
 
Samenvatting van de preek. 
 
Wat doet Mozes? In exodus 20 - 24 heeft God zijn verbond met Abraham bevestigd aan zijn 
nakomelingen. Mozes heeft de beloften en geboden van God opgeschreven in het 
Verbondsboek. En hij heeft ze voorgelezen aan het volk. Het volk heeft als een man 
geantwoord: wij zullen doen wat de Here van ons vraagt. Wat waren ze onder de indruk. Eerst 
had God hen Zelf toegesproken. Maar ze hadden dat niet kunnen verdragen. Ze wilden dat 
Mozes namens God tot hen sprak.  
God zal hen naar het beloofde land brengen. De Israëlieten leren nu hoe ze onderweg God en 
elkaar zullen liefhebben. God weet op voorhand wat het volk kan. Maar ook wat niet kan of 
wil. Dan zal het volk erkennen wat er fout is gegaan en het goedmaken met God. Door een 
offer te brengen. Daarna mogen ze de vrede met God beleven aan de offermaaltijd. Mozes 
ontvangt nu boven op de berg instructies voor het maken van de tabernakel. Mozes heeft 
daarboven een hele mooie tijd. Aäron blijft achter bij het volk. Aäron blijft bij het volk. Maar 
Mozes is nog steeds de middelaar tussen God en het volk.  
 
Wat doet het volk? Wanneer Mozes na 40 dagen nog niet beneden is, dan overlegt het volk 
ongeduldig met elkaar. Dan gaan het met haar voorstel naar Aäron. ‘Die’ Mozes is er nog 
steeds niet. Die Mozes. De wolk en de vuurkolom zijn er dus ook niet meer. Misschien leeft 
Mozes niet meer. Het volk wil niet wachten. Het volk wil verder. Hun vrouwen! Hun 
kinderen! Maar niet zonder dat een beeld van God voorop gaat. Laten we gaan. God heeft het 
land belooft. Hallo! Zijn tijd, en zijn route en zijn leider doen er niet meer toe?! 
 
Wat doet Aäron? Aäron doet wat het volk vraagt. Hoe kan dat nou? 40 dagen geleden heeft 
Mozes de geboden voorgelezen. God wil toch niet dat van hem een beeld wordt gemaakt. 
Waarom doet Aäron het dan toch? Omdat hij bang is voor het volk? Omdat Mozes toch niet 
meer komt? Aäron durft zelfs verder te gaan dan het voorstel van het volk. Het volk moet ook 
maar offers brengen aan het nieuwe beeld van God.  En daarna moet het volk ook maar 
zingen en reidansen voor de God die hen uit Egypte heeft geleid. Zodat God kan toch maar 
kan zien dat Aäron het volk echt wel wil bewaren bij de God van de uittocht. Aaron hoopt dat 
God de goede bedoelingen zal accepteren ook al doet Aaron niet wat God zegt. 
Gebeurt dat ook in ons leven? Dat we God heel bewust prijzen in woorden en liederen? 
Terwijl we toch niet gehoorzamen? Goede bedoelingen in plaats van gehoorzaamheid? 
 
Wat doet God? God luistert niet naar de liederen. God kijkt niet naar het offer. God ziet dat 
het volk toch een beeld van hem heeft gemaakt. Dit valt zo verkeerde God, dat hij niet eens 
met het volk verder wil. Hij moet niets hebben van hun goede bedoelingen. En van hun 
lofliederen. Hij wil alleen met Mozes en zijn familie verder. Dat zou eigenlijk wel makkelijk 
zijn voor Mozes. Want het volk was steeds opstandig tegen hem. Maar wat doet Mozes nu ? 
Mozes smeekt of God toch verder wil met het volk. En dat spreekt God enorm aan. Omwille 
van Mozes wil God verder met het volk. Dat wil zeggen: met die mensen, die met Mozes 
verder willen. Maar degenen die niet verder willen met Mozes, die mogen niet eens verder 
met Mozes. 1 Kor. 10. Tjonge. Als je dat eens toepast in je eigen gemeente? En in je 
kerkverband? Maar degenen die niet verder willen met Mozes, die mogen niet eens verder. 
Dat hebben gelezen in 1 Kor 10. 13.  
 
Wat doet Christus? Christus is ook verworpen door zijn eigen volk. Christus weet, dat God 
niet verder wil met hen die Christus verwerpen. Wat zegt Christus dan tegen God? Gaat u dan 



maar met mij niet verder. Maar ga wel verder met uw volk. Om Mijnentwil. God stelt dat 
bijzonder op prijs. 
 
 En wat doen wij? Wij gaan toch verder met Christus. En wanneer mensen ons vertellen over 
de beloften van Christus, of de geboden van Christus, en over de roeping van Christus, dan 
kijken we toch niet neer op DIE mensen. Die ouders. Die ouderlingen. Die afgevaardigden. 
Die besluiten? Om dan alleen verder te gaan. 
We hebben elkaar nodig. Wij lijken wel op paddenstoelen, die onder de grond verbonden zijn 
met mycelium. Die elkaar voeding en antibiotica doorgeven. 
Heel bijzonder. En dat soort bijzondere dingen gebeuren ook in de gemeente van Christus. In 
de gemeenschap der heiligen. Dat we elkaar voeden. Elkaar bewaren. Bij de beloften van 
Christus. Wij zijn geboden. En in zijn roeping. Amen. 
 
Het volk op weg naar het beloofde land. 
1. Wat doet Mozes? 
2. Wat doet het volk? 
3. Wat doet Aäron? 
4. Wat doet God? 
5. Wat doet Christus? 
6. Wat doen wij? 
 
 


