el. Daar de zijwanden wel de aanmerkelijke breedte van ongeveter een el
sullen hebben ,gehad, hing er aan elke zijde een stuk van 8 el van dit kleed af.
Voor de kngte van de tabernakel was er dus 40 el beschikbaar. Deze 40 el bedekte het heilige (20 el), hot heilige der heiligen (10 el), de breedte van de
achterwand (1 el), terwijl de overige 9 el naar buiten afhing. Hing ,deze tentbeklading . dus aan de zijwanden 2 el van de grond af, aan ide achterwand was het
2 el. Daar 20 el het heilige bedekte, was het z6, idat ,de haken met lussen zich
juist bevonden boven het voorhangsel, dat het heilige van het allerheiligste
scheidde, vs 33.
2) Dit had ook tot resultant, .dat de haken met de lussen van dit geitenharenkleed ,niet precies boven de haken en lussen van het eerste kleed kwamen to
liggen, waardoor er .dus geen naden zichtbaar waren en 't geheel hater bedekt was.
3) Dit kleed was 44 bij 30 el. Daar de tabernakel 30 el lang was, en de eerste
baan door het omslaan 'in het midden maar 2 el breed, bleef er voor het afhangen aan ide achterzijde ,dus 12 el over, alzo 2 el ,meer {Ian van het aerate,
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14 Ook zult gij nog een derde en een vierde dekkleed
voor de tent maken, het ene van roodgeverfde ramsvellen
en het andere, dat ge daaroverheen moet leggen, van tachasvellen 1). Zo zal het gebouw geheel beschermd zijn tegen
ongunstige weersomstandigheden.
15
Gij zult de planken voor de tabernakel maken van
16, 17 acaciahout, rechtopstaande; tien el moet zo'n plank lang
zijn en anderhalve el breed. Elke plank zal van onderen
twee, stevig met elkaar verbonden, puntige uitsteeksels
hebben, die in de grond gestoken moeten worden om het
gebouw de nodige vastheid te geven. Geen enkele plank
18 mag deze tappen missen. Voor de ene lange zijde van de
tentwoning, aan de zuidkant, zult gij 20 planken maken.
19 En 40 zilveren voetstukken zult gij maken onder de 20
planken, dus onder elke plank twee voetstukken, waardoorheen dan die twee puntige uiteinden der planken in de
20, 21 grond moeten gestoken worden 2). Evenzo moet gij het doen
voor de andere lange zijde van de tabernakel, aan de noordkant, dus ook bier in het geheel 40 voetstukken, voor elke
22 plank twee. Voor de achterzijde, aan de westkant, zult gij
23, 24 6 planken maken. En dan nog twee planken voor de hoeken
van de tabernakel aan de achterkant. Deze hoekplanken,
die aan beide zijden van de achterkant voor de helft uitsteken naar buiten, zullen, wat dat uitstekende deel betreft,
aan elkaar gelijk zijn, zowel aan de onder- als aan de bovenkant, en wel tot de bovenste draagring. Deze twee
25 planken zullen de hoeken van de tent uitmaken 3). Er zullen
dus aan de achterzijde 8 planken zijn met 16 zilveren voetstukken; onder elke plank, ook onder elk van de beide
onderste kleed. Voor .de breedte van de tabernakel was nu 30 el beschikbaar in
plaats van de 28 el bij het andere kleed. Dus kon aan elke zijde nog een el over
het eind van het versierde onderste kleed overhangen.
1) Zie hoot bij 25 : 5.
2) In ideze voetstukken van zilver zal dus een gat zijn .geweest om de punten
der planken ,door te laten.
3) Uit deze beschrijving is niet precies op te maken, hoe men zich deze hookplanken precies moot voorstellen. Daar de tabernakel 10 el breed was, de 6
planken van de achterzijde samen 9 el, sloten de 2 hoekplanken elk met een halve
el het allerheiligste af. De zo aan beide zijden overhlijvende el van deze hoekplanken moeten dan wel naar bniten hebben nitgestoken. Vat er precies met het
beschrevene in vs 24 bedoeld wordt, is moeilijk nit te maken.
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hoekplanken, twee voetstukken.
Ook zult gij dwarsbalken maken van acaciahout: vijf
als sluitbomen voor de 20 planken van de ene lange zijde
27 van de tabernakel, vijf voor de 20 planken van de andere
lange zijde, en vijf voor de 8 planken aan de achterkant,
28 die naar het westen ligt; en wel zii, dat, terwijl de twee
bovenste en de twee laagste dwarsbalken slechts een deel
der planken bedekken, de middelste geheel dhOrloopt van
29 het ene einde naar het andere. Vanwege de heiligheid der
woning zult gij de planken met goud overtrekken, ook de
ringen, die dienen moeten als houders van die dwarsbalken, van goud maken, en eveneens de dwarsbalken met
30 goud overtrekken. Als gij dit alles naar Mijn voorschriften
vervaardigd hebt, dan zult gij de tabernakel oprichten
overeenkomstig de maquette, die u daarvan op de berg in
een visioen als voor ogen gesteld is, waardoor gij u te helderder kunt voorstellen wat Mijn plan voor Mijn woning
tot in de finesses precies is.
31
Gij zult een voorhangsel maken van blauwpurper,
roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen; met kun32 stig geweven cherubfiguren zult gij het maken. Dit voorhangsel zult ge hangen aan vier pilaren van acaciahout,
met goud overtrokken, van gouden haken voorzien, op vier
33 zilveren voetstukken. En dan moet gij dit voorhangsel juist
difir aanbrengen, wear het komt te hangen onder de gouden
haken, door welke de twee grote stukken van de onderste
tentbekleding met elkaar verbonden zijn, dus 20 el vanaf
de ingang en 10 el vanaf de achterkant. Zo zal Mijn woning
verdeeld zijn in een voorste gedeelte, het heilige, en in een
achterste gedeelte, het allerheiligste, en zal dit allerheiligste de meest volmaakte norm van een kubusruimte van 10
bij 10 bij 10 el hebben. En gij zult binnen het voorhangsel,
in die kubusruimte, de ark der getuigenis brengen. Zo zal
het voorhangsel voor u het heilige afscheiden van het hei34, 35 lige der heiligen. Gij zult het verzoendeksel op de ark der
getuigenis leggen in het allerheiligste. De tafel zult gij buiten het allereigenlijkste van het gebouw, buiten het voorhangsel zetten, en de kandelaar tegenover de tafel aan de
lange zijde, de zuidzijde van de tabernakel; de tafel dus
36 daartegenover aan de noordzijde. Ook zult gij een gordijn
26
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voor de ingang der tent maken van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen. Dit gordijn,
dat de deur tot Mijn woning zal zijn, moet vervaardigd zijn
37 uit veelkleurig weefwerk. Gij zult voor dit gordijn vijf pilaren van acaciahout maken en ze met goud overtrekken, van
gouden haken voorzien, waaraan gij het gordijn moet ophangen; en gij zult voor deze zuilen vijf koperen voetstukken gieten.
f. Het brandofferaltaar. 27 : 1-8.
Het
altaar in de voorhof zult gij van acaciahout maken,
27 : 1
5 el lang en 5 el breed, zodat het vierkant is, en 3 el hoog 1).
2 Gij zult de hoornen aan de vier hoeken maken, deze niet
los aan het altaar bevestigen, maar het zó maken, dat altaar
en hoornen uit een stuk vervaardigd worden en een geheel
vormen. En gij zult het zo gemaakte altaar overtrekken met
3 koper. Ook zult gij er potten voor maken, om de as daarin
te doen, en zo het altaar te reinigen; en scheppen, om er
de as mee van het altaar te scheppen, sprengbekkens, om
daaruit het opgevangen bloed te sprengen 2); vorken, om
het vlees op het vuur te schikken, en vuurpannen, om daarin het altaarvuur te brengen naar het reukofferaltaar om
er het reukwerk mee aan te steken. Al dit gerei zult gij
4 van koper maken. Gij zult een traliewerk er voor maken,
een koperen netwerk, half zo hoog als het altaar; en op de
vier hoeken van dit netwerk zult gij vier koperen ringen
5 maken. Dan moet ge het onder de aarden rand of omloop
van het altaar van onderen aan de altaarrand bevestigen;
dit koperen traliewerk moet dus halverwege het altaar rei6 ken. Gij zult twee draagstokken voor het altaar maken, ook
7 van acaciahout, en die met koper overtrekken. Die draagstokken moeten bij het vervoer in de ringen worden gestoken, die aan de vier hoeken van het netwerk zijn, zodat
deze draagstangen zich bij het dragen aan de beide zijden
1) Dit is ongeveer 1 meter, dus te hoog om het van de grand of te be,dienen. Daarom was er halverwege een rand of omloop van aarde sgemaakt, vs 5,
waarheen een opgang was, Levit. 9 : 22.
2) Voordat de priester het offerbloed aan de voet van het altaar uitgoot, moest
hij met zijn vinger van dat blood aan ide hoornen van het altaar strijken, 29 : 12.
Doze hoornen verzinnebeelden zo de verzoenende kracht van altaar en offer.
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8 van het altaar bevinden. Hol, van planken zult gij het altaar
maken 1), zoals de HERE u op de berg getoond heeft, zO
zullen degenen, die gij, Mozes, met de uitvoering zult belasten, het precies maken.
g. De voorhof. 27 : 9-19.
27:9-11 Wat betreft de voorhof, die rondom de tabernakel
heenloopt: gij zult er zowel voor de lange zijde tegen het
zuiden als voor die tegen het noorden gordijnen voor maken van getweernd fijn linnen, 100 el lengte, en voor beide
zijden 20 zuilen, om er de gordijnen aan op te hangen, en
20 voetstukken van koper, en dan nog voor de zuilen haken
12 en dwarsstangen van zilver. Voor de breedte van deze afgeschutte ruimte moet gij vervaardigen aan de westzijde,
aan de kant dus van het allerheiligste, gordijnen van 50 el,
13-15 en 10 zuilen met hun 10 voetstukken. De lengte van de
voorhof zal dus tweemaal de breedte zijn. Maar voor de
breedte van 50 el aan de oostzijde van de voorhof, anders
dan aan de achterzijde, zult gij maken twee gordijnen, ieder
van 15 el lengte, en voor elk van deze beide stukken gordijn
3 zuilen en 3 voetstukken. Deze zullen aan de voorkant
vormen die gedeelten der omheining, die zijn tussen de
16 poort en de lengtezijden aan weerskanten. Tussen deze
stukken gordijn van elk 15 el breedte zult gij die poort maken, en wel uit een gordijn van 20 el breedte. Dit poortgordijn zult ge vervaardigen van blauwpurper, roodpurper,
scharlaken en van getweernd fijn linnen, als een veelkleurig weefwerk. Het zal zich bevinden tussen vier zuilen op
17 vier voetstukken. En al die 60 zuilen rondom de hele voorhof zullen verbonden zijn door zilveren roeden, terwijl ook
hun haken van zilver, maar hun voetstukken van koper
18 zullen zijn. Zo zal dan de lengte van de omheining van de
voorhof 100 el, de breedte 50 el en de hoogte 5 el zijn. Ze
zal bestaan uit getweernd fijn linnen, terwijl de voetstukken van koper zijn.
Wat al het gerei betreft, dat nodig is voor het ver19
1) Dit holle altaar werd sdan met aarde gevuld. Als men het optilde tem het
vender te vervoeren, bleef sde vulling en ook ,de ,omloop als vanzelf achter.
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vaardigen en opstellen en inrichten van de tabernakel —
ook al is het door Mij nu niet nader genoemd — en al zijn
pinnen en al de pinnen van de omheining van de voorhof —
dat moet van koper zijn 1).
h. De olie voor het licht van de kandelaar. 27 : 20-21.
27 : 20 Om nu de lampen van de kandelaar voortdurend te
laten branden, moet gij, Mozes, het volgende doen: Allereerst zult gij de Israelieten bevelen, u te brengen zuivere
olie, gestoten uit de allerfijnste olijven, zoncter dat er ook
maar iets van het vruchtvlees van de olijf in achtergebleven
is, waardoor de olie zou gaan walmen. Met deze olie moet
gij dan elke avond en nacht de lamp in de tabernakel laten
branden, opdat het er niet slechts overdag, maar altijd licht
21 zij, want Ik ben een God van licht en leven. Vervolgens
moet gij Aaron met zijn zonen opdragen om in de tent, waar
Ik met u, als middelaar tussen Mij en Mijn yolk, samenkom,
de lampen van de kandelaar te verzorgen, en wel cliar,
waar deze staat in het heilige voor het voorhangsel, waarachter de wet der getuigenis in de ark ligt. Zij moeten het
licht elke dag in orde brengen om van de avond tot de
morgen te branden voor Mijn aangezicht. En tot in verre
toekomst moeten de Israelieten dit voorschrift houden; het
is een altoosdurende inzetting voor hun geslachten.
i. De priesterkleding. 28 : 1-43.
28 : 1 Gij dan, laat uit het midden der Israelieten tot u naar
voren treden uw broeder Aaron en zijn zonen met hem, om
voortaan als dienende priesters voor Mijn aangezicht te
staan, en zo bemiddelend op te treden in de gemeenschap
tussen Mij en Mijn yolk. Laat dus tot u naderen, om hen
straks met de priesterlijke gewaden te tooien, Aaron met
2 zijn vier zonen, Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar. Gij
zult voor deze uit het yolk afgezonderde mannen buitengewone, heilige klederen maken tot een prachtig sieraad.
1) Dat er leen voorhof rondom de tabernakel was, bewijst, dat Israel nog niet
rechtstreeks tot God in het heilige en allerheiligate mocht gaan. Het moest nog
op een afstand blijven.
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En dan wel allereerst voor uw broeder Aaron, de hoge3 priester 1). Daartoe moet gij alien, die kunstvaardig zijn,
mannen, die Ik zeer bijzonder begaafd heb door hen met
een geest van aparte wijsheid te vervullen, opdragen, dat
zij de gewaden van Aaron vervaardigen, om hem zodoende
te heiligen, of te zonderen van het gewone yolk, opdat hij
voor Mij het priesterambt beklede.
4 Dit nu zijn de klederen, die zij maken zullen: een borstschild, een efod, een opperkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Deze heilige klederen zullen zij vervaardigen voor uw broeder Aaron, en
voor zijn nazaten, voor hen, die hem zullen opvolgen om
5 als hogepriester voor Mijn aangezicht te staan. Daartoe zullen zij deze stoffen gebruiken: goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen.
6 Wat nu allereerst de efod, dat korte, nauwsluitende
overtreksel zonder mouwen betreft, deze zullen zij maken
van die genoemde materialen, dus van gouddraad, blauwen roodpurper, scharlaken en fijn linnen, echt kunstenaars7 werk. Het voor- en achterstuk zal aan de twee boveneinden
8 verbonden zijn door twee brede schouderbanden. En de
gordel, waarmee deze beide helften van de efod beneden
over de heupen aan elkaar moeten worden verbonden, zal
uit een weefsel met de efod zijn, uit hetzelfde materiaal
9 vervaardigd, zodat efod en gordel een geheel vormen. Gij
zult gij twee chrysopraas-stenen nemen en de namen van de
10 zonen van Israel daarin graveren, zes van hun namen op
de ene steen en de zes overige namen op de andere steen,
11 naar de volgorde van hun geboorte. Op zeer kunstzinnige
wijze, zoals kunstwerk van een snijder van edelgesteente,
als fijn zegelgraveerwerk, zult gij de twee stenen met de
namen van de zonen van Israel graveren. Ingevat in gouden kassen zult gij deze beide chrysopraas-stenen maken.
12 Als ze klaar zijn, zult ge ze op de schouderbanden van de
efod zetten, als twee prachtige rozetten aan weerskanten
boven op de schouder van de hogepriester. Zij zullen daar
zijn als twee gedachtenisstenen voor de Israelieten: wan1) Tot vers 39 gaat het over de kleding van de hogepriester, in de vss 40.43
over die van de ,gewone priesters.
122

-28 : 24

neer Aaron in zijn ambtelijke waardigheid vegir het aangezicht des HEREN verschijnt, met die in de chrysopraasstenen ingegraveerde twaalf namen op zijn beide schouderstukken, zullen die namen der twaalf geslachten Israels bij
de HERE in herinnering worden gebracht, zal Hij heel het
13, 14 yolk gedenken. Behalve die kassen van goud zult gij ook
twee kettinkjes van snoervormig in elkaar gevlochten
draad van louter goud maken en deze aan de kassen op de
schouderstukken bevestigen 1).
15 Gij zult een borstschild der beslissing maken, als bijzonder kunstenaarswerk. Op dezelfde wijze als de efod
zult gij deze geweven lap maken: van gouddraad, blauw- en
16 roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen. Vierkant
zal dit schild der goddelijke rechtspraak zijn; uit een dubbele laag dezer kostelijke stof zal het bestaan, zodat het
17 een zak vormt 2), een span lang en een span breed 3). Gij
zult deze lap vullen met een garneersel van edelstenen, zodat deze afschitteren van de borst van Aaron, en wel in
vier rijen van drie stenen; de eerste rij: rode jaspis, helder18 gele chrysoliet en groene malachiet; de tweede rij: zwarte
haematiet, blauwe lazuursteen met gouden stippen en groe19 ne prasem; de derde rij: goudglanzende barnsteen, veel20 kleurige agaat en wijnrode amethist; de vierde rij: blauwe
turkoois, blauwgroene chrysopraas en groene nefriet. Met
goud omgeven moeten ze in hun zettingen gevat worden.
21 Deze edelstenen zullen dus twaalf in getal zijn overeenkomstig de namen der zonen van Israel; als zegelgraveerwerk zal elk dezer twaalf stenen een der namen van de
22 twaalf stammen Israels dragen. Ook zult gij, zoals Ik u zei,
twee in elkaar gevlochten kettinkjes van louter goud ma23 ken; eveneens zult ge aan de bovenkant van het borstschild twee gouden ringen aanbrengen, aan beide uiteinden
24 een ring, en dan moet gij het ene Bind van de beide ge1) Zie de nadere uitwerking hiervan in de vss 22-25.
2) Dit borstschild der heslissing, waarin .de Urim en de Tummim gelegd waren,
vs 30 (waarschijnlijk twee stenen, die „ja" en „neen" voorstelden en waardoor
God in ,gewichtige zaken uitspraak deed, een heslissing nam) was dus door zijn
,dubbele laag een fsoort tas op de horst van de hogepriester. De efod {Heade om
{lit borstschild op de Borst to bevestigen.
3) Een span is een halve el.
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vlochten kettinkjes van gaud in de beide ringen aan de
25 einden van het borstschild doen en het Andere einde van
deze kettinkjes vastmaken aan de beide kassen op de
schouderstukken van de efod, zodat het borstschild aan de
26 voorkant vasthangt aan de efod. Ook onderaan het borstschild, aan zijn beide hoeken, zult gij twee gouden ringen
maken, maar nu aan de binnenkant, welke dus tegen de
27 efod aan ligt. En dan nog eens twee gouden ringen, maar
deze moet ge niet aan het borstschild, doch aan de efod
zetten, en wel onderaan aan de voorkant, dicht bij de plaats,
waar voor- en achterstuk van de efod verbonden worden
28 door de gordel. En dan moet gij de onderste ringen van
het borstschild aan deze ringen van de efod vastbinden
door middel van een blauwpurperen snoer, zodat het borstschild op de gordel van de efod onbewegelijk vastzit en
29 niet van de efod kan afschuiven. Op die wijze zal Aaron
de namen van de zonen van Israel in het borstschild der
beslissing op zijn borst dragen wanneer hij in het heiligdom
komt, zó heel het yolk met innige lief de voor Mijn aangezicht brengen, opdat Ik het maar voortdurend gedenken
30 zou. En gij zult in het borstschild der beslissing de Urim en
de Tummim leggen 1); zij ook zullen op het hart van Aaron
zijn, wanneer hij in priesterlijk-bewogen barmhartigheid
met het yolk voor het aangezicht des HEREN verschijnt,
en Aaron zal de beslissende uitspraak voor de Israelieten
in gewichtige gebeurtenissen voortdurend op zijn hart dragen, voor het aangezicht des HEREN.
Gij zult het bovenkleed, dat de hogepriester onder de
31
32 efod moet dragen, geheel van blauwpurper maken. De halsopening, waardoorheen hij dit opperkleed moet aantrekken, zal precies in het midden ervan zijn. Ter versteviging
zal die halsopening, evenals bij een pantser, random een
rand hebben van fijn weefsel, opdat het kleed bij het aan33 trekkers niet scheure. Op de zomen van dit tot de knieen
reikende kleed moet gij balletjes zetten in de vorm van
granaatappels en deze maken van blauw- en roodpurper en
scharlaken. Helemaal de zoom rond moet gij ze zetten, en
34 gouden belletjes overal daartussen: telkens een gouden bel1) Zie hoot vers 16.
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letje en dan weer een granaatappel, en zo helemaal rondom
35 de zomen van dit opperkleed. Aaron nu zal dit kleed aan
hebben, als hij in zijn priesterlijke waardigheid optreedt,
en het geluid van die belletjes zal gehoord worden, wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht des
HEREN en wanneer hij uit het heiligdom uitgaat, teken
hiervan, dat hij geheel naar Mijn voorschrift gekleed is.
Ware dit niet het geval, en ontheiligde hij op die wijze de
verheven heiligheid van zijn hoge ambt, dan zou hij sterven1)Ook zult gij een plaat van louter goud maken en daar36
op graveren, zoals een zegel op fijne wijze wordt gesneden
37 en gegraveerd: Den HERE heilig. Gij zult die plaat aan een
blauwpurperen snoer bevestigen, en zij zal zich als een
diadeem bevinden op de tulband, en wel aan de voorkant
38 van de tulband, zodat die op het voorhoofd van Aaron is,
steeds direct zichtbaar. Door het dragen van die plaat met
dat opschrift, welke Ik Zelf als een volkomen heiligheid
voor Mij stel, zal Aaron de schuld dragen, welke het gevolg
is van het zondige, dat het yolk doet zelfs bij het verrichten van de heilige dingen en het brengen van de offergaven. Zonder die door Mij gestelde plaat zou het yolk in zijn
gebrekkig dienen van Mij en in het onvolkomen aanbrengen van wat het voor Mijn dienst afzondert, schuldig en Mij
niet welgevallig zijn. Daarom zal die plaat als een heiligheid voor Mij — er staat toch op: Den HERE heilig —
voortdurend op Aarons voorhoofd wezen; zal hij in zijn
priesterlijk middelaarsambt steeds de schuld der Israelieten dragen, zodat zij in hun heilige verrichtingen welgevallig zijn voor het aangezicht des HEREN.
39 Gij zult het Lange onderkleed met z'n nibuwen met
een ingeweven ruitpatroon weven van fijn linnen, en van
datzelfde materiaal een tulband maken, en ook maken een
gordel van veelkleurig weefwerk.
1) Een preciese uiteenzetting to geven van de symbolische betekenis van ,granaatappelen en belletjes onderaan het hogepriesterlijke bovenkleed is ondoenlijk.
Men kan het zich nog het beste zo denken, dat de belletjes herinneren moesten
aan de heiligheid van het ambt en }dat de granaatappels, evenals de gedenkkwassten onderaan het kleed van de gewone Israeliet (Numeri 15 : 37-41), moesten
herinneren aan de geboiden ,des HEREN („als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de
geboden ides HEREN gedenken", Num. 15 : 39).
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40 Wat nu vervolgens de kleding van de gewone priesters
aangaat, voor de zonen van Aaron zult gij onderkleden maken en gordels; ook hoofddoeken als mutsen tot een prachtig sieraad.
41 Als heel deze priestertooi klaar is, zult gij daarmede
uw broeder Aaron en zijn zonen bekleden, daarna hen zalven, wijden en heiligen, zodat zij voor Mij het priesterambt
bekleden kunnen.
42 Maak voor hen ook nog linnen broeken, om hun
schaamte te bedekken: van de heupen tot aan de dijen
moeten deze broeken reiken.
43 Aaron en zijn zonen moeten deze door Mij voorgeschreven kleding dragen, wanneer zij komen naar de tent
der samenkomst of wanneer zij naderen tot het altaar in
de voorhof, om dienst te doen in het heiligdom, opdat zij
— wat zou gebeuren bij het niet dragen van deze ambtskleding — geen ongerechtigheid op zich laden en sterven
zouden. Het is een altoosdurende inzetting voor Aaron en
voor zijn nakomelingschap.
j. De priesterwijding. 29 : 1-37.

29 : 1 Dit nu is wat gij met Aaron en zijn zonen doen zult, om
hen te heiligen teneinde voor Mij het priesterambt te bekleden:
Neem een jonge stier, en twee rammen zonder enig
2 gebrek, ongezuurd brood en ongezuurde koeken, met olijfolie aangemaakt, en ongezuurde dunne koeken, met olie
bestreken, dit alles gemaakt van de fijnste tarwebloem.
3 Leg dat brood en die koeken in een korf en draag het in
die korf naderbij voor het heiligdom, evenals de stier en de
beide rammen.
4 Vervolgens zult gij Aaron en zijn zonen naar voren
laten komen tot de ingang van de tabernakel, en daar zult
gij hen met water wassen als zinnebeeld van de afwassing
5 van de onreinheid der zonde. Na deze wassing zult gij de
priestergewaden nemen en Aaron bekleden met het onderkleed, het opperkleed, de efod en het borstschild; gij zult
6 hem de gordel, waaraan de efod vastzit, ombinden, de tulband op zijn hoofd zetten en de heilige diadeem aan de
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7 tulband vastmaken. Is ook dit gebeurd, dan zult gij de
zalfolie nemen en over zijn hoofd uitgieten en hem zalven 1).
8 Hierna zult gij zijn zonen naar voren laten treden en hen
9 de priesterlijke onderkleren aantrekken. Gij zult hen, en
evenzo Aaron, met een gordel omgorden, en Aarons zonen
de hoofddoeken ombinden, en zij zullen het priesterambt
hebben tot een altoosdurende inzetting. Op deze wijze nu
zult gij Aaron en zijn zonen aan Mijn heilige dienst wijden.
10 Aleer zij echter de eredienst voor Mij mogen verrichten, moeten zij eerst zelf van zonde gereinigd worden. Eerst
als zij zelf verzoening hebben ontvangen voor hun zonden,
kunnen zij ter bemiddeling van anderen optreden. Daarom
zult gij de stier doen naderen voor de tent der samenkomst,
en hier op deze plaats zullen Aaron en zijn zonen, die nog
vanwege hun onverzoende zonde het heiligdom niet mogen
betreden, hun handen op de kop van de stier leggen, op
die wijze de zonde, die zij tot nu toe gedaan hebben, zinnebeeldig overbrengend op dit off erdier, hun plaatsvervanger.
11 Daarna zult gij, Mozes, de stier slachten voor het aangezicht des HEREN bij de ingang van de tent der samenkomst.
12 En gij zult van het bloed van de stier nemen en dat met
uw vinger aan de hoornen van het brandofferaltaar strijken, waardoor het ter verzoening hunner zonde aan Mij
wordt geofferd 2), en al het bloed zult gij aan de voet van
het altaar uitgieten, opdat ook zo tegelijk heel het altaar
13 aan Mij worde gewijd. Dan zult gij nemen al het vet, dat de
ingewanden bedekt, het aanhangsel aan de lever, de beide
nieren en het vet dat daaraan zit, en gij zult deze meest
uitgelezene delen op het altaar in rook doen opgaan cam
14 Mij door deze gave gunstig te stemmen. Maar het vlees van
de stier, zijn huid en zijn mest, 't welk alles geheel doortrokken is van de onreinheid der zonde, die Aaron en zijn
1) Zie Psalm 133: 2. De zoons van Aaron werden oak door Mozes gezalfd,
28 : 41; 30 : 30; 40 : 15, maar niet, zoals bij Aaron, de hogepriester, door de zalfolie over het hoofd uit te gieten, waarschijnlijk alleen door het bestrijken van het
voorhoofd met olie. Lev. 21 : 10 zegt duidelijk, dat alleen over het hoofd van de
hogepriester de zalfolie word uitgegoten. Zalving duidt aan de aanstelling in het
ambt en de bekwaammaking tot het ambt door de Heilige Geest. Olie is zinnebeeld van de Heilige Geest, Die kracht verleent voor de ambtstaak.
2) Zie noot bij 27 :2.
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zonen op het dier overgedragen hebben, zult gij met vuur
buiten het legerkamp verbranden; het is een zondoffer,
waarvan de priesters niet mogen eten 1).
15 Na het brengen van dit zondoffer zult gij een van de
gave rammen nemen, en Aaron en zijn zonen, die dan ontzondigd zijn, zullen hun handen op de kop van de ram
leggen, nu daarmee op dit dier overbrengend hun algehele
16 toewijding aan de HERE. Dan zult gij, Mozes, deze ram,
die Aaron en zijn zoons vertegenwoordigt, slachten en zijn
bloed nemen en het sprengen rondom tegen de zijden van
17 het altaar; het dier zelf in zijn delen verdelen, zijn ingewanden wassen, zodat de mest er uit verwijderd wordt, ook
zijn onderschenkels, zodat deze geheel van vuil worden gereinigd, om daarna deze schoongewassen ingewanden en
onderschenkels op de overige delen van het dier en zijn
18 kop to leggen. En dan zult gij de gehele ram op het altaar
in rook doen opgaan, zinnebeeld hiervan, dat Aaron en
zijn zonen zich geheel en al aan Mij opofferen: het is een
vuuroffer voor de HERE, dat symboliseert hun volledige
overgave en algehele toewijding.
Vervolgens zult gij de andere ram nemen, en Aaron en
19
zijn zoons zullen hun handen ook op de kop van deze ram
20 leggen. Gij zult dan de ram slachten, een weinig van zijn
bloed nemen en het strijken aan de rechter oorlel van
Aaron en aan die van zijn zonen, aan hun rechterduim en
aan hun rechter grote teen, alzo op de organen van gehoor,
handel en wandel, teken hiervan, dat zij, nu Ik hen in hun
ambt inwijd, in die ambtsbediening naar Mijn woord en
bevelen moeten horen, er naar moeten handelen en zich in
het heiligdom naar Mijn wil moeten bewegen. De rest van
21 het bloed zult gij rondom tegen het altaar sprengen. En
daar dit het eigenlijke wijdingsoffer is, zult gij van het
1 ) Volgens Lev. 6 : 25-30 waren er ook zondoffers, waarvan .de priesters het
vlees mochten eten, ul. die, waarvan het bleed niet in ,de tent tier samenkomst
gebracht werd. Het zondoffer bij ide inwiiding van Aaron en zijn zoons werd dus,
hoewel het bloed ervan niet in ide tabernakel werd gebracht, gelijk gesteld met het
zondoffer, waarvan het bloed in het heiligdom kwam. In Hebr. 13 : 11-13 wordt
gewezen op Christus, Die z6 volkomen zondoffer werd, dat Hij geheel en al zonde
geworden, zonde voor ons gemaakt, buiten de legerplaats, buiten .de poort van
de heilige stad, sniadelijk werd gedood.
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bloed, dat op het altaar is, en van de zalfolie nemen, en
daarmee Aaron en zijn zonen en hun klederen besprenkelen. Daardoor zal Aaron door Mij zijn aangenomen tot
Mijn priester, aan Mij en Mijn dienst gewijd zijn, hij en zijn
klederen, en ook zijn zonen en de klederen van zijn zonen.
Het zal Mijn antwoord zijn op wat door u in het zond- en
in het brandoffer is verricht en uitgesproken, de eigenlijke
wijding, nadat Ik die beide offers heb aanvaard.
22 Als gij hen zo namens Mij aan Mij en Mijn dienst verbonden hebt, zult gij hen hun eerste offer laten brengen.
Daartoe zult gij van de ram nemen het vet, de vetstaart,
het vet dat de ingewanden bedekt, het aanhangsel van de
lever, de beide nieren, het vet dat daaraan zit en de rechter23 schenkel — het is immers een ram ter inwijding —, bovendien een brood, een geOliede broodkoek en een dunne koek
uit de korf met ongezuurde broden, die door u voor het
24 aangezicht des HEREN is geplaatst. Deze zeer uitgezochte
spijzen zult gij op de handen van Aaron en op die van zijn
zonen leggen, zodat zij niet met lege handen voor Mij
verschijnen, en gij zult dat alles bewegen voor het aangezicht des HEREN, eerst in de richting naar het heiligdom,
en dan terug, het zo als een beweegoffer eerst aan de HERE
aanbieden om het daarna weer als priester terug to ont25 vangen. Als gij deze gaven geheiligd terug ontvangen hebt
en er dus nu over kunt beschikken, moet gij ze uit de handen van Aaron en zijn zonen nemen en op het altaar boven
op het brandoffer van de andere ram in rook doen opgaan
tot een lieflijke reuk voor het aangezicht des HEREN; het
26 is een vuuroffer voor de HERE. Vervolgens zult gij de borst
van de inwijdingsram voor Aaron nemen, en nu deze borst
bewegen als een beweegoffer voor het aangezicht des
HEREN, dus haar eerst aan de HERE aanbieden en haar
dan weer van Hem terug ontvangen. Deze borst zal u,
Mozes, die hier tijdelijk als priester optreedt, ten deel val27 len. Op deze wijze zult gij de beweegborst en bovendien
ook de hefschenkel, die als een heffing van de inwijdingsram afgenomen is, heiligen, en deze delen zullen voortaan
28 bij alle dankoffers Aaron en zijn zonen toevallen. Ten hunnen behoeve zal dit tot een altoosdurende verplichting
zijn voor de Israelieten, want dat is een heffing, een afge129
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zonderde gave, en als zodanig zal zij geheven worden van
de Israelieten, van hun dankoffers, hun heffing voor de
HERE, Die deze gaven na het bewegen ervan voor Zijn
aangezicht aan de priesters zal doen toekomen.
De heilige klederen nu van Aaron zullen na zijn ster29
ven voor zijn nakomelingen zijn, om hen als zijn opvolgers
30 in dit heilige priestergewaad te zalven en te wijden. Ook
voor hen zal, evenals nu voor hem, de inwijding zeven
dagen moeten duren 1). Daarom zal in de toekomst telkens
de priester, die uit Aarons nakomelingen in zijn plaats
naar de tabernakel komen zal om in dit heiligdom de hogepriesterlijke dienst te verrichten, gedurende zeven dagen
elke dag deze priesterlijke ambtskledij aantrekken, om op
elk van die dagen gezalfd en gewijd te worden en de u nu
voorgehouden inwijdingsplechtigheden te ondergaan en te
verrichten.
Wat nu het vlees van de inwijdingsram betreft, dat u
31
als priesters toevalt, dit zult gij koken op een heilige plaats,
32 binnen de voorhof. Aaron en zijn zoons zullen dat vlees en
ook het brood, dat in de korf is, nuttigen bij de ingang van
33 de tabernakel. Dus datgene, waarmee verzoening bewerkt
werd om hen te heiligen en tot hun ambt te wijden, mogen
alleen zij eten; een onbevoegde zal er niet van eten, want
het is iets heiligs, van het gewone gebruik afgezonderd
voor de dienst in 's HEREN huis. Elke leek moet er afblijven, het is alleen voor de dienstknechten, die voor Mijn
34 aangezicht dienen. Om het daarvan eten door onbevoegden
te voorkomen, moet gij, indien er van dit inwijdingsvlees
en van dit brood iets overblijft tot de volgende morgen, die
overgebleven rest met vuur verbranden; het zal in geen
geval genuttigd worden, want het is iets heiligs.
35 Al deze handelingen zult gij met Aaron en zijn zonen
verrichten precies overeenkomstig alles wat Ik u daarvan
nu in den brede heb voorgeschreven. Zeven dagen zal hun
priesterwijding duren 2).
Op elke van deze zeven dagen der inwijding zult gij
36
1) Zeven is het heilige ,getal. Zeven ,dagen iduurde de inwijding om .daarmee
het heilige van deze priesterwijding tot uitdrukking te brengen.
2) Naar Lev. 8 : 33-35 mochten Aaron en zijn zoons deze 7 dagen .de voorhof
niet verlaten.
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een Stier als zondoffer ter verzoening bereiden; ook het
altaar ontzondigen door dit zoenoffer daarop te offeren,
37 en het heiligen door het te zalven. Zeven dagen zult gij zo
over het altaar verzoening doen en het heiligen, daarna
zal het altaar allerheiligst zijn. leder, die dit bij uitstek
heilige altaar aanraakt, zal heilig zijn 1).
k. Het dagelijks morgen- en avondoffer. 29 : 38-46.
Dit nu is het, wat gij op het brandofferaltaar zult bereiden: twee eenjarige lammeren, en dat geregeld dag aan
39 dag. Het ene lam zult gij in de vroege ochtend en het andere
40 in de avondschemering toebereiden. Bovendien een tiende
efa 2) meelbloem, aangemaakt met een vierde hin olie 3),
gestoten uit de fijnste olijven; en een plengoffer van een
41 vierde hin wijn voor het ene lam. Het andere lam zult gij
in de avondschemering toebereiden. Precies zoals het morgenspijsoffer en het daarbij behorende plengoffer, zult gij
het bereiden tot een aangenaam geurend offer, dat door
verbranding met vuur de HERE aangeboden moet worden,
als een aanduiding van de volkomen overgave van Israel,
dat elke dag opnieuw zijn leven van de morgen tot de avond
en van de avond tot de morgen in dankbaarheid aan Mij
42 wijdt. Het zal tot in de verre toekomst van uw geslachten
een dagelijks regelmatig-weerkerend brandoffer zijn, dat
gebracht wordt bij de ingang van de tent der samenkomst
voor het aangezicht des HEREN, waar Ik met u, Mijn yolk,
zal samenkomen, om daar speciaal met u, Mozes, als hun
middelaar, te spreken.
43 Wanneer Israel zo, door het regelmatig dag aan dag
brengen van het morgen- en avondoffer, uitspreekt heel zijn
leven in dank aan Mij te willen wijden, dan zal Ik daar, bij
het brandofferaltaar voor de ingang van de tabernakel,
samenkomen met de Israelieten, en zij zullen door Mijn

29 : 38

1) De heiligheid heeft twee zijden: een levensreddende en een dodelijke. Wie
vluchtend voor de bloedwraak het altaar aanraakt, wordt daardoor onaantastbaar,
is beveiligd voor het dreigende ,gevaar. Maar wie het als een onbevoegde aanraakt,
doet lets levensgevaarlijks.
2) Een efa is ongeveer 3%2 liter.

3) Een hin is ongeveer 6 liter.
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luisterrijke heerlijkheid, die zich dan onder hen zal open44 baren, geheiligd, aan Mij en Mijn dienst gewijd worden. Ik
zal de tent der samenkomst en het altaar heiligen, ook
Aaron en zijn zonen om voor Mij het priesterambt te be45 kleden. En dan zal Ik temidden van de Israelieten wonen
46 en Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen proefondervindelijk weten, dat Ik, de HERE, hun God ben, Die hen
uit het land Egypte geleid heb met het doel in hun midden
te wonen. Ik ben de HERE, hun God!
1. Het reukofferaltaar. 30 : 1-10.
30 : 1

Gij zult ook een altaar als offerplaats voor heerlijk
geurend reukwerk laten vervaardigen; van acaciahout zult
2 gij het maken, een el lang en breed, zodat het vierkant is,
en twee el hoog 1), terwiji de vier hoornen op de boven3 hoeken een stuk met het geheel zullen vormen. Gij moet
het gehele altaar overtrekken met louter goud: het bovenvlak, de vier zijvlakken rondom en de hoornen. Ook zult
gij er aan de bovenkant een gouden omlijsting omheen
4 maken. Vlak onder de omlijsting zult gij aan de beide zijkanten twee gouden ringen aanbrengen; deze gouden ringen aan weerskanten zullen dienen als houders voor draag5 stokken, om op die wijze het altaar te vervoeren. Die
draagstokken moet gij van acaciahout maken en met goud
6 overtrekken. Daar dit reukaltaar een aanwijzing is, dat er
een vredestoestand heerst tussen Mij en Mijn yolk, waarin
Ik van hun reukwerk genieten wil, moet gij het plaatsen
voor Mijn troonzetel, dus in het heilige vlak voor het voorhangsel, 't welk zich bevindt voor de ark der getuigenis,
en voor het verzoendeksel, dat boven de wet der getuigenis
is, waar Ik met u samenkomen zal.
7 Aaron 2) nu zal op dit altaar weiriekend reukwerk in
rook doen opgaan, hetwelk verzinnebeeldt de gebeden der
Israelieten, die opklimmen voor Mijn aangezicht 3). Tweemaal per dag zal hij dit doen: 's morgens vroeg, wanneer

1) Het reukaltaar was •dus betrekkelijk klein: ongeveer een halve meter lang
en breed, en een meter hoog. Zie foot bij 25 : 10.
2) Voigens Lukas 1 : 9 mocht ook de .gewone priester het reukwerk ontsteken.
3) Psalm 141 : 2.
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hij de lampen van de kandelaar na het doyen weer in orde
8 brengt, en 's avonds , wanneer hij in de schemering de lampen weer aansteekt l). Als een bestendig reukwerk zal het
van geslacht tot geslacht voor Mij worden aangestoken.
9 Gijlieden moet er u voor wachten, geen ander reukwerk dan wat Ili u voorschrijf op Mijn reukaltaar te brengen. Ook zult gijlieden op dit altaar geen brandoffer of
spijsoffer mogen brengen, en evenmin zult gijlieden er een
plengoffer op plengen.
10 Aaron zal het bloed van het zondoffer der verzoening
een maal per jaar 2) op de hoornen, die het gehele altaar
vertegenwoordigen, strijken, om zci dit reukofferaltaar te
ontzondigen. Al de geslachten door moet dit ontzondigen
eens per jaar worden herhaald, want dit reukaltaar is allerheiligst voor de HERE, een bij uitstek heilig voorwerp.
m. De hefting bij de telling der Israelieten. 30 : 11-16.
30:11, 12
De HERE zei verder tot Mozes op de berg: Behalve
de door Mij reeds voorgeschreven heffing voor de bouw
van de tabernakel 3), zal Israel nog een andere heffing moeten opbrengen, welke, behalve ook voor de bouw zelf, besteed moet worden voor de uitoefening van de eredienst
in het heiligdom. Wanneer gij het totaal-getal der Israelieten bij het tellen van hen opneemt, moeten alle mannen van
twintig jaar af, ieder voor zijn persoon, aan de HERE een
zoengeld geven, en wel op het zelfde ogenblik dat men hen
telt, opdat er onder hen geen plaag als een oordeel van Mij
13 kome bij de telling 4). Dit zal ieder, die van de rij der nog
1) 's Avonds zal het reukoffer, ,dit avondgebed, idus samenvallen met het avondbrandoffer, hetwelk spreekt van volkomen overgave aan de HERE. „Zo is het
brandoffer de omnisbare onderstelling van het reukoffer en het reukoffer de
heerlijke vohooling van het brandoffer. Toch ligt er ook in het reukoffer zelf
een verzoenend element: bet verzoent de zonden in de igebeden" (Ds P. N. Kruyswijk). Ook van het reukoffer is Christus, onze Voorbidder, de vervulling.
2) Op ,de Grote Verzoendag.
3) 25 : 1-9.
4) Sommigen inenen, dat .deze telling van de strijdbare mannen verband houdt
met een legeradministratie. Daar men als strijder een ander het leven moet benemen, moest men , dit verzoenen met een zoengeld, cf. Num. 31, vooral vss 48-50.
Beter lijkt het mij, te .denken aan de mogelijkheid van hoogmoedige 'gedachten bij
zo'n telling (zie 2 Sam. 24), waarvoor men dan nu het zoengeld aan de HERE,
een jaloers God, moest opbrengen.
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niet getelden overgaat in de rij der getelden, geven: een
halve sikkel, gerekend naar de heilige sikkel — deze sikkel
is twintig gera 1) —; met nadruk zeg Hk het: een halve
14 sikkel is de heffing voor de HERE. leder, die tot de getelden gaat behoren van twintig jaar oud en daarboven, zal
15 deze heffing voor de HERE geven. En daar het een zoengeld voor het leven is, en het leven van de een Mij evenveel
waard is als het leven van de ander, zal de rijke niet meer
noch de arme minder dan een halve sikkel opbrengen, om
die to geven als heffing voor de HERE ter verzoening van
16 uw persoon. En gij, Mozes, zult dit geld der verzoening
van de Israelieten nemen en het bestemmen voor de dienst
in de tent der samenkomst; telkens als zij komen voor Mijn
aangezicht zal Ik Mij herinneren, dat zij door dit zoengeld
deel hebben aan de vredesverhouding tussen Mij en Mijn
yolk, zal 1k in gunst aan hen gedenken 2).
n. Het wasvat. 30 : 17-21.
30:17,18 Voorts sprak de HERE tot Mozes: Gij zult ook een
rond vat van koper maken met een apart voetstuk van
koper 3), voor de wassingen der priesters; gij zult het
plaatsen in de voorhof tussen de tent der samenkomst en
19 het brandofferaltaar, en gij zult er water in doen. Aaron
en zijn zonen zullen met dat water hun handen en hun
voeten wassen, opdat, als zij de heilige voorwerpen aanraken of de heilige plaats betreden, zij deze niet ontheiligen
20 door vuile handen of vuile voeten. Telkens dus wanneer
zij naar de tent der samenkomst komen, zullen zij zich eerst
met het water uit dit vat wassen, opdat zij niet sterven; zo
1) De heilige zilveren ,sikkel was de oorspronkelijke, waarvan ,de latere, de
handelssikkel, iongeveer de helft in waarde was. Nadrukkelijk worth er daarom
bijgevoegd: ideze . sikkel is 20 gera. Deze heilige sikkel was teen .gewichtsmaat van
ongeveer 16 gram. Een halve .sikkel is volgens ons geld ongeveer 3 kwartjes. In
38 : 25 lezen we, wat deze heffing in z'n igeheel opbraeht.
2) Deze heffing was hedoeld als een gave ineens. Later vatte men het op als
een jaarlijks verschuldigde belasting voor de tempeldienst, 2 Kron. 6 : 9; Matth.
17 : 24 v.v.
3) Dit wasvat words niet nader besehreven zoals de andere voorwerpen. Het
is wel door de HERE aan Mozes op de berg igetoond, zodat hij de preciese afmetingen zal hebben geweten.
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zullen zij ook doen, telkens wanneer zij naderen tot het
altaar om er dienst te doen en een vuuroffer in rook te
21 doen opgaan voor de HERE. Ik zeg het nog eens met nadruk, omdat nalatigheid in dezen de ergste gevolgen heeft:
Zij moeten dan hun handen en voeten wassen, opdat ze niet
sterven! Het zal voor hen een altoosdurende inzetting zijn,
voor Aaron en voor zijn nakomelingen van geslacht tot geslacht.
o. De heilige zalfolie. 30 : 22-33.
30 : 22

De HERE gaf Mozes vervolgens nauwkeurige voorschriften aangaande de samenstelling van de heilige zalfolie
23 en het gebruik ervan. Hij sprak aldus tot hem: Gij nu,
neem u zeer fijne specerijen van de beste kwaliteit, en wel:
500 sikkels vanzelf-gevloeide myrrhe 1); half zoveel, dus
250 sikkels welriekende kaneel, ook 250 sikkels welrie24 kende kalmus en 500 sikkels kassie, de sikkels gerekend
25 naar de heilige sikkel 2), en een hin olijfolie. Gij zult het tot
een heilige zalfolie maken, als een zorgvuldig bereid mengsel, zoals een kundige zalfbereider dat klaarmaakt; het zal
een heilige, voor Mijn dienst afgezonderde zalfolie zijn.
26 Gij zult met deze zalfolie van zo fijne en kostbare
samenstelling zalven — opdat deze voorwerpen en personen daardoor Mij gewijd worden —: de tent der samen27 komst en de ark der getuigenis; de tafel met al haar gerei,
28 en het reukaltaar; het brandofferaltaar met al zijn gerei;
29 het wasvat met zijn voetstuk. Gij zult deze voorwerpen aldus tot Mijn dienst afzonderen en daarvoor bruikbaar maken, zodat zij allerheiligst zijn; ieder, die ze aanraakt, zal
30 heilig zijn. Ook Aaron en zijn zonen zult gij zalven en op
die wijze heiligen om zo in staat te zijn voor Mij het
priesterambt te bekleden.
31
En tot de Israelieten zult gij in Mijn naam nadrukke-

1) Dit is myrrhe, die, zonder dat een insnijding in de bast was gemaakt, vanzelf uit de myrrhestruik uitvloeide. Vanzelf-gevloeide myrrhe is de zuiverste.
2) Alles met elkaar was het een 25 kilo welriekende istoffen, welke met een bin
iolie (6 liter) vermengd moest worden. Zo kreeg men een ,soort geurige zalf. In
de woestijn heeft Israel .deze specerijen evenals ile olijfolie moeten kopen van
voorbijtrekkende, handeldrijvende karavanen.
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lijk het volgende zeggen: Dit is voor Mij een heilige zalf32 olie van geslacht tot geslacht. Daarom zal ze, behalve op
Mijn ambtsdragers, niet uitgegoten worden op het lichaam
van enig mens, en moogt gij om u te zalven niet volgens deze bereidingswijze iets soortgelijks maken; de namaak van
dit Mijn recept is ten strengste verboden: deze zalfolie is
iets heilige, heilig moet ze ulieden daarom zijn; gij zult het
33 heilige en onheilige niet door elkaar heen halen. Weet het
dus wel, de man, die iets soortgelijks zal bereiden en iets
van die door hem bereide zalfolie op het lichaam van een
onbevoegde laat komen, zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid
worden!
p. Het heilige reukwerk. 30 : 34-38.
30 : 34 Op dezelfde wijze gaf de HERE aan Mozes instructies
aangaande de samenstelling en het gebruik van het heilige
reukwerk. Hij zei tot hem: Neem u welriekende stoffen,
en wel deze: druipende hars, onyx en galbanum, alle drie
zeer welriekend, en dan ook nog wierook, die niet door
35 insnijding in de bast, maar vanzelf uitgevloeid is 1). Deze
vier stoffen zult gij in gelijke hoeveelheden nemen en ze
dan samen mengen tot een reukwerk, zoals een zalfbereider dit klaarmaakt, gezouten 2), zonder onzuivere bij36 mengselen, heilig, alleen voor de HERE bestemd. Behalve
voor het elke morgen en elke avond te brengen reukoffer
op het reukaltaar, zal het ook nog voor een bijzonder doel
dienen: een gedeelte namelijk van de door u gemaakte
klomp zult gij uiterst fijn wrijven, en dan iets van dit fijne
poeder leggen voor de Getuigenis in de tent der samenkomst, waar Ik met u zal samenkomen; allerheiligst zal dit
voor u zijn.
Ook dit moet Ik u in verband met het door u bereide
37
reukwerk weer nadrukkelijk op het hart binden: Volgens
1) Druipende hars is het myrrhesap, ,dat vanzelf uit de myrrhestruik als een
soort hars drupt; onyx komt van de ischalen van zeeslakken; galbanum is een
gomsoort; wierook is ook een boomhars. Na vermenging werd het met elkaar
een harde massa.
2) Evenals de offers moest ook het reukwerk .gezouten worden. Zout is bederfwerend. Misschien werd het bij het reukwerk ook voorgeschreven om rookvorming te voorkomen.
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dit recept zult gij Been reukwerk voor eigen gebruik maken; het voor Mijn dienst voorgeschreven reukwerk zal u38 lieden jets heiligs zijn, het is alleen voor de HERE. De man,
die het zal waren iets dergelijks te maken om eraan te ruiken, zal uit zijn volksgenoten uitgeroeid worden.
q. Aanwijzing van Bezaleel en Aholiab als werkmees.
ters. 31 : 1-11.
31 : 1 Alle voorschriften voor de bouw en inrichting van het
heiligdom en voor de dienst er in waren nu gegeven, en
de modellen van alle afzonderlijke objecten aan Mozes
2 getoond. Nu sprak de HERE tot Mozes: Zie, Ik heb voor
de uitvoering van heel dit werk uitdrukkelijk bij name geroepen Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit
3 de stam Juda, en hem speciaal voor deze taak vervuld met
Gods Geest, de Bron van alle kunstvaardigheid, zodat hij
vol wijsheid, inzicht en oorspronkelijk begrip is, en dat
4, 5 voor allerlei soort werk. Ik heb hem geroepen om met zijn
artistieke aanleg en kunstzinnige begaafdheid ontwerpen
te bedenken 1) en deze uit te voeren in goud, zilver en
koper; edelstenen te bewerken en ze in te zetten, houtsnijwerk te maken en bezig te zijn in allerlei takken van kunst6 nijverheid. En zie, Ik heb naast hem gesteld om hem daarbij behulpzaam te zijn, Aholiab, de zoon van Ahisamach,
uit de stam Dan. Onder de opperleiding nu van Bezaleel
en diens assistent Aholiab zullen nog vele andere kunstvaardigen, in wier aller hart Ik bijzonder vernuft gelegd
heb, aan het geheel meewerken. Deze mannen zullen naar
het bestek, zoals Ik u dat heb voorgeschreven, dat alles
7 maken: de tent der samenkomst, de ark voor de getuigenis,
het verzoendeksel, dat daarop ligt, en al het gerei der tent;
8 de tafel met haar gerei, de kandelaar van louter goud met
9 al zijn gerei, het reukofferaltaar; het brandofferaltaar met
10 al zijn gerei, het wasvat met zijn voetstuk; de ambtsklederen, zowel de heilige klederen van de priester Aaron als de
klederen van zijn zonen, om het priesterambt te bekleden;
1) Ook bij ' de door de HERE gegeven nauwkeurige voorschriften en de aan
Mozes getoonde modellen bleef er nog genoeg ruimte voor de werkmeester over
om in ide 'details eigen ideeen tot uitdrukking te brengen.
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11 de zalfolie en het welriekend reukwerk voor het heiligdom.
Ten grondslag aan hun veelzijdig kunstwerk moet liggen
alles wat Ik u in den brede bevolen heb.
r. Inprenting van het sabbatsgebod. 31 : 12-17.
31:12, 13 Als slotstuk van al Zijn voorschriften aangaande de
bouw van de tabernakel en al wat er bij hoorde, gaf de
HERE Mozes opdracht, dit tot de Israelieten te zeggen:
Maar') op dit ene moet gijlieden, hoeveel werk dit alles ook
zal kosten, bedacht blijven: Mijn sabbatten moet gij houden,
zonder ook maar een week over te slaan, want hoewel
reeds bij de schepping ingesteld, is deze dag thans tussen
Mij en ulieden, en dat van geslacht tot geslacht, een teken
van het verbond, dat Ik met u hier op de Sinai gesloten
heb, welk teken dient om onder u de kennis levendig te
houden dat 1k de HERE ben, Die u, Israel, afzonderde tot
14 Mijn dienst 2). Gij zult dus de rustdag stipt houden, want
deze is iets heiligs voor u; wie hem ontheiligt door op die
dag gewoon met werken door te gaan, ook met het werken
aan het heiligdom, zal zeker ter dood gebracht worden,
want ieder, die daarop werk verricht, zal uitgeroeid wor15 den uit het midden van zijn volksgenoten. Zes dagen mag
men aan een stuk door arbeiden, maar op de zevende dag
zal er een volledige rustdag zijn, ook gedurende de tabernakelbouw, want deze dag is niet alleen iets heiligs voor u,
ook den HERE geheiligd, en daarom: ieder, die op de
16 sabbatdag arbeid verricht, zal zeker ter dood gebracht
17 worden. Zander er enige inbreuk op te maken, zullen de
Israelieten de sabbat onderhouden door deze dag inderdaad te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend
verbond. Wie op deze dag doorwerkt, verbreekt dit verbond. Want tussen Mij en hen is deze rustdag een verbonds1) De Kanttekening van de Statenvert. zegt ervan: „Aloof God zeide: ofschoon
het werk ,des tabernakels ten spoedigste moet ■ gereed zijn, zo zult gij evenwel op
de ,sabbat er niet aan arbeiden".
2) Hier op de Sinai istelde ide HERE de sabbat als teken van het Sinaitisch
verbond. Diit kwam echter niet in de plants van de besnijdenis, het teken van bet
verbond van God met Abraham, de vader van Israel. Ook na de Sinai bleef de
besnijdenis als verbondsteken ,gelden, Lev. 12 : 3. De sabbat kwam er als verbondsteken bij.
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teken voor altoos: immers, in zes dagen heeft de HERE
de hemel en de aarde gemaakt en op de zevende dag heeft
Hij gerust en als het ware adem geschept 1).
Mozes ontvangt de twee stenen tafelen. 31 : 18.
31 : 18

Zo was dan een einde gekomen aan de periode van
veertig dagen en nachten, waarin Mozes op de berg Sinai
de instructies van de HERE ontving. Na Zijn laatste woorden tot Mozes overhandigde de HERE hem, zoals beloofd 2),
de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door Gods eigen vinger 3), de grondwet van het verbond tussen de HERE en Israel. Mozes moest nu onder
aan de berg tot uitvoering brengen alles wat de HERE hem
over het te stichten heiligdom had opgedragen, maar de
grondwet voor het yolk, de getuigenis, die in de ark gelegd moest worden 4), werd nu al, nog voor er verder iets
van het heiligdom klaar was, uitgereikt. Door de HERE
Zelf!
Het verbond geschonden en vernieuwd. 32 : 1-34 : 35.
a. Het gouden half. 32 : 1-29.

32 : 1 Terwijl boven op de Sinai het geweldige gebeurde, dat
de HERE alles schikte om onder Israel te gaan wonen, gebeurde beneden in de vlakte het allerverschrikkelijkste:
Israel schond het pas gesloten verbond, en dat op vreselijke
wijze, niettegenstaande het een paar woken geleden herhaaldelijk, eenparig en plechtig had betuigd: Al de woorden, die de HERE gesproken heeft, zullen wij doen!
Toen het yolk namelijk merkte, dat Mozes maar niet
van de berg afkwam, verzamelde het zich rondom Aaron,
aan wie door Mozes de leiding was toevertrouwd, en zei tot
hem in oproerige taal: „Welaan, kom tot een daad, maak
1) Dit is zeer mensvormig van God gesproken.
2) 24 : 12: de HERE had Mozes omhoog geroepen om ideze twee tafelen in
ontvangst te nemen.
3) Een mensvormige uitdrukking van God. Deze tafelen heeft de HERE op
wonder-machtige wijze tot stand gebracht.
4) 25 : 16,21.
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ons goden, die voor ons uitgaan en ons verder door de
woestijn naar Kanaan leiden, want deze Mozes, die man,
die ons uit Egypte heeft gevoerd — wie weet wat er daarboven met hem gebeurd is? 1) Wat is ons verder aan hem
gelegen; treed gij nu op en doe wat wij u zeggen! Nu wij
door Mozes geen gemeenschap met God meer hebben, moet
een beeld ons de onzichtbare God maar tegenwoordig
maken!"
2 Voor dit vrijpostig aandringen van de volksmenigte
bezweek Aaron. De leider liet zich leiden. Zichzelf innerlijk verwensend, dat hij niet tegen het yolk op kon, zei hij
verstoord: „Rukt dan maar de gouden ringen af, die in de
oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en
3 brengt ze mij". Nu, die geliefde sieraden hadden ze er
graag voor over! In heftige bewogenheid riikten ze inderdaad hun gouden oorringen af en brachten die aan Aaron.
4 Deze nam ze werkelijk aan, en ging nu voort op de verkeerde weg: hij smolt dat goud, gaf er vorm aan met een
stift en maakte er een gegoten stierkalf van, daarmee uitbeeldend de kracht van de HERE. Toen het yolk dit beeld
zag, riepen ze elkaar enthousiast toe: „Dit is uw god, Israel,
5 die u uit het land Egypte heeft gevoerd!" Aaron schrok
er toch nog van, nu hij dit enthousiasme van het yolk zag
en hen zó hoorde spreken. Hij trachtte er nog het beste
van te maken, probeerde Israels overtreden nog binnen de
perken te houden. Daartoe bouwde hij voor het gouden
beeld een altaar en riep met grote stem: „Morgen is er een
6 feest ter ere van de HERE!" Zo offerden zij de volgende
morgen in de vroegte brandoffers en brachten ze vele vredeoffers, om zich daarna aan te zetten aan de offermaaltijden.
Na overvloedig gegeten en gedronken te hebben, stonden
zij op om zich nu aan een losbandig feest over te geven,
waarbij gedanst en gezongen werd. Aaron mocht het in zijn
kortzichtigheid nog gehOOpt, en het yolk mocht het nog
gemeend hebben, maar 't was niet bepaald een feest ter ere
van de HERE.
Terzelfdertijd dat het yolk in het legerkamp met dit
7
schrikkelijke kwaad bezig was, werd boven op de berg door
1)
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de HERE aan Mozes overgebracht wat Hij daar beneden
zag gebeuren. De HERE zei tot hem: „Ga, daal af, gij moet
beneden zijn, want het yolk — 1k noem het niet meer
Mijn yolk, maar dat yolk van u, dat gij nit het land Egypte
8 hebt gevoerd — heeft het totaal verdorven, Mijn verbond
met hen dusdanig geschonden, dat Ik er niet meer mee te
maken wil hebben. Hun afwijken van de weg, die Ik hun
geboden heb, is wel heel spoedig gekomen. Nauwelijks is
het verbond gesloten, of ze schenden het al. Zij hebben
zich toch een gegoten kalf gemaakt, en zich niet voor Mij,
maar voor dat kalf neergebogen en dafiraan geofferd, terwijl zij zeiden: Dit is uw god, Israel, die u uit het land
Egypte heeft gevoerd. Ze mogen het nog willen laten voorkomen, alsof het dienst ter Mijner ere is, Ik zie door alles
heen, ze hebben Mij met dit gouden kalf onteerd!"
9 Toen was het wel een ogenblik stil daar boven op de
berg. Het was alles zo uiterst smartelijk. Maar vervolgens
hernam de HERE in al hoger rijzende toornigheid het
woord en zei tot Mozes 1): „Ik heb dit yolk nu in z'n ware
aard goed leren kennen, zie, het is een yolk, dat zich er
steeds tegen kant om z'n nek onder Mijn juk te buigen.
10 Daarom, neen, verzet u er niet tegen, laat Mij de vrije hand,
dat Mijn vurige toorn tegen hen uitschiete en hen vernietige, en dan zal Ik u, Mijn innig geliefde knecht, tot een
grote natie maken".
11 Op deze zeer bewogen woorden van de HERE antwoordde Mozes met een ontroerende voorbede voor het
yolk. Hij dacht er zelfs geen ogenblik aan om, door eerzucht gedreven, op 's HEREN verzoek in te treden en de
gevraagde toestemming om Hem te laten geworden, te geven. Integendeel, hij poogde de HERE, zijn God, te vermurwen, Hem gunstig voor Israel te stemmen. Hij zei:
„Waarom, HERE, zou Uw toorn ontbranden tegen Uw, niet
„mijn", zoals Gij gezegd hebt, maar Uw eigen, door U verkoren yolk, dat niet ik, maar Gij toch uit het land Egypte
hebt geleid met grote goddelijke kracht en met een almach12 tige hand? Als Gij het nu zoudt verdelgen, welk een weer1) In heel het volgende Auk is op zeer mensvormige wijze van God .gesproken.
Juist hierdoor komt ide ,grate bewogenheid wel heel sterk uit.
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klank zou dat bij de Egyptenaren vinden? Waarom zoudt
Gij het op die wijze in de hand werken, dat zij zouden zeggen: Met vijandige bedoelingen heeft Hij hen tot hun onheil
uitgeleid, alleen om hen in de bergen te doden en dit yolk
op die manier van de aardbodem te verdelgen? Het raakt
toch Uw eigen eer! Laat daarom, HERE, Uw brandende
toorn varen en heb berouw over het onheil, dat Gij Uw yolk
13 wilt aandoen. En bovenal, denk toch aan Abraham, Isaik
en Israel, Uw dienaren, aan wie Gij gezworen hebt bij Uzelf
en tot wie Gij gesproken hebt: Ik zal uw nakomelingschap
vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en dit gehele
land, waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nakomelingschap geven om het voor altoos te bezitten. Het geldt
toch Uw betrouwbaarheid, de waarheid van Uw eed, Uw
verbondsbelofte! Gij kunt toch niet terugkomen op Uw
beloften aan hen, op dat woord, dat de schepter van Juda
niet zal wijken noch de heersersstaf tussen zijn voeten,
totdat Silo komt!"
14 Op deze dringende voorbede van de middelaar Mozes
week de HERE. Hij liet Zich verbidden, kreeg berouw over
het kwaad, dat Hij gezegd had Zijn yolk te zullen aandoen.
Neen, nog niet was er verzoening van hun zonde 1), maar
de HERE trok Zijn plan in, om hen ogenblikkelijk te vernietigen. Tot een onmiddellijke toornuitbarsting zou het
niet komen.
15 Toen de HERE verder zweeg, keerde Mozes zich om
en daalde, zoals de HERE hem bevolen had, van de berg af,
en wel met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Het
waren tafels van unieke waarde: aan beide zijden, zowel
16 aan de voor- als aan de achterkant, beschreven; ze waren
door God Zelf gemaakt en het schrift erop was door Hem
eigenhandig op de tafels gegrift. Mozes moest er dus terdege op passen, mocht er maar niet mee doen wat hij wilde!
17 Toen nu bij het afdalen Mozes de ergens op de helling op
hem wachtende Jozua ontmoet had 2) en zij verder samen
afdaalden, hoorden ze op een zeker moment het rumoer
van het juichende, feestende yolk. Daar Mozes Jozua niet
1) Zie vers 30.
2) Zie 24 : 13.
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over de schrikkelijke bondsbreuk van Israel had ingelicht,
onderkende deze het tot hen doordringende luid rumoer
niet en zei hij tot Mozes: „Er is een krijgsgeschreeuw in het
18 legerkamp". Mozes echter, die beter wist, zei: „Geen geluid
van overwinningsgeroep en geen geluid van roepen bij nederlaag — een geluid van beurtzang is het, wat ik hoor".
19 Het feest rondom het gouden kalf was in voile gang. En
zodra Mozes de legerplaats genaderd was en nu het kalf en
de reidansen voor ogen zag, door het aanschouwen zich het
schrikkelijke van zulk een verbondsschending sterker nog
dan op de berg realiserend, ontbrandde zijn toorn, en in
plotseling oplaaiende drift wierp hij de heilige tafelen, dat
werk van Gods eigen hand, weg en verbrijzelde ze aan de
voet van de berg! Het yolk had het verbond verbroken,
laten ze het nu maar weten: dan ook de tafels van het ver20 bond er aan! Daarop nam Mozes in heilige ijver voor Gods
eer het door hen gemaakte kalf, verbrandde het met vuur
en vermaalde het goud net zo lang tot het tot fijn pulver gestoten was; dit strooide hij op het water van een der bergbeken en dwong daarna de Israelieten dit water, vermengd
met het gruis van hun god, te drinkers. Zo moesten ze op
smadelijke wijze terdege beseffen de nietigheid en waardeloosheid van zo'n god.
21 Hierna wendde Mozes zich tot Aaron, wien hij de leiding over het yolk had toevertrouwd en die hij dus aansprakelijk stelde voor wat er gebeurd was. In heilige verontwaardiging, als het ware zijn hand nog beschermend
uitbreidend over het yolk, zei hij tot hem: „Wat heeft
dit yolk u gedaan, dat gij zulk een zware schuld op
hen geladen hebt?" Aaron echter trachtte zichzelf vrij
te pleiten. Doodsbenauwd voor de heilige ijveraar des
HEREN, zei hij, daarmee alle schuld van zichzelf of
op het yolk schuivende: „De toorn van mijn heer ontbrande niet over mij; gij weet zelf — gij kept ze immers! — hoe door en door slecht dit yolk is; dat het
23 geheel in het boze ligt. Ze zeiden tot mij: Maak ons goden,
die voor ons uitgaan, want deze Mozes, die man, die ons
uit het land Egypte heeft gevoerd — wij weten niet wat er
24 van hem geworden is. Nu, toen zei ik tot hen — kon ik tenslotte anders? —: Wie heeft goud? Rukt het af! Ik dacht
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natuurlijk, dat ze dit niet zouden doen, maar zij gaven het
mij inderdaad, en ik, ik wierp het in het vuur, en dit kalf
kwam er vanzelf uit". Met al deze woorden trachtte Aaron
wat hi) gedaan had zoveel mogelijk voorbij te gaan; bijzonder met dat „en toen kwam dit kalf voor de dag, zó maar",
eigen aandeel in de zaak als een bagatel niet aan te raken 1).
25 Daar ineens zag Mozes weer de in feestroes joelende
menigte. Een deel toch zette zelfs nu nog het dansen en
feesten voort. Nu hij daaruit opmaakte, dat het yolk geheel
bandeloos was — want Aaron, hij mocht zich nog zo van
zijn schuld hebben trachten schoon te wassen, hi) was het,
die het yolk met dat uitroepen van een feest de vrije teugel
had gelaten, zodat het geheel uit de band was gesprongen,
tot spottend leedvermaak van alle heidense tegenstanders
van 's HEREN yolk, die er mogelijk later van zouden horen
— toen Mozes nu die bijna waanzinnige brooddronkenheid
26 van het yolk zag, ging hij in de hoofdingang van het kamp
27 staan en riep uit: „Wie is voor de HERE? Die kome tot
mij!" Toen schaarden zich aan zijn kant al de Levieten. En
hij zei tot hen: „ZO wil de HERE, de God van Israel, Die
mij dit opgedragen beef t: leder van u gorde zijn zwaard
aan zijn heup en ga heen en weer door de legerplaats van
poort tot poort en dode, ook wanneer het zijn broeder of
verwant of naaste is, een ieder die hij in deze schrikkelijke
zonde aantreft. Het gaat toch om Israels bestaan en om
28 de heiligheid des HEREN!" De Levieten, die begrepen dat
de band aan de HERE gesteld moest worden bOven bloedverwantschap en Woven vriendschapsbanden, deden naar
het woord van Mozes, en er vielen van het yolk op die dag
29 drie duizend man. Dit was hun wijdingsoffer voor hun
priesterlijke bediening 2); immers, Mozes had tot hen gezegd: „ Breng door dit mijn bevel op te volgen heden uw
wijdingsoffer aan de HERE, ieder zijn zoon en zijn broeder,
1) Wat stak tegen het .doen van Aaron dat van Mozes af! Terwijl Aaron het

y olk alleen in staat van beschuidiging istelde, trad Mozes voor het schuldige yolk
in. Uit Deut. 9 : 20 blijkt, idat Mozes ook voor zijn zwakke broer nog bij de
HERE tussentrad: „Ook op Aaron was de HERE zozeer vertoornd, dat Hij hem
wilde verdelgen; ,daarom bad ik toen ook voor Aaron".
2) cf. 29 : 10 v.v.
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om zodoende vandaag 's HEREN zegen over u te brengen".
Door zo in heilige ijver op te komen voor het geschonden
recht des HEREN, wijdden de Levieten zichzelf tot
priesters, brachten zij met die verslagenen hun wijdingsoffer.
b. Mozes' voorbede. 32 : 30-33 : 6.
32 : 30 De volgende dag sprak Mozes het yolk toe. Het was
van al het gebeuren diep onder de indruk, en rouwde.
Mozes wilde voor hen, die het verbond met de HERE radicaal hadden gebroken, nog doen wat hij kon. Hij zei tot
hen: „Gijlieden hebt een grote zonde begaan, waardoor heel
de verhouding met de HERE vernietigd is, maar nu heb ik
het voornemen om als uw middelaar op te klimmen tot de
HERE, om te pogen, of er misschien nog een mogelijkheid
is, voor uw zonde verzoening tot stand te brengen en de
HERE weer gunstig voor u te stemmen, zodat het oordeel
nog uitblijft".
31 Toen keerde Mozes tot de HERE terug. Staande voor
Hem als vertegenwoordiger van het zondige yolk, trad hij
met innige liefde voor dat yolk in de bres. Hevig ontroerd
zei hij: „Ach, dit yolk heeft inderdaad een ontzaggelijk
grote zonde begaan, want zij hebben U als de enig ware
32 God onteerd met zich een gouden god te maken. Ik kan er
niets verontschuldigends voor bijbrengen, maar nu, vergeef
toch hun zonde — en zo niet, schrap mij dan voorgoed uit
het boek, dat Gij geschreven hebt" 1).
33 De HERE zei echter tot Mozes: „Dat kan niet, wie tegen Mij gezondigd beef; diens naam zal Ik uit Mijn boek
uitwissen. Tot wat gij Mij voorstelt, kunt gij Mij niet bewegen". Hoewel afgewezen, had toch dat geweldige liefde-aanbod van Mozes iets bij de HERE uitgewerkt, zodat Hij ver34 volgde: „Maar ga nu been, leid het yolk verder door de
woestijn naar de plaats, waarvan Ik u gesproken heb; zie,
Mijn engel zal voor u uitgaan. Neen, Ikzelf ga niet voorop,
1) Wel overal, maar toch wel heel bijzonder in lilt aanbod om zelf uitgedelgd
te worden uit het boek .des levers, is Mozes type van de Middelaar Jezus Christua.
— In .dit boek, dat de HERE gesehreven heeft, staan de namen van hen, die in
Zijn liefde delen, in Zijn gunst zijn opgenomen. Later vinden we in de Heilige
Schrift voortdurend van idit boek gesproken: Ps. 69 : 29; Dan. 12 : 1; Mal. 3 : 16;
Fil. 4 : 3; Openb. 3 : 5; 20 : 12, 15; 21 : 27.

145

Exodus 32 : 35—

alleen een hemelse bode; dat is het uiterste, waartoe 1k
gaan wil, maar Ik vergeet hun goddeloosheid niet, ten dage van Mijn bezoeking zal Ik aan hen hun zonde thuisbrengen. Er komt een oordeelsdag!"
35 Zo dan sloeg de HERE het yolk, omdat dit het kalf
gemaakt had, er even verantwoordelijk voor en schuldig
aan was als Aaron, die het vervaardigd had.
De poging van Mozes om de zonde van het gouden
kalf te verzoenen, was dus mislukt. Hij had wel bereikt, dat
het yolk niet verdelgd werd en dat het verder naar Kanaan mocht trekken, maar zó groot was het begane kwaad,
dat er niet zo dadelijk en zo gemakkelijk verzoening voor
bewerkt kon worden.
33 : 1 De HERE ging voort met tot Mozes te zeggen: „Ga,
trek nu onverwijld van de Sinai weg met het yolk, dat gij
uit Egypte hebt opgevoerd; het heeft geen zin meer hier
Langer te blijven, daar er van tabernakelbouw, van een wonen van Mij temidden van het yolk niet de minste sprake
meer is; breek dus direct op naar het land, waarvan Ik
Abraham, Isaak en Jakob gezworen heb: „aan uw nakome2 lingschap zal Ik het geven", en dan zal Ik een gewone engel
voor uw aangezicht zenden en door deze engel verdrijven
de Kanaaniet, de Amoriet, de Hethiet, de Fereziet, de He3 viet en de Jebusiet; ga zó op weg naar dat land, dat vloeit
van melk en honig. Die engel zal het alles regelen, want
Ik Zelf zal in uw midden niet optrekken; dat zou voor het
yolk veel te gevaarlijk zijn, daar Ik niet zeker ben van Mijzelf als Ik met zulk een hardnekkig yolk zou moeten verkeren. Dan zou het kunnen gebeuren, dat Ik u onderweg
in Mijn uitschietende toorn verteerde" 1).
4 Toen het yolk van Mozes het onheilspellende bericht
vernam, dat de HERE Zelf niet mee optrekken zou, er dus
van wolk- en vuurkolom ook geen sprake meer zou zijn,
treurde het, en in verootmoediging deed niemand zijn siea) In tilt mensvormig tspreken van Goa (ook in de volgende verzen) komt
wel sterk de ontzaggelijke ernst icier zonde uit. De Kanttekening der Stat. Vert.
zegt: „Indien gijlieden u zo gevaarlijk wederom tegen Mij kwaamt te vergrijpen,
gelijk gij met het oprichten van het gouden kalf igedaan hebt: Ik zou voorzeker
ulieden altemaal haastelij'k verdelgen". God nabij te hebben, is gevaarlijk voor
de zondaar!
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raden aan. Ja, een engel zou meegaan en ze zouden ook
wel in het beloofde, heerlijke land komen, maar wat had5 den ze aan Gods gaven, als ze Hem Zelf niet hadden? Dit
nu trof de HERE; het liet Hem niet onberoerd. Hij wilde
er nog eens over denken, of het ook nog anders zou kunnen.
Hij zei tot Mozes: „Zeg tot de Israelieten: gij zijt een hardnekkig yolk; bedenk het wel, indien Ik ook maar een ogenblik in uw midden zou optrekken, zou Ik u vernietigen.
Maar goed, doe uw sieraad af, nil op Mijn bevel, dan zal
6 Ik eens nagaan wat Ik voor u doen zal". En de Israelieten
die voor hun besef nu van de Horeb zouden wegtrekken,
onthielden zich vanaf dit moment van alle uiterlijke tooi,
daarin blijk gevend van voortdurende boete.
c. De tent buiten het kamp. 33 : 7-11.
33 : 7 Mozes nu nam een tent en spande haar, neen, niet in
het kamp, maar rekening houdende met de verwijdering
tussen de HERE en het yolk, ver buiten de legerplaats. Hij
spande haar niet, opdat de HERE er .met Zijn yolk zou
samenkomen, maar alleen voor zich, in de hoop, dat de
HERE nog wilde afdalen van de Sinai om hier in deze tent
met hem, als middelaar van het yolk, te spreken. Met deze
tent lokte Mozes de HERE uit toch te willen terugkomen
van Zijn voornemen, Zich geheel en voorgoed terug te
trekken. Neen, in het kamp, temidden van de mensen kon
hij deze tent niet plaatsen, daar er dan het gevaar was, dat
de HERE — daalde Hij inderdaad neer — bij het van nabij
opmerken van hun zonden het yolk zou verteren. De volle
gunst des HEREN was immers nog niet verkregen. En dus
een tent buiten het kamp en dan een tent voor zich alleen,
voor het samenkomen tussen de HERE en hem. leder, die
de HERE zocht, moest uitgaan uit de legerplaats om daar
bij die tent der samenkomst Mozes' bemiddeling te vragen.
8 En het geschiedde, dat wanneer Mozes uit het kamp wegging naar de tent, het gehele yolk opstond en staan ging,
ieder aan de ingang van zijn tent, en vol spanning Mozes
nazag, totdat hij ginds verweg de tent was binnengegaan.
Hun verlangende blikken hoopten te zien, dat de HERE
9 toch nog niet helemaal Zich had afgewend. En inderdaad,
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zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom, teken
van 's HEREIN tegenwoordigheid, toch nog weer neer en
bleef staan aan de ingang van die verre tent. Daar sprak
10 de HERE dan met Mozes. Wanneer nu het gehele yolk de
wolkkolom zag staan aan de ingang van de tent der samenkomst, stond het op en boog zich eerbiedig neer, ieder aan
11 de ingang van zijn tent. En de HERE sprak tot Mozes, niet
door middel van een visioen, maar van aangezicht tot aangezicht, zoals een man tot zijn vriend spreekt 1). Na deze
heel bijzondere gemeenschap met de HERE keerde Mozes
naar de legerplaats terug. Zijn dienaar Jozua echter, de
zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent; hij was
daar steeds aanwezig om, indien de HERE een samenkomst
wilde hebben, Mozes dadelijk te roepen.
d. Mozes' voorbede verhoord. 33 : 12-23.
33 : 12 Na zo dagen van spanning doorgemaakt te hebben,
deed Mozes een dringend beroep op de HERE om nu Zijn
beslissing te mogen vernemen. Hij zei tot Hem: „Zie, Gij
zegt wel tot mij: Doe dit yolk optrekken — maar Gij hebt
mij niet precies doen weten wie het precies is, die Gij met
mij mee wilt zenden, terwijl Gij toch gezegd hebt: U ken Ik
speciaal als de door Mij met name geroepen leider van Is13 rael, en ook hebt gij genade gevonden in Mijn ogen. Nu dan,
indien ik inderdaad genade in Uw ogen gevonden heb, dan
kan ik het mij niet indenken, dat deze voor mij persoonlijke gunst ook geen betrekking zou hebben op het yolk.
1k beroep mij dan ook op die mij persoonlijk door U toegezegde neerbuigende goedheid, om iets te bereiken ten
gunste van dit yolk: Maak mij toch Uw tegenwoordig plan
met Israel bekend, opdat ik wete waar ik met U aan toe
ben, daarin bewijs krijge, dat Gij mij genadig gezind zijt.
Bedenk daarbij toch, dat deze natie niet mijn, maar Uw
yolk is".
Toen vroeg de HERE hem: „Moet lk Zell dan mee14
15 gaan om u gerust te stellen?", op welke vraag Mozes zo
beslist en resoluut mogelijk antwoordde: „Indien Gij Zelf
in eigen persoon niet meegaat, laat ons dan maar bier in
1)
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de woestijn bij de Horeb blijven met deze tent der samenkomst; doe ons dan maar helemaal niet optrekken naar dat
schone en vette land. Uw meegaan is voor ons, op reis en
16 straks in dat land, een zaak van zijn of niet-zijn. Trouwens,
wat zullen anders de heidense volken zeggen? Waaruit zal
het dan Anders blijken, dat ik en Uw yolk genade in Uw
ogen hebben gevonden, dan doordat Gij persoonlijk bij ons
aanwezig zijt en Zelf ons leidt? Dit is het toch, waardoor
ik en Uw yolk die unieke positie hebben onder de volken,
die op de aardbodem zijn, waardoor wij een door U uitverkoren yolk zijn".
17 Mozes had het pleit nu geheel gewonnen, alles bij de
HERE bereikt, wat hij zozeer begeerde. Na Israels schandelijke bondsbreuk had hij eerst een directe verdelging weten te voorkomen 1 ), daarna weten gedaan te krijgen, dat
men toch Kanaan nog zou verkrijgen 2), en nu hoorde hij
op zijn middelaarsbede de HERE zeggen: „Ook deze zaak,
waarover gij gesproken hebt, zal Ik doen, en wel op grond
van Mijn gunst en lief de tot u, Mijn knecht; Ik zal voortaan
weer met Israel optrekken, alleen omdat Ik u als middelaar
zo goed ken en gij genade in Mijn ogen gevonden hebt".
En nu de HERE Zelf weer wilde meegaan, kon dus
met de voorgestelde bouw van de tabernakel, welk plan
door Israels bondsbreuk geheel van de baan was, toch nog
worden begonnen.
18 Als iets duizelingwekkend-heerlijks gevoelde Mozes de
verhoring van zijn voorbede op grond van Gods zeer bijzondere verhouding tot hem persoonlijk. Dit bracht hem
er toe, met een hartewens tot de HERE te komen. Nu, na
die voor hem zo machtige liefdeswoorden des HEREN,
durfde hij het aan, met deze vraag voor de dag te komen:
„Doe mij toch Uw heerlijkheid, Uzelf in de overweldigende uitstraling van Uw heilige glans, zien, laat mij zo in
het ontzagwekkend mysterie van Uw wezen indringen".
19 Zover het mogelijk was, wilde de HERE Zijn beminde
knecht in deze begeerte tegemoet komen. Daarom zei Hij
eerst: „Ik zal de luister van Mijn goddelijke deugden aan
1) 32 : 14.
2) 32 : 34.
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u doen voorbijgaan en ook zal Ik u doen horen welk een
heerlijkheden opgehoopt liggen in Mijn naam HERE: Ik
toch ben er vrij in, genadig te zijn, wie Ik genadig wil zijn,
zoals Ik dit thans u ben, en Mij te ontfermen, over wie Ik
Mij ontferm, zoals thans over Israel, dat Ik zijn gruwelijke
zonde vergeef".
20 Zeker, een volledige verhoring van Mozes' verzoek was
het nog niet. Maar vervolgens ging de HERE met Zichzelf
te rade in hoeverre Hij aan de vervulling van diens begeerte zou kunnen voldoen. Hij moest wel zeggen: „Gij zult
Mijn aangezicht, Mij Zelf niet kunnen zien, want indien een
mens, een zondig schepsel, Mij aanschouwt, kan hij niet
21 blijven leven". Weer onderbrak de HERE Zijn spreken
voor een wijle, maar daarna kwam Hij met een aanbod,
waardoor Mozes toch jets zou kunnen en mogen zien van
22 Zijn heerlijkheid. Hij zei: „Zie, bij Mij hier op de Sinai is
een plaats, waar gij op de rots kunt staan; wanneer Mijn
heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en
u ook nog met Mijn hand beschermend bedekken tegen de
dodende gloed van Mijn openbaring, totdat Ik ben voorbij23 gegaan. Dan zal Ik Mijn hand wegnemen, en hoewel gij dan
Mijn aangezicht, dat brandpunt van Mijn openbaringsgloed,
niet zult zien, zult gij Mij van achteren, de naschitterende
glans van die voorbijtrekkende gloed van Mijn heerlijkheid, aanschouwen".
e. De twee nieuwe stenen tafelen. 34 : 1-35.
34 : 1 Nu kwam er een grote dag voor Israel: de HERE ging
het zo gruwzaam door hen geschonden verbond weer vernieuwen! Daartoe zei Hij tot Mozes: „Houw u twee stenen
tafelen uit gelijk de eerste, dan zal Ik op die tafelen de
woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen, die
2 gij verbrijzeld hebt. Wees gereed tegen morgen en beklim
in de vroegte de Sinai; vervoeg u daar bij Mij op de top van
3 de berg. Doch niemand anders zal dit keer met u opklimmen, en ook mag niemand gezien worden op de hele berg,
zelfs het kleinvee en de runderen mogen niet weiden in de
nabijheid van de berg".
Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen gelijk de eerste;
4
150

-34 : 11

hij beklom in de morgenstond de berg Sinai, zoals de HERE
hem bevolen had, en nam de twee stenen tafelen in zijn
5 hand. Op de top van de berg gekomen, beleefde hij daar
het ontzagwekkende van het hem door de HERE beloofde:
hij zag de schoonheid van Gods heerlijke deugden aan zich
voorbijgaan en de naschittering van Gods openbaringsgloed,
en maakte er tegelijk de verbondsvernieuwing mee. De
HERE toch daalde uit Zijn hemelse woonplaats neder in
een wolk, stelde Zich daar bij Mozes en riep voor hem de
naam des HEREN nit, stalde in heerlijke schittering voor
6 hem uit Zijn luisterrijke deugden. De HERE ging aan hem
voorbij en riep: „HERE, HERE, God, barmhartig en gena7 dig, lankmoedig, rijk aan goedertierenheid en trouw, Die
nooit teleurstelt of verbonden breekt, maar goedertierenheid bestendigt aan duizenden, Die schuld, overtreding en
zonde vergeef t; maar Hij last zeker niet ongestraft, de
ongerechtigheid bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht!"
8
Nauwelijks had de HERE Zich bij hem gesteld om aan
hem voorbij te gaan, of Mozes knielde eerbiedig ter aarde,
9 boog zich in diepe ootmoed neer. Daarna zei hij: „Indien
ik genade in Uw ogen gevonden heb, majesteitelijke Heer,
dan ga toch de Opperheer in ons midden; het is mij niet
doenlijk dit yolk zonder Uw persoonlijke tegenwoordigheid
te leiden, want het is inderdaad, zoals Gijzelf gezegd hebt,
een hardnekkig yolk, maar — en ik sluit mijzelf daarbij in
— vergeef onze ongerechtigheden en onze zonden; neem
ons weer als erfdeel in bezit, herstel het verbroken verbond
door ons weer als Uw eigendom aan te nemen".
10 Als antwoord op dit gebed zei de HERE: „Zie, Ik
sluit een verbond. Dit herstelde verbond houdt voor u het
volgende in — juist in verband met de gruwelijke zonde
van het gouden kalf, waardoor gij Mijn verbond geschonden
hebt, scherp Ik het u weer terdege in —: Opdat Israel Mij
zal erkennen, zal Ik in het bijzijn van het gehele yolk zulke
grote wonderen doen, als er niet gewrocht zijn op de gehele
aarde en bij al de volkeren; het hele yolk, in welks midden
gij als leider en middelaar optreedt, zal het werk des
HEREN zien, want ontzagwekkend is wat Ik met u, Mozes,
11 gij, die het yolk vertegenwoordigt, doe. Onderhoud dan —
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in u spreek Ik heel het yolk aan — wat Ik u heden gebied.
Zie, voor u uit verdrijf Ik de Amoriet, de Kanaaniet, de
12 Hethiet, de Fereziet, de Heviet en de Jebusiet. Neem u in
acht, dat gij geen verbond sluit met de inwoners van dat
land, waarheen gij op weg zijt, opdat zij, in uw midden wo13 nende, u niet tot een valstrik worden. Maar integendeel,
gijlieden moet hun afgodische altaren omverhalen, hun gewijde stenen verbrijzelen en hun gewijde palen omhouwen.
14 Dat moet gij radicaal doen, want gij zult u niet neerbuigen
voor een andere god, immers, de HERE, Die u getrouwd
heeft, heeft als Man op u als Zijn vrouw het volstrekte
recht, Hij, Wiens naam Naijverige is, is een naijverig God!
15 Dit te weten, moet u van elke vermenging met de heidense
volkeren, zowel in hun eredienst als door een huwelijk,
verre houden! Daar er grote gevaren zullen zijn van de zijde
van deze heidense volken, bind Ik het u nog eens met grote
nadruk op het hart: Sluit toch geen enkel verbond met de
inwoners van dat land. Zoudt gij dat doen, dan zou dit gevaar acuut zijn: Wanneer zij hun goden overspelig nalopen
en aan hun of goden offeren, zouden zij u natuurlijk uitnodigen daaraan mee te doen, en dan zoudt gij maar zo van
hun slachtoffers eten, weer al te gemakkelijk in die ver16 vloekte zonde van u vervallen. En wanneer gij van hun
dochters met uw zonen laat trouwen, en die heidense vrouwen haar goden overspelig nalopen, dan zouden zij maar
al te makkelijk uw zonen verleiden om met haar aan die
17 losbandige godsdienst mee te doen. Met dubbele klem herhaal Ik voor u ook dit gebod: Gegoten beelden zult gij u
niet maken!
18 Het feest der ongezuurde broden zult gij, zoals gij het
gevierd hebt bij de uittocht uit Egypte, elk jaar houden ter
gedachtenis van Mijn grote bevrijdingsdaad. Zeven dagen
lang zult gij ongezuurde broden eten, zoals Ik u toentertijd
bevolen heb, op de vastgestelde tijd van de maand Abib,
19 want in die maand zijt gij uit Egypte getrokken. Alles wat
het eerst uit de moederschoot voortkomt, behoort Mij toe
en moet dus aan Mij worden geofferd; zo ook alle mannelijke eerstgeboren dieren van de runderen of van het klein20 vee. Maar de eerstgeboorte van een ezel, dat onreine huisdier, 't welk niet geschikt is voor een offer aan Mij, zult
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gij loskopen voor een stuk kleinvee; en indien gij het zo
niet vervangt, moet gij het de nek breken, daar het als
Mijn eigendom niet voor gewone doeleinden mag worden
gebruikt. En daar Ik geen mensenoffers verg, geldt die
lossing ook voor iedere eerstgeborene van uw zonen. Deze
moet gij vervangen door een dieroffer. Als men in Mijn
heiligdom voor Mijn aangezicht verschijnt, zal men er niet
met lege handen komen, maar met ruime offergaven.
21 Zes dagen zult gij arbeiden, maar op de zevende dag
zult gij rusten; Mk in de ploegtijd en gedurende de oogst,
al is het in die perioden nog zo druk, zult gij de rustdag
houden.
22 Zeven weken na het feest der ongezuurde broden zult
gij het feest der weken, der eerstelingen van de oogst van
het tarwegraan vieren; en dan ook nog aan het einde van
het landbouwjaar, wanneer gij klaar zijt met het inzamelen
van uw akkerproducten, het feest der inzameling 1).
23 Op al die feesten, dus drie maal in het jaar, zullen al
uw mannen verschijnen voor het aangezicht van de Here
HERE, van Hem, de almachtige Heerser, Die als de God
24 van Israel uw trouwe Verbondsgod is 2). Gij behoeft straks
in Kansan er niet tegenop te zien ter gelegenheid van die
feesten de lange reis naar Mijn heiligdom te ondernemen,
bevreesd voor mogelijke overvallen van vijandelijke stammen, want Ik zal de volken voor uw aangezicht verdrijven
en uw gebied ruim maken, en niemand zal uw land begeren,
wanneer gij optrekt om voor het aangezicht van de HERE,
uw God, te verschijnen, drie maal in het jaar.
25 Gij zult op Paasfeest het bloed van Mijn slachtoffer
niet tegelijk met iets gezuurds offeren, en het vet van het
slachtoffer van het Paasfeest mag niet de nacht overblijven
26 tot de morgen. Het beste van de eerstelingen van uw veldvruchten zult gij in het huis van de HERE, uw God, brengen, Die u immers die grond in bezit Beef t. Gij zult niet dit
tegennatuurlijke doen, dat gij een bokje, hetwelk door de
moedermelk groot geworden is, nu in die moedermelk
kookt".
1) Het feest der zeven weken werd later het Pinksterfeest genoemd; het feest
ider inzameling is het Loolhuttenfeest.
2) De vrouwen mochten wel komen, maar voor hen was er geen igeboa.
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27 Nadat de HERE zo Zijn verbondsvoorschriften nog
eens kort en bondig had geformuleerd, zei Hij tot Mozes:
„Schrijf u deze bepalingen op, want naast de tien woorden
der wet heb 1k ook op de grondslag van deze voorschrif ten
met u als middelaar, en om uwentwil met Israel, een verbond gesloten".
28 En Mozes was daar op de top van de berg bij de HERE
veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water
dronk hij niet, hij leefde van het wonder van 's HEREN
nabijheid en gemeenschap. En de HERE Zelf schreef op de
tafelen, die Mozes beneden gehouwen en naar boven meegebracht had, de voornaamste woorden van het verbond,
de Tien Woorden.
29 Toen Mozes van de berg Sinai afdaalde — de twee tafelen der getuigenis nu waren in zijn hand bij het afdalen —
was hij zich niet bewust van het wondere verschijnsel, dat
de huid van zijn gelaat straalde, 't welk veroorzaakt was
door zijn verkeer met de HERE en zijn spreken met Hem.
30 Toen Aaron en al de Israelieten Mozes tevoorschijn zagen
komen, zie, wonderlijk, de huid van zijn gelaat straalde, en
zij durfden hem vanwege deze weerkaatsing van de naglans
van 's HEREN heerlijkheid niet te naderen, maar trokken
zich huiverend voor deze heilige afglans van de HERE
31 terug. Maar Mozes riep hen tot zich, en daar hij juist met
dat stralende gezicht voor hun besef met verhoogd gezag
bekleed was, keerden Aaron en al de vorsten der volksgemeenschap, zij het huiverend, tot Mozes terug, en sprak
32 deze hen toe. Daarna naderden ook al de Israelieten. Terwijl Mozes nu aan zijn boodschap namens de HERE kracht
bijzette door daar voor hen te staan met die afglans van
's HEREN heerlijkheid, gebood hij hun al wat de HERE
33 tot hem gesproken had op de berg Sinai. Toen hij daarmee
klaar was en zijn toespraak beeindigde, deed hij een doek
34 voor zijn gezicht. Maar telkens wanneer hij in de tent der
samenkomst voor het aangezicht des HEREN kwam, om
met Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij naar
buiten ging; zó, met die sluier voor zijn gezicht, ging hij
dan naar buiten om de Israelieten mee te delen wat de
HERE in Zijn heiligdom aan bevelen gegeven had.
Zolang de Israelieten aan het gezicht van Mozes zagen,
35
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dat zijn gelaatshuid nog steeds straalde, zOlang deed Mozes
de doek weer voor zijn gelaat, tot op het ogenblik, dat hij
het heiligdom binnenging om met de HERE te spreken.
Eerst geleidelijk hield dit sterke stralen op.
De uitvoering van de voorschriften aangaande de bouw en
inrichting van de tabernakel. 35 : 1-39 : 43 1).
a. Inprenting van het sabbatsgebod. 35 : 1-3 2).
35 : 1-3 Nadat zo het door Israel geschonden verbond door

de HERE genadig vernieuwd was, mocht Mozes de hem
opgedragen taak ten opzichte van de vervaardiging van het
heiligdom ten uitvoer laten brengen. Daartoe liet hij al de
Israelieten in volksvergadering bijeen komen. Voor aller
oor zei hij: „Dit zijn de voorschriften, die de HERE u beveelt uit te voeren". En daar zij, vOOrdat zij met het werk
zouden beginnen, eerst moesten weten, dat alle arbeid aan
de tabernakel op de sabbat stil moest liggen, stelde hij het
sabbatsgebod, dat de HERE als slot van Zijn instructies
gegeven had, nu met nadruk voorop. Hij voegde er nog
aan toe, dat hoewel men in 's HEREN woning later ook op
de sabbat het licht voor de kandelaar en het vuur voor het
altaar wel mocht aansteken, in geen van de woningen der
Israelieten vuur mocht worden aangestoken, zoals de
HERE hun vroeger reeds gezegd had 3).
b. Oproep tot de heffin,g en tot het vervaardigen van
het heiligdom. 35 : 4-19 4).
35 : 4-19

Vervolgens deelde Mozes de volksvergadering 's

1) Daar de beschrijving van de uitvoering dezer voorschriften in bijna precies
dezelfde bewoordingen wordt ggegeven als de beschrijving van die voorschriften
zelf, igeef ik het volgende maar heel in het kort weer en verwijs vender naar
het igeschrevene over de hoofdstukken 25 tot 31. Dart alles in den brede nu bij
de uitvoering nog eens herhaald wordt, zal ook wel zijn, omdat het igaat over het
uiterst !gewichtige van het bouwen van de woonstede Gods onder Zijn yolk,
maar ,loch wel vooral om te laten uitkomen, dat niettegenstaande Israels bondsbreuk de bouw precies zó mag idoorgaan als de HERE het voor die ,grote zonde
had vaagesteld. Het was een bevestiging van de verbondsvernieuwing.
2) Zie 31 : 12-17.
3) 16 : 23.
4) Zie 25 : 1-9 en 28 : 3.
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HEREN bevel mee over de heffing van hun bezit, en liet
hij een oproep uitgaan om deze met een gewillig hart voor
de bouw van 's HEREN heiligdom op te brengen. Ook riep
hij alle kunstvaardigen onder het yolk op, hun kunstenaarsgaven voor de verschillende te vervaardigen objecten ter
beschikking te stellen. Zo werkte dus heel Israel mee aan
de bouw van 's HEREN woning.
c. De heffing als een vrijwillige gave opgebracht.
35 : 20-29.
35 : 20 Nadat Mazes in naam van de HERE de heffing had opgedragen, ging het yolk uiteen, alien met dezelfde gedachte
bezield: zoveel mogelijk van het hunne of te staan voor de
21 dienst des HEREN. Na verloop van tijd kwam dan ook
ieder, wiens hart hem dreef en wiens geest hem drong door
de bezieling des HEREN, en bracht de heffing voor de
HERE ten behoeve van het werk aan de tabernakel en
voor de inrichting van de gehele eredienst en voor de hei22 lige klederen. Niet alleen de mannen, ook de vrouwen
kwamen en gaven van hun persoonlijk bezit aan sieraden!
leder van haar bracht gewillig van hart neusringen, oorringen, zegelringen en halssieraden, allerlei gouden voor23 werpen. En iedere man, die gaud uit Egypte had meegenomen, dit eerst naar de HERE had gericht en het toen als
een beweegoffer van Hem terug ontvangen had, en iedere
man, die blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen,
geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen en tachasvellen in
24 zijn bezit had, bracht dit ten behoeve van de bouw. leder,
die een gave van zilver of koper kon aanbieden, bracht dit
als een heffing voor de HERE, en ieder, die acaciahout
voor al het werk ten behoeve van de dienst in zijn bezit
25 had, bracht dit. Allen brachten zij het hunne. En iedere
vrouw, die voor dit kunstwerk bijzondere begaafdheid had,
spore wekenlang eigenhandig, en zij bracht het gesponnene,
blauwpurperen, roodpurperen en scharlaken stoffen en het
26 fijne linnen. Eveneens sponnen alle kunstvaardige vrou27 wen, wier hart haar daartoe dreef, het geitenhaar. Niemand bleef achter in het spontaan en met geestdrift geven
en zich inspannen. Zo verblijd en dankbaar waren ze voor
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de herstelde verbondsbetrekking met de HERE! De vorsten, geslachtshoofden, brachten de door de HERE gevraagde kostbare chrysopraasstenen en de vulstenen voor
28 de efod en voor het borstschild, evenals de specerijen en
de olie voor de kandelaar, de zalfolie en het welriekend
29 reukwerk. Alle mannen en vrouwen, wier hart hen drong
om iets te brengen voor al het werk, dat de HERE door
Mozes geboden had te waken — de Israelieten brachten
het als een vrijwillige gave voor de HERE!
d. Aanstelling van Bezaleel en Aholiab. 35 : 30—
36 : 7 1).
35:30-35 Toen nu met het werk kon worden begonnen, zei
Mozes tot de Israelieten: „Let op! De HERE heeft Bezaleel,
de zoon van Uri, de zoon van Hur, met name geroepen en
hem met Gods Geest vervuld, zodat hij bekwaam is in
allerlei ambachtskunst, in goudsmeedkunst, edelsteenwerk,
houtsnijkunst, kunstig borduurwerk en fijne weefarbeid,
niet alleen in het beramen van ontwerpen, ook in het uitvoeren daarvan. En de HERE heeft hem, evenals Aholiab,
de zoon van Ahisamach, uit de stam van Dan, die naast
Bezaleel leiding aan heel het werk zal geven, ook het talent
gegeven om anderen in al deze kunstwerken te onder36 : 1 wijzen. Zo moeten dan Bezaleel en Aholiab als de leiders
van het geheel optreden, en iedere man, aan wie de
HERE kunstzinnigheid en vaardigheid voor dit werk geschonken heeft, moet onder hen arbeiden, alle y geheel
naar de voorschriften, de de HERE dienaangaande gegeven heeft".
Daarna ontbood Mozes Bezaleel en Aholiab, en liet
2
ook aan het werk meewerken alle kunstvaardigen, die zich
3 hiertoe opgaven, omdat hun hart er hen toe drong. Alles
wat het yolk tot nu toe ten behoeve van het werk voor de
dienst van het heiligdom als een heffing tot Mozes gebracht
had, namen deze kunstnijveren nu van Mozes over, en zij
begonnen met het werk. Elke morgen waren er weer Israelieten, die nog weer met een vrijwillige gave kwamen aan4 dragen. De vaklieden, die het werk uitvoerden, werden er
1) Zie 31 : 1-11.
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tensiotte verlegen mee, daar ieder voor de afdeling, waarin
hij werkzaam was, meer dan genoeg had aan de reeds bijeengebrachte voorraden. Al de uitvoerders van de verschil5 lende kunstwerken kwamen dan ook tot Mozes, en zeiden
„Het y olk brengt meer dan nodig is voor de uitvoering van
6 het werk, dat de HERE geboden heeft te maken". Toen
liet Mozes een bevel uitgaan, 't welk men overal in de
legerplaats liet afroepen: „Laat man noch vrouw verder
enig werk maken ten behoeve van de heffing voor het heiligdom!" Zo werd het y olk, dat reeds blijk gegeven had
van buitengewone off ervaardigheid, maar in zijn guile vrijgevigheid nog aldoor meer wilde geven, er van afgehouden
7 steeds meer goederen aan te brengen. Hun geestdrift moest
werkelijk afgeremd worden, want het bijeengebrachte materiaal was voldoende om al het voorgeschreven werk ten
uitvoer te brengen, ja, er was eigenlijk al te veel.
e. Het maken van de tabernakel. 36 : 8-38 1).
36 : 8-38

Geheel naar de door de HERE gegeven voorschriften maakten de kunstvaardigen onder Israels werklieden
de woning des HEREN. Zij vervaardigden de klederen, die
als bedekking moesten dienen, de planken met zijn voetstukken, de dwarsbalken, het voorhangsel en de vier pilaren, waaraan het moest hangen, het gordijn voor de ingang
en de vijf pilaren, aan Wier haken dit gordijn moest worden
bevestigd. Zo werd alles in gereedheid gebracht, opdat
later onder leiding van Mozes de tabernakel kon worden
opgesteld 2).
f. Het maken van de ark. 37 : 1-9 3).

37 : 1-9 Zo ook maakte de zeer begaafde Bezaleel voor het
allerheiligste de ark met zijn ringen en de draagstokken,
welke hij door de ringen aan de zijwanden stak. Verder
maakte hij het verzoendeksel met de beide cherubfiguren.

1) Zie 26 : 1-37.
2) 40 : 18-33.
3) Zie 25 : 10-14.
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g. Het maken van de tafel, de kandelaar en het reukaltaar. 37 : 10-29 1).
37:10-29 Eveneens onder leiding van de kunstzinnige Bezaleel
werden de voorwerpen voor het heilige gemaakt. Eerst de
tafel der toonbroden met zijn ringen, de draagstokken en
al het gerei, dat op de tafel behoorde, namelijk de schotels
voor het brood, de schalen voor de wierook van het reukoffer, de kannen en kommen voor de wijn van het plengoffer. Daarna de kandelaar met zijn zeven lampen en de
snuiters en bakjes. En vervolgens het reukofferaltaar met
zijn hoornen en ringen, en de draagstokken ervoor.
Ook bereidde Bezaleel de heilige zalfolie en het zuivere welriekend reukwerk, geheel naar de samenstelling en
bereidingswijze, die de HERE had voorgeschreven 2).
h. Het maken van het brandofferaltaar en het wasvat. 38 : 1-8 3).
38 : 1-8 Vervolgens maakte men naar aanwijzing van Bezaleel
de beide voorwerpen, die een plaats zouden vinden in de
voorhof. Eerst het brandofferaltaar met zijn vier hoornen,
en al zijn gerei: de potten, scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurpannen; eveneens het bij dit altaar behorende
traliewerk en de vier ringen en de draagstokken. En daarna het wasvat. Dit laatste liet Bezaleel vervaardigen van de
koperen spiegels van de vrouwen, die de een of andere
dienst verrichtten bij de ingang van de tent der samenkomst, welke Mozes buiten de legerplaats had opgesteld 4).
Deze vrouwen hadden als haar gave voor het heiligdom
des HEREN haar spiegels ingeleverd.
i.
38 : 9-20

Het maken van de voorhof. 38 : 9-20 5).

Daarna werd onder Bezaleels leiding de voorhof gemaakt. Men vervaardigde de gordijnen en de zestig zuilen

1) Zie resp. 25 : 23-29; 25 : 31-39; 30 : 1-5.
12) lie 30 :22-25; 30 : 34-36.
3) Zie resp. 27 : 1-8; 30 : 17-21.
4) De ispiegel was een glad gepolijste koperen plaat. Het is niet duidelijk,
wfifirin precies .deze dienst der vrouwen heeft hestaan.
5) Zie 27 : 9-19.
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met hun voetstukken, haken, dwarsstangen en pinnen. De
koperen zuilen ontvingen aan hun boveneinde een zilveren
overtrek Ook al deze gemaakte stukken bleven nu
wachten op het tijdstip, waarop ze later door Mozes zouden
worden opgesteld.
j. De berekening van de kosten van de tabernakel.
38 : 21-31.

38 : 21 Al het goud, zilver en koper, dat de Israelieten voor de
tabernakel bijeenbrachten, hetwelk dus de kosten van de
woning Gods uitmaakte, werd door Mozes berekend. Om
deze opsomming te maken, gaf hij bevel aan de Levieten
om onder leiding van Ithamar, de zoon van de priester
Aaron, de bijeengebrachte voorraden aan goud, zilver en
22 koper te wegen en zo hun waarde vast te stellen. Zij bleken
een geweldig hoge waarde te vertegenwoordigen; maar dit
kostbare geheel werd bijzonder goed besteed, daar Bezaleel, die zeer kunstzinnige en kunstvaardige man, alle y ontwierp en maakte naar wat de HERE Mores geboden had,
23 en met hem samenwerkte Aholiab, een kunstig handwerker
en bekwaam vervaardiger van veelkleurig weefwerk.
24 Dit is dan de totaalopgave van de kosten van de tabernakel — de tabernakel der getuigenis! —: Al het goud,
dat verwerkt werd bij de verrichting van alle werkzaamheden aan het heiligdom, dit goud van het beweegoffer 3)
was 29 talenten en 730 sikkels, gerekend naar de heilige
25 sikkel 4). Het zilver van de getelden der vergadering 5) was
1) Deze versiering is een toevoeging van het in 27 : 17 beschrevene. De toppen
der koperen zuilen werden ,dus met zilver beslagen.
2) De getuigenis, de wet der tien geboden, was het fundament van Gods troon
onder Israel. Dat de tabernakel heet „tabernakel der .getuigenis" .drukt uit, dat het
verbond des HEREN met Zijn yolk een zedelijk karakter idraagt. Juist door deze
centrale plaats van de wet kwam nit, dat de dienst in het heiligdom, heel die
offerdienst er op gericht was, Israel er toe te brengen om uit dankbaarheid naar
Gods wet te leven.
3) Zie de paraphrase 29 : 24 en 26.
4) Een talent gond is ongeveer 49 kilogram; een sikkel 16 gram. De heilige sikkel was de oorspronkelijke; de gewone handelssikkel was ongeveer half so zwaar.
5) Zie voor deze „heffing ider getelden" 30 : 11-16. Deze door God bevolene,
verplichte heffing kwam dus nog naast de vrijwillige van 35 : 4-29, en werd niet
alleen voor de bouw, maar ook voor de kosten van de eredienst besteed.
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100 talenten en 1775 sikkels, gerekend naar de heilige
26 sikkel: een beka, dat is een halve sikkel, per hoofd, betaald
door ieder, die bij de monstering tot de getelden ging behoren, van twintig jaar oud en daarboven, die een getal
27 uitmaakten van 603.550 man. 100 talenten van het hele
bedrag, dat aan zilver was bijeengebracht, dienden om de
voetstukken van de tabernakel en van het voorhangsel to
gieten, in het geheel 100 voetstukken, alzo voor elk voet28 stuk een talent. Van de 1775 sikkels maakte men haken
voor de zuilen, men overtrok er hun boveneinde mee en
29 maakte er banden om. En wat het koper betreft, dit be30 weegkoper bedroeg 70 talenten en 2400 sikkels. Hiervan
werden gemaakt de voetstukken voor de ingang van de
tent der samenkomst, het koperen altaar met het er bij
behorende koperen traliewerk, al het gerei van dit altaar,
31 de voetstukken van de voorhof rondom, de voetstukken
van de poort van de voorhof, al de pinnen van de tabernakel en al de pinnen van de voorhof rondom.
k. Het maken van de priesterklederen. 39 : 1-31 1).
39 : 1-7 Van de blauwpurperen, roodpurperen en scharlaken
stoffen maakten Bezaleel en Aholiab en hun helpers ambtsgewaden voor de dienst in het heiligdom; ook maakten zij
de heilige kledij, die voor Aaron bestemd was, geheel naar
wat de HERE Mozes geboden had.
Zo maakte men onder Bezaleel als de hoofdleider van
dit kunstenaarswerk, dat er heel precies op aan kwam, de
efod. Daartoe pletten zij de gouden platen, en sneed hij
deze in draden, om die to verwerken tussen het blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen. Een en al
kunstenaarswerk. Toen de vaklieden de chrysopraasstenen
prachtig bewerkt en gegraveerd hadden, zette Bezaleel deze
op de schouderstukken van de efod.
8-21 Op dezelfde wijze liet hij het borstschild vervaardigen, en het met vier rijen edelstenen vullen. Daarna verbonden zij op de door de HERE aan Mozes voorgeschreven
wijze het borstschild aan de efod.
1)

Zie 28 : 1-43.
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22-31 Ook maakte hij het prachtige opperkleed met zijn belletjes, de onderklederen, de tulband, de sierlijke hoofddoeken, de linnen broeken en de gordel. Eveneens maakten
zij een plaat, de heilige diadeem, waarin zij als inschrift
graveerden: Den HERE heilig. Zij zetten er een blaumpurperen snoer aan, waarmee ze op de tulband werd vastgemaakt. Alles wat ze aan ambskleding vervaardigden, was
geheel in overeenstemming met wat de HERE aan Mozes
geboden had. Zij weken er ook maar niet in het geringste
van af.
1. Het hele werk door Mozes goedgekeurd. 39 : 32-43.
39 : 32 Nu was dan alles klaar wat de HERE bevolen had to
maken. Tot in de kleinste onderdelen toe had men het verricht overeenkomstig alles wat de HERE had voorgeschre33 y en. En dus brachten de werklieden in feestelijke stemming
al de door hen vervaardigde werkstukken tot Mozes, opdat
hij het beoordelen en goedkeuren zou. Zij toonden hem de
tent met al haar gerei, de haken, planken, dwarsbalken,
34,41 zuilen met hun voetstukken, het dekkleed van roodgeverfde ramsvellen, het dekkleed van tachasvellen, het voorhangsel ter bedekking, de ark der getuigenis met de draagstokken en het verzoendeksel, de tafel, al haar gerei, ook
het toonbrood 1 ), de kandelaar van louter goud, zijn lampen — de lampen, die men op de kandelaar moest rangschikken, precies op de voorgeschreven wijze — en al zijn
gerei, de olie voor het licht, het gouden reukofferaltaar,
de zalfolie, het welriekend reukwerk, het gordijn voor de
ingang der tent, het koperen brandofferaltaar met het bijbehorend koperen traliewerk, de draagstokken met al zijn
gerei, het wasvat met zijn voetstuk, de gordijnen van de
voorhof, zijn zuilen en zijn voetstukken, en het gordijn voor
de poort van de voorhof, zijn touwen en zijn pinnen, al het
1) Dit brood hebben ze wel van manna gebakken. Dat ze ook idit brood klaar
gemaakt hadden, bewijst, ,dat ze alles zó in gereedheid hadden gebracht, dat het
nu . direct in gebruik ,kon worden genomen. Dit maakte juist het feestelijke uit
van dit brengen van heel het werk tot Mows: alles was nu voor HEREN women
ander hen en voor de eredienst klaar en 't was alles in overeenstemming met
Gods bevel gemaakt!
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gerei voor de dienst van de tabernakel, de tent der samenkomst, de ambtsklederen voor de dienst in het heiligdom,
de heilige klederen voor de priester Aaron, en de klederen
van zijn zonen, am het priesterambt te bekleden.
42 Dit alles zetten zij voor Mozes neer. Al deze zo verscheidene werkstukken, die de Israelieten precies zo uitgevoerd hadden als de HERE Mozes opgedragen had, moest
43 hij nu controleren. En Mozes zag al het werk, en zie —
een groats moment in Israels volksbestaan — Mozes constateerde, dat zij het inderdaad alles gemaakt hadden zoals
de HERE geboden had. Uiterst dankbaar en gelukkig met
het verkregen resultaat, zegende Mozes bij dit feestelijk
gebeuren al de werkmeesters.
De oprichting en inwijding van de tabernakel. 40 : 1-33.
Nu dan alles afgewerkt en in orde bevonden was, sprak
40 : 1
2 de HERE tot Mozes: „Op de eerste dag van de eerste
maand van het tweede jaar na de bevrijding uit Egypte 1)
zult gij de tabernakel, waarin Ik ander de tenten van Israel
wil verblijven, de tent der samenkomst, waarin Ik met Mijn
3 yolk wil samenkomen, oprichten. Als deze tent staat, zult
gij beginnen met achterin de ark der getuigenis te plaatsen,
en gij moet dan de ark aan het oog onttrekken door het
voorhangsel tussen het heilige en het allerheiligste op te
4 hangen. Daarna zult gij het voorste gedeelte van Mijn woning van de daar benodigde voorwerpen voorzien: gij zult
er de tafel brengen en daarop schikken wat er hoort 2); er
5 de kandelaar plaatsen en zijn lampen er op zetten; en er het
gouden reukaltaar voor het reukwerk vlak bij het binnenste
voorhangsel voor de ark der getuigenis zetten. Dan zult gij
1) Daar men in ,de derde maand na tde uittocht bij .de Sinai was aangekomen,
en men met de bouw van alle benodigdheden voor de tabernakel eerst was hegonnen nadat Mozes twee keer veertig dagen op tde berg had vertoefd, is over
heel het werk ,ongeveer een half jaar gedaan. Het ,oprichten van ha hele heiligdom is dus in een ,dag gebeurd. Dit was mogelijk, ,doordat alles tevoren pasklaar
was gemaakt en Mozes bij het oprichten gebruik kon waken van de vaklui, die
geheel met wat ze zelf gemaakt hadden, vertrouwd waren.
2) Dat de tafel reeds idadelijk met ide toonbroden moest worden voorzien en
dat (vs 7) het wasvat reeds gevuld moest worden met water, laat zien, dat alles
voor ,onmiddellijk gebruik moest worden klaar gemaakt.
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het gordijn voor de ingang van de tabernakel ophangen, en
6 zo Mijn eigenlijke woning afsluiten. VOOr deze ingang van
de tent der samenkomst zult gij in de voorhof het brand7 offeraltaar zetten. Maar dan nog tussen deze ingang
der tent en het brandofferaltaar het wasvat plaatsen, waar
8 gij dan direct water in moet doen. Als dit alles op zijn
plaats gezet is, dan zult gij de voorhof rondom uitzetten en.
9 het gordijn voor de poort van de voorhof ophangen. Vervolgens zult gij de zalfolie nemen en de tabernakel met al
wat daarin is zalven en hem daardoor met al zijn gerei
10 wijden, en hij zal heiligdom zijn. Behalve de eigenlijke woning zult gij ook het brandofferaltaar in de voorhof zalven,
met al zijn gerei; op die wijze zult gij het heiligen, en het
zal een allerheiligst voorwerp zijn, opdat de onbevoegde
11 Israelieten het niet zullen aanraken 1). Eveneens zult gij
hier in de voorhof het wasvat met zijn voetstuk zalven en
het heiligen.
Als gij hiermee gereed zijt, zult gij Aaron en zijn zonen
12
doen toetreden tot de ingang van de tent der samenkomst,
13 en (Mir zult gij hen met water wassen. Daarna zult gij eerst
Aaron met de heilige klederen bekleden, hem zalven en
14 wijden, om voor Mij het priesterambt te bekleden. Daarna
zult gij ook zijn zonen naar voren laten komen en hen met
15 onderklederen kleden. Gij zult hen zalven, zoals gij hun
vader gezalfd hebt, opdat ook zij voor Mij het priesterambt
vervullen; en dit geschiedt, opdat zij krachtens deze zalving
in hun geslachten een altoosdurend priesterschap zullen
vervullen, het priesterschap erfelijk zal zijn voor al hun
nakomelingen" 2).
16 Stipt voerde Mozes al deze bevelen des HEREN uit.
Alles gebeurde nauwkeurig zoals de HERE hem geboden
had.
1) Het brandofferaltaar had niet een hogere heiligheid dan de andere voorwerpen; het werd door de HERE allerheiligst genoemd om Israel te waarschuwen zich in ,de voorhof op eerbiedige afstand van dit altaar te houden.
2) Een van beiden is mogelijk: Of sdeze zalving door Mozes gold voor heel hun
nakomelingschap, zodat .de priesters niet nog eons gezalfd behoefden te worden,
of hier wordt voorgeschreven, dat ook in de toekomst Welke priester gezalfd moest
worden. Of .dit laatste gebeurde, staat toch niet vast; alleen van de hogepriesters
is het zeker, dat zij bij hun optreden . gezalfd werden; vergelijk het ,geschrevene
bij 29 :4-9.
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17

Het geschiedde dan in de eerste maand in het tweede
jaar na de uittocht, op de eerste der maand, dat de taber18 flake' werd opgericht. Met behulp van de vaklieden richtte
Mozes de tabernakel op, plaatste de voetstukken, stelde de
planken, bracht dwarsbalken aan en richtte de zuilen op.
19 Hij breidde de tent over dit staketsel uit en legde het dekkleed er overheen — zoals de HERE Mozes geboden had.
Hij nam de getuigenis en legde die in de ark, schoof
20
de draagstokken aan de ark en legde het verzoendeksel
21 bovenop de ark. Hij bracht daarna de ark naar de tabernakel; hing het voorhangsel ter bedekking op, en onttrok
daarmee de ark der getuigenis aan het oog — zoals de
HERE Mozes geboden had.
Hij zette de tafel in de tent der samenkomst aan de
22
noordzijde van de tabernakel, buiten het voorhangsel, in
23 het heilige. Hij schikte daarop het brood voor het aangezicht des HEREN — zoals de HERE Mozes geboden had.
Hij plaatste de kandelaar in de tent der samenkomst
24
25 tegenover de tafel, aan de zuidzijde van de tabernakel. Hij
zette de lampen er op voor het aangezicht des HEREN —
zoals de HERE Mozes geboden had.
Hij zette het gouden altaar in de tent der samenkomst
26
27 voor het voorhangsel. Hij ontstak daarop welriekend reukwerk — zoals de HERE Mozes geboden had.
Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel
28
29 op. Het brandofferaltaar iette hij bij de ingang van de
tabernakel, de tent der samenkomst, en hij offerde daarop
het brandoffer en het spijsoffer — zoals de HERE Mozes
geboden had 1).
Hij zette het wasvat tussen de tent der samenkomst
30
en het brandofferaltaar en hij deed er water in voor de af31 wassingen. Mozes, en later geregeld Aaron en diens zonen,
32 wiesen daarmee hun handen en hun voeten. Wanneer zij
naderden tot het altaar, wiesen zij zich — zoals de HERE
Mozes geboden had.
Hij richtte de voorhof op rondom de tabernakel en
33

1) Op ,de .dag van de oprichting van de tabernakel heeft Mozes dus geofferd,
vowel op het reukaltaar als op het brandofferaltaar, nog voor de zalving van deze
altaren, welke eerst later plaats vond (Lev. 8 : 10 v.). Ook tie bekleding en zalving
der priesters vond lets later plaats, Lev. 8.
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het brandofferaltaar, en hij ping het gordijn voor de poort
van de voorhof op.
Zo voltooide Mozes het werk. Nu was hij klaar met
Ales wat hij naar Gods opdracht moest doen. Het wachten
was nu op wat de HERE doen zou.
De HERE komt wonen onder Israel. 40 : 34-38.
40 : 34 Nog op dezelfde dag, waarop de tabernakel was opgericht en alles in gereedheid gebracht was, kwam de HERE
onder Zijn yolk wonen. De wolk, waarin de HERE op de
Sinai verbleef, daalde of en bedekte de tent der samenkomst. De HERE zette Zich op Zijn troonzetel, op het ver35 zoendeksel tussen de cherubs. De voile glorie des HEREN,
Zijn uitschitterende heerlijkheid vervulde de tabernakel,
zodat Mozes in het begin van het wonen van Gods heiligheid onder Israel de tent der samenkomst niet kon binnengaan 1). Zo geweldig was de uitstralende luister des
HEREN, die heel de tabernakel vervulde!
36 Wanneer de wolk van boven de tabernakel optrok,
braken de Israelieten op. Op heel hun verdere woestijntocht gaf de wolk het sein voor de opmars 2). Op de plek,
waar de wolk bleef rusten, (lair legerden de Israelieten
37 zich. En zolang de wolk niet omhoog steeg, maar op de
tabernakel bleef rusten, zolang braken zij niet op, maar
stelden zij hun verdere tocht uit, tot het moment, dat de
38 wolk weer optrok, hetzij overdag of des nachts. Zo stonden
zij dag en nacht onder leiding van Hem, Die onder hen
woonde, want op de tabernakel rustte overdag de wolk des
HEREN en 's nachts was er een vuurschijnsel in, ten aanschouwen van het gehele huis Israels.
Zo was op al hun tochten de HERE Zelf hun Leidsman,
stond Hij, Die hen wonderlijk nit Egypte had geleid en bij
de Sinai Zijn verbond met hen had gesloten, op hun mars
naar het beloofde land aan de spits.

1) Op dergelijke wijze heeft Mozes ook zes .dagen moeten wachten, voordat hij
de wolk op cle Sinai mocht binnengaan, 24 : 16.
2) Een bredere beschrijving hiervan vinden we in Numeri 9 : 15-21.
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