
Exodus 24

PP1
Lezen hoofdstuk 24

Eerst en vooral een paar inleidende opmerkingen. 
Hoofdstuk 24 is het einde van een stuk over godsopenbaring en verbondssluiting. Dat stuk 
begint in Exodus 19, als het volk bij de berg Sinaï aankomt. We lezen straks een paar verzen 
uit dat hoofdstuk.

Als we hoofdstuk 24 zelf doorlezen, lijkt een aantal verzen een soort herhaling van de eerste 
twee verzen. Vers 1 lijkt op vers 9. Vers 2 lijkt op vers 12,13,15 en 18. We kunnen de eerste 
twee verzen zien als een soort overzicht van het hoofdstuk. In dit hoofdstuk zullen Mozes, 
Aäron, Nadab en Abihu, dat waren zonen van Aäron, en zeventig van de oudsten de berg een 
stukje beklimmen en van verre voor God buigen. Alleen Mozes zal tot de Here naderen. Ik 
kom daar nog uitgebreid op terug in het tweede deel van deze preek. 

Het volk is aangekomen bij de berg Sinaï, de heilige berg, waar God zich toont aan het volk. 
Dat hebben we gelezen in v.17: Gods verschijning was als verterend vuur. In Exodus 19:16-
23 lezen we een iets uitgebreidere beschrijving van hoe God zich laat zien aan het volk.
Lezen Exodus 19:16-23 
Het is ontzagwekkend… Vanuit deze achtergrond is het ook logisch dat God in hoofdstuk 24 
zegt dat alleen Mozes tot bij Hem mag komen. Al de anderen zouden gedood worden bij het 
aanschouwen van God. Zonde en een heilig God gaan NIET samen.

PP2
Dit hoofdstuk kan opgedeeld worden in drie delen. 
v.1-2 – overzicht van het hoofdstuk; daar heb ik het al over gehad.
v.3-8 – het sluiten van een verbond
v.9-18 – naderen tot God

Ik wil jullie doorheen dit hoofdstuk duidelijk maken dat het een voorrecht is om te leven in de 
tijd na Jezus' komst op aarde. Wij hebben een nieuw verbond en wij mogen naderen tot God. 

  
Het sluiten van een verbond   – v.3-8  

PP3
Het is niet moeilijk om te ontdekken dat v.3-8 gaan over het sluiten van een verbond. In v.3 
staat er dat Mozes de woorden en verordeningen, dus de geboden en regels, aan het volk 
meedeelde. En zij antwoordden: ‘Al de woorden die de Here gesproken heeft, zullen wij 
doen’. Hetzelfde vinden in v.7. En als je Ex.19:8 leest, dan zie je dat ze dat daar ook zeggen. 

We moeten ook even stilstaan bij de manier waarop het verbond gesloten wordt. Mozes bouwt 
een altaar aan de Sinaï, met twaalf stenen. Deze stenen stonden symbool voor de 12 stammen. 
Dan worden er stieren geofferd en het bloed van deze stieren werd door Mozes op het altaar 
gesprengd, waarbij het altaar symbool staat voor God. Daarna wordt ook bloed op het volk 
gesprengd. Waarom sprengt Mozes bloed op het volk? Met deze handeling wordt het verbond 
gesloten. Mozes spreekt woorden uit: ‘Zie het bloed van het verbond dat de Here met u sluit’. 



Konden de Israëlieten dit verbond houden? Nee. Totaal niet. Doorheen heel de geschiedenis 
zien we het falen van het volk. De geboden en regels van God lapten ze vooral aan hun laars 
ipv ze te gehoorzamen. 
We gaan even naar Jeremia 31:31-33 en lezen een paar verzen die zo’n 800 jaar na deze 
verbondssluiting werden uitgesproken door Jeremia. 

PP 4
Lezen Jeremia 31:31-33
Zoals ik al gezegd heb, lapten de Israëlieten Gods geboden en regels aan hun laars en 
verbraken zo keer op keer het verbond. We zien hier dat God een nieuw verbond aankondigt, 
een beter verbond, want Gods geboden zullen in het hart van de mensen geschreven worden. 

PP5
Lezen Matt.26:27-28
Jezus spreekt dezelfde woorden als Mozes, als Hij het avondmaal instelt. Hier is het bloed van 
het verbond niet het bloed van stieren, maar Jezus' eigen bloed. Dit nieuwe verbond, 
aangekondigd in Jeremia, wordt zo’n 600 jaar later gesloten, als Jezus sterft aan het kruis. Het 
is zo belangrijk dat wij blijven beseffen dat er een moment en een plaats is geweest waarop 
Jezus, Gods Zoon, de straf die ik verdiende, die u verdiende, op zich genomen heeft. 50 dagen 
na Jezus' sterven en opstanding kwam de Heilige Geest. Dat was het moment van wanneer 
Gods geboden in de harten van de mensen geschreven werden.

Beste mensen, wij staan niet meer onder het oude verbond, gesloten met het bloed van stieren. 
Wij zijn niet, zoals de Israëlieten, besprenkeld met dat bloed. 
(wijzen naar het kruis!!)
Als u gelooft dat Jezus aan het kruis gestorven is voor uw zonden, staat u onder het nieuwe 
verbond. U bent dan symbolisch gesproken 'besprenkeld met Jezus' bloed'. U bent verbonden 
met Jezus en zo ook met God. De Israëlieten beloofden: 'Wij zullen de woorden van God 
horen en ze doen', maar ze brachten er niets van terecht. Daarom is de Heilige Geest 
gekomen. Hij schrijft Gods Woorden in onze harten. Wat is uw antwoord op die woorden in 
uw hart? Luistert u naar die woorden? Luistert u naar de Heilige Geest? Doet u wat Jezus 
gezegd heeft? Het is één ding om te geloven in Jezus, maar er moet ook gehoorzaamheid zijn. 
De Israëlieten konden pas ten volle van het verbond genieten als ze God gehoorzaamden. Dat 
is voor ons niet anders. God wil ons zoveel geven, maar kan dat pas doen als wij bereid zijn 
om Hem te gehoorzamen.  

Naderen tot God – v.9-18
PP6

We zien in dit hoofdstuk een belangrijke volgorde. Eerst brengen de Israëlieten, in dit 
gedeelte doen de jongeren dat, offers. Daarna gaan Mozes, Aäron, Nadab en Abihu en 
zeventig van de oudsten God tegemoet. En we zien dat er dan staat in v.11 dat God zijn hand 
niet naar hen uitstrekt. In de NBV staat het iets eenvoudiger: ‘Zij werden niet door God 
gedood’. Hoe komt het dat ze niet gedood worden? Een zondig mens kan normaalgezien niet 
tot God naderen. Er moet bloed vloeien! En dat was gebeurd door het brengen van de offers.

Mogen ze dicht bij God komen? Nee, dat lazen we al in het eerste vers: ze moesten zich van 
verre buigen. Ze mochten God zien, vanop een veilige afstand. In dit stuk wordt gezegd dat er 
een plaveisel onder Zijn voeten is; er is afstand tussen God en de verantwoordelijken van 
Israël. Ondanks die afstand moet het toch ongelooflijk geweest dat zij God mochten 
aanschouwen, zonder te sterven. Er staat trouwens bij dat zij aten en zij dronken. Soms wordt 



dit letterlijk opgevat, als zouden zij daar gegeten hebben. Deze maaltijd is dan een maaltijd als 
afsluiting van de verbondssluiting. Meer waarschijnlijk is dat dit een uitdrukking is van het 
feit dat ze bleven leven. Zij stierven niet en konden dus nog eten en drinken.

Vanaf v.12 staat dan dat alleen Mozes en zijn dienaar Jozua de berg Gods bestegen. Het is 
niet duidelijk of ze eerst met de oudsten terug naar beneden gegaan zijn en dat ze dan 
opnieuw de berg op moeten of dat de oudsten naar beneden gaan en Mozes en Jozua verder 
klimmen. In ieder geval mogen de oudsten en ook Aäron en Chur niet mee. 

Het is heel vreemd dat Chur hier ineens genoemd wordt. Hij wordt nergens anders in 
dit hoofdstuk genoemd. Om hem heel kort te duiden: Volgens 1 Kronieken 2:19 was 
hij een zoon van Kaleb. In Exodus 17, bij het gevecht tegen de Amalekieten, waar 
Mozes zijn handen omhoog moest houden om de overwinning te behalen, was Chur 
degene die, samen met Aäron, Mozes' handen mee omhoog moest houden. 

Dus Mozes en Jozua gaan alleen verder de berg op en de wolk bedekt de berg. Daar blijven ze 
zes dagen en dan roept God Mozes. Mozes klimt verder de berg op. Het is waarschijnlijk dat 
Jozua hier achterblijft en wacht tot Mozes terug is na 40 dagen en nachten. Dat blijkt ook uit 
Ex.32:17, waar Jozua het geschreeuw van het volk hoort, als hij het gouden kalf aanbidden. 
Hij is dus niet bij het volk als zij het gouden kalf maken.

Ondertussen is de verschijning van de heerlijkheid des Heren voor de Israëlieten als een 
verterend vuur. In Exodus 19 hebben we gelezen dat dit gepaard gaat met bazuingschal, met 
rook, met het beven van de berg. Ontzagwekkend. Beste mensen, zo is onze God. Wie zijn wij 
dat wij tegen God durven spreken? Wie zijn wij dat wij nogal eens durven twijfelen aan Zijn 
almacht, aan Zijn leiding in ons leven? Wie durft God nog de schuld te geven van dingen die 
volgens hem of haar fout lopen in het leven? Als wij heel even konden meemaken wat de 
Israëlieten meemaakten, dan zouden wij zwijgen. Wij zouden neervallen voor Gods 
verschijning. Wat een ontzagwekkende God. 

Moeten wij ontzag hebben voor God? Jazeker. Is het goed om onder de indruk te komen van 
Zijn grootheid, Zijn majesteit, Zijn almacht, Zijn scheppende kracht? Jazeker. Het is gezond 
voor ons om dat te beseffen. Maar... er is meer.

PP7
Lezen: Johannes 14:6; Matteüs 11:28
Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn. 
Jezus zegt in deze verzen dat we tot Hem mogen komen. Er is een toegang tot die 
ontzagwekkende God. In Exodus 24 zien we hoe alleen Mozes heel dicht bij God mag komen. 
Jozua lijkt er zo'n beetje tussenin te zitten. De oudsten en Aäron, Nadab, Abihu, Chur mogen 
God zien van verre. Daarmee mochten zij al meer dan het gewone volk dat op een afstand van 
de berg moesten blijven. Hoe mooi is het dan dat hier staat wij toegang hebben tot de Vader 
door Jezus Christus. 

Wat is het een voorrecht om in de tijd van het nieuwe verbond te mogen leven! Beste mensen, 
maken wij ook gebruik van dit voorrecht? Willen wij naderen tot God? Willen wij contact met 
onze hemelse Vader? Jezus heeft de weg tot God vrijgemaakt. Maken wij dagelijks gebruik 
van die weg? Of is God naderen een ver-van-ons-bed-show? 

Lofprijzing, waar de dienst vandaag om draait, is God grootmaken door liederen,  
door gebeden, door onze daden. Dat is ook een vorm van naderen tot God. Ons hart  



richten op Hem, uitspreken hoe groot Hij is, ernaar verlangen om Hem te kennen en 
te volgen.

Slot
PP8

We zien in Exodus 24 hoe het volk een verbond sluit met God. Ze beloven Hem te 
gehoorzamen. Dat doen ze niet en daarom komt er een nieuw verbond. Jezus sluit dat verbond 
door te sterven aan het kruis. Wij leven in de tijd van het nieuwe verbond. God schrijft, door 
de Heilige Geest, Zijn woorden in onze harten. 

We zien daarna in Exodus 24 dat de verantwoordelijken van de Israëlieten de berg Sinaï 
opgaan, maar God enkel van verre mogen zien. Alleen Mozes mag 40 dagen bij God 
vertoeven. Jezus zegt tegen ons: 'Kom'. Wij mogen Hem naderen, wij mogen tot Hem komen. 
De toegang tot God is vrij. 

Het kan zijn dat dit verbond met God en naderen tot God nogal vaag is. Per slot van rekening 
zien wij God niet, zoals Mozes God gezien heeft. Maar wie zijn geloof in God volhoudt, wie 
overwint, heeft een heerlijk vooruitzicht.

PP9
Lezen: Openbaring 22:3-5
Wij zullen Zijn aangezicht zien. Hou vast aan het verbond, gehoorzaam God, nader tot God 
en kijk uit naar een heerlijke toekomst.

Amen.


