
Gedachte: wat zouden 
wij dat ook vaak niet 
graag willen; God zo 
duidelijk en zichtbaar in 
ons leven aanwezig…  

? Maar zouden wij het 
er dan werkelijk beter 
van af brengen dan het 
volk Israel in de 
woestijn? 

3.  Eerst genade en daarna de wet (Exodus t/m Deuteronomium) 

 

We zijn intussen al weer een paar honderd jaar verder in de 

geschiedenis. En – zoals de Bijbel het ook zegt –  al de grote 

daden van Jozef zijn vergeten door de mensen in Egypte. De 

Israelieten zijn tot slaaf gemaakt.  

En dan komt God in actie. Het begint 

met de geboorte van Moses, een baby 

geboren in het slavenvolk, maar 

bestemd voor grote daden. En God zorgt ervoor dat hij de benodigde 

opleidingen en ervaring krijgt. Als aangenomen zoon van de Farao leert hij 

lezen en schrijven, krijgt hij een prima militaire opleiding en leidt voor de 

rest een leventje als een prins. Totdat hij zijn geduld verliest, een 

egyptenaar doodslaat en moet vluchten voor zijn eigen leven.  

Van een paleis naar de woestijn, ipv omringt 

door dienstknechten die hem op zijn wenken 

bedienen naar een kudde schapen die helemaal van hem afhankelijk zijn. 

Een door God gestuurde vervolgopleiding om hem geschikt te maken als 

leider voor een heel volk. Tot – eindelijk – na 80 jaar het tijdstip komt 

voor de bevrijding van Israël.  

En wat voor een bevrijding! De 10 plagen die God over het land laat 

komen laten duidelijk Zijn macht zien over alle Egyptische goden, 

inclusief Rah, de zonnegod, waarvan de Farao de vertegen-woordiger 

op aarde was… Een spectaculair begin van een spectaculaire relatie 

tussen God en Zijn uitgekozen volk.  

Uitgekozen omdat ze nakomelingen van Abraham waren – de 

vervulling van Gods belofte aan Zijn vriend. Niet omdat zij als volk 

groot(s) waren, maar lang daarvoor. Niet gekozen omdat ze speciaal 

waren maar speciaal omdat ze gekozen zijn. 

En God is heel merkbaar dichtbij.  In de plagen, in de doortocht door 

de zee, als rookkolom overdag en als vuurkolom snachts. Hij voorziet 

het hele volk van eten en drinken in de woestijn – 40 jaar lang! Zelfs 

hun schoenen slijten niet in al die jaren… 

 

God toont zichzelf en Zijn macht bij de berg Sinai. Daar sluit Hij een 

verbond met het volk en geeft Hij hen Zijn geboden, de spelregels voor 

hun unieke relatie met Hem. 

Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, vier boeken, bijna 

helemaal gevuld met regels. De gelovige Joden hebben er een dikke 600 

unieke ‘wetten’ uit gedistilleerd waaraan ze zich proberen te houden. 

De  rest zijn instructies voor het bouwen van een heiligdom en alle 

bijbehorende artikelen. En heel gedetailleerde regels over hoe de religieuze handelingen (de offers 

en ere-diensten etc) uitgevoerd moesten worden. 

Het is interessant te weten dat de wetenschap er zo langzamerhand ook achter is gekomen dat veel 

van de leefregels – de reinigingswetten –  heel praktisch waren (en zijn) om ziekten te voorkomen 

in een warm klimaat. De Israelieten kregen wetten, ja. Maar die wetten waren gegeven om hen te 

leren leven in hun speciale relatie met hun God. En die relatie hadden ze puur en alleen maar door 

Derde in de serie ‘Genade 

van begin tot eind’  

(Gods onveranderende karakter 

door de Bijbel heen) 

Freek de Vries? Realiseren wij ons 
dat God soms 
(vaak?) al tijden lang 
bezig is geweest 
met de 
voorbereidingen 
voor het verhoren 
van ons gebed? 
Vgl ook Daniel 9:23, 
10:12 

Gedachte: God is wel 
dichtbij maar Hij is en 
blijft een heilig God die 
je niet zonder 
gevolgen kunt 
behandelen als een 
gelijke of nog erger. 

Veertig jaar lang heeft hij 
u door de woestijn geleid 
en in al die tijd raakten 
uw kleren en uw 
sandalen niet versleten,  
en had u geen brood en 
geen wijn of andere 
drank nodig. Dat moest 
u ervan doordringen dat 
hij, de HEER, uw God 
is.  

Deut 29:4



genade, doordat zij afstamden van Abraham. Het bestaan van hun relatie 

met God was niet afhankelijk van hun navolgen van de wetten maar hun 

ervaring daarvan wel…  

En dat was niet zo gemakkelijk als het lijkt blijkbaar. Het begon al toen 

Mozes nog op de berg was om de wetten bij God op te halen. De 

Israelieten maakten zichzelf een gouden kalf omdat ze een ‘zichtbare 

God’ wilden hebben, net als de Egyptenaren (Ex. 32) 

Maar ook daarna, onderweg naar het beloofde land, klagen ze steen en 

been. En wanneer ze bij de grens aankomen en de verkenners komen terug 

hebben ze zo weinig vertrouwen in God dat ze liever terugkeren naar Egypte 

dan zelfs ook maar te proberen het land in te nemen. Het volk is er nog niet 

klaar voor. Het is nog steeds een groep bange slaven in plaats van een volk 

dat vertrouwt in God. 

 

Zo wordt de woestijn de volgende 40 jaar voor het hele volk een leerschool. 

De theorieles bij de berg Sinai wordt nu de praktijkles van het volgen van de 

rookkolom. God bepaalt wanneer ze rusten en wanneer ze verder trekken. Er zijn testen en 

moeilijkheden waarbij hun vertrouwen op God uitgeprobeerd wordt maar ook is daar steeds weer 

de dagelijkse voorziening van eten en drinken. 

En langzamerhand leert het volk de godsdienstige rituelen na te volgen, de 

relatie met God te onderhouden. Ze leren de dagelijkse problemen in 

vertrouwen op en gehoorzaamheid aan God op te lossen. 

En uiteindelijk staan de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jacob daar 

weer aan de grens van het beloofde land. 40 jaar nadat de eerste 

verspieders het land bekeken en  zo’n 400 jaar na de belofte van God aan 

Abraham. Maar nu zijn ze er klaar voor. 

Ze zijn gegroeid tot een eenheid. Ze zijn gehard door het leven in de 

woestijn en hebben geleerd hun God te gehoorzamen. 

Klaar voor een nieuwe fase in de geschiedenis. 

 

? Komt je dit niet 
erg bekend voor? 
Ook de relatie van 
NT christenen is 
gekregen door 
genade en ervaren 
door naar Gods wil 
te leven.   

? Hoe groot is 
ons vertrouwen  
op God? Is het 
niet zo dat de 
praktijk vaak laat 
zien dat we daar 
nogal eens in 
tekort schieten? 

Gedachte: 
godsdienstige 
rituelen kunnen 
ons helpen om 
ons beter op God 
te concentreren… 
Maar ze zijn ter 
ondersteuning van 
de relatie, niet de 
vervanging van de 
relatie. 


