LES 11 – EEN BERG OVERSCHADUWT DE BELOFTEWEG
Exodus 15 - 32
THEMA:

Het aantonen waarom God de Wet gaf en aan wie het werd gegeven.

Heb je een berg gezien? Van ver af leek het slechts een kleine heuvel, maar als je
dichterbij kwam werd het zeer groot. Vandaag, terwijl we Israël volgen, komen we bij de
Sinaïberg (2.285 meter hoog). Je zult horen hoe het een angstaanjagende berg werd, hoe het
rookte, en hoe God vanaf deze berg tot Mozes sprak. Het duurde een lange tijd voordat Israël
de schaduw van deze berg passeerde.
De Israëlieten zijn nu op weg naar het BELOOFDE LAND. God zal zijn Zijn volk testen
om te zien of ze klaar zijn om het land, wat Hij Abraham, Izaäk en Jakob beloofd had, te
ontvangen en te besturen. Hij wilde Israël tevens bewijzen dat zij Hem altijd nodig hadden.
Nadat Israël door de Rode Zee was gepasseerd, kwamen zij in de woestijn van Sur.
Exodus 15:22. Vanaf hier begonnen de testen op hun te komen:
1. Eerste test: het bittere water van Mara. Exodus 15:22-25. Toen Israël in Mara kwam,
konden zij het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Het volk faalde toen zij
mopperden, maar God was trouw. De Here toonde Mozes een hout die hij in het water
wierp, en het water werd zoet. De boom is een beeld van Christus die het bittere zoet
maakt. Christus stierf aan de boom om de bitterheid van zonde op Zich te nemen.
2. Tweede test: honger. Exodus 16:3-21. In de woestijn van Sin mopperde het volk weer
omdat ze honger hadden. Zij faalde opnieuw maar God bewees opnieuw trouw te zijn
en stuurde ze manna. Het manna is een beeld van Christus, het Brood van het Leven.
Johannes 6.
3. Derde test: dorst te Rafidim. Exodus 17:1-7. Uit de woestijn van Sin legerden de
Israëlieten zich te Rafidim, en er was geen water. Het volk faalde door te mopperen,
maar God voorzag in water uit de rots na het slaan hiervan. De rots is Christus en het
water de Heilige Geest. 1 Korinthiërs 10:4 en Johannes 7:37-39. Het slaan van de rots
beeldt het slaan en kruisigen van Christus uit toen hij naar de aarde kwam meer dan
2.000 jaar geleden. De Heilige Geest kon alleen worden gegeven door Christus te
slaan.
Israël kwam daarna bij de Sinaïberg aan en legerde zich tegenover de berg. Mozes
ging de berg op en God vertelde hem dat Hij wilde dat de zonen van Israël Hem een koninkrijk
van priesters en een heilig volk zou zijn. Maar ze moesten Zijn stem gehoorzamen en Zijn
verbond bewaren.

Alle mensen stemden in toen Mozes het hun vertelde en de Here zeide tegen Mozes
dat Hij tot hem zou komen in een dikke wolk, zodat het volk Hem kon horen terwijl zij onder
aan de voet van de berg stonden. Exodus 19. De tijd was gekomen voor de allergrootste test.
God zal Israël’s liefde en geloof testen middels hun gehoorzaamheid aan de Wet die Hij hun
zal geven. Iedereen was bang voor Gods heiligheid toen ze de tien geboden van de Wet
hoorden. Zij wilden dat Mozes hun de rest van de Wet, die bijgevoegd zou worden aan de
Beloften, zou vertellen. Exodus 20:1-21. Wij zien dat de reiswetten welke Israël moest
onthouden sterk waren toegenomen. Galaten 3:19-25.
Wat denk je dat het volk aan het doen was, terwijl Mozes op de berg was? Zij verbraken
de eerste twee geboden die God hun had gegeven. Exodus 32 vertelt ons over het gouden
kalf, de woede van de Here, de bemiddeling van Mozes, het breken van de twee stenen
tafelen met de tien geboden (Deuteronomium 9:10), en dat 3000 Israëlieten werden gedood.
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Doorstond Israël de test? Nee. En dat was niet het einde van de test. God gaf
hun vele, vele jaren onder de Wet maar zij verbraken de geboden steeds weer.

God voegde de Wet aan de Beloften toe, vanwege de zondigheid van Israël. De Wet werd
bijgevoegd tot het beloofde Zaad zou komen, maar uiteindelijk kruisigden zij de Beloofde toen
Hij kwam. Nu zullen we zien waarom de Wet werd gegeven en wat werd bewezen.
De Wet werd aan de Belofte bijgevoegd vanwege de overtredingen/zonden. Galaten
3:19. Israël zondigde steeds weer en schonk geen aandacht aan de zondigheid van de zonde.
De Wet bewees dat de Israëlieten zondig waren, net als de heidenen, en dat ze geen
reden hadden om zich te beroemen. Romeinen 3:19-20.
De Wet bewees dat de volmaakte heiligheid van God volmaakte rechtvaardigheid eiste.
Exodus 20:3-6. Daarom lag de enige hoop van Israël in de rechtvaardigheid van de Beloofde,
onze Here Jezus. Galaten 3:24.
Aan wie werd de Wet gegeven? Aan Israël. De Wet werd aan het Kruis van Golgotha
genageld. Kolossenzen 2:14. Werd de Wet gegeven aan ons, die op GENADE LUCHTHAVEN
leven? Nee, maar we kunnen van de Wet dezelfde dingen leren die Israël leerde. Wij zijn zwak
en zondig in onszelf. God eist volmaakte rechtvaardigheid. We kunnen die rechtvaardigheid
alleen maar krijgen door te vertrouwen op de Here Jezus Christus als onze persoonlijke
Redder van de hel. Proberen om de heilige Wet te houden heeft nooit iemand gered, maar
vertrouwen in het volbrachte werk van Christus aan het kruis redt een ieder die in Hem gelooft.

GEHEUGENVERS: “Waartoe dan de Wet? Ter wille van de overtredingen werd zij er
bijgevoegd, todat het zaad zou komen waaraan de belofte was gedaan; de wet die door
engelen werd verordend in de hand van een middelaar.” Galaten 3:19.

LES 11 – WERKBLAD
Terwijl de Israëlieten uit Egypte reisden naar het land Kanaän, testte en beproefde God ze
om te zien of ze op Zijn manier zouden wandelen en of ze klaar waren om naar het Beloofde
Land te gaan en het te regeren. Vul vanuit de Schriften de lege plekken hieronder in, om te
laten zien wat de testen waren en hoe God in hun behoeften voorzag.
1. Exodus 15:22-25. In Mara was het water _________________. God vertelde Mozes om
een ________________ in het water te werpen en het werd _________________.
2. Exodus 16:3-5. In de woestijn van ____________ dacht het volk dat ze van _________
zou sterven, maar God zei dat Hij __________ uit de __________ zou laten regenen.
3. Exodus 17:1-6. Te Rafidim werden ze ___________ want er was geen ____________,
maar God vertelde Mozes om op de ________ te slaan en er zou _________ uitkomen.
4. Er is maar één person die onze geestelijke honger kan stillen en onze geestelijke dorst
kan lessen. Zoek de verzen hieronder op en schrijf de naam van Diegene op.
Johannes 6:35 ______________________; Johannes 4:14 ______________________.
5. Waar was Israël toen God hen de allergrootste test gaf?
Exodus 19:1-2 ____________________________________________.

De Bijbelreferenties hieronder vertellen ons waarom de Wet werd gegeven. Zoek ze op en vul
de lege plekken in.
6. Galaten 3:19. De Wet werd bijgevoegd ter wille van de _________________________.
7. Romeinen 3:19. De Wet werd gegeven zodat elke _____________________________.
8. Romeinen 3:19. De Wet werd gegeven zodat de hele wereld _____________________
wordt voor God.
9. Wat aanbad Israël waardoor ze de twee eerste geboden verbrak en wat deed Mozes
hiermee? Exodus 32:4,20. ________________________________________________
_____________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________.
10. Schrijf Galaten 3:19 op: __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

