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Exodus 
 
Belang van het boek 
Genesis kan worden gedefinieerd als het boek van het begin. Exodus is het boek van de 
verlossing. Verlossing heeft twee betekenissen in het boek: 
 
- Verlossing door bevrijding: de uittocht uit Egypte 
- Verlossing door verzoening: de tabernakel en de priesterdienst 
 
Beide aspecten zijn van wezenlijk belang voor het volk van Israël. De bevrijding uit Egypte is 
de basis voor de Joodse identiteit. Overal in de Bijbel komt deze belangrijke gebeurtenis 
terug. Hieronder volgen slechts enkele voorbeelden: 
 
- In de thora: Dt 6:21 

De instelling van het Pascha was bedoeld als blijvende herinnering aan de bevrijding die 
de Heer God heeft bewerkt en ook als aanleiding voor het onderricht over deze bevrijding 
(Ex 12:14, 24, 26) 

- In de historische boeken: 2Kn 17:36 
In tijden van afval moest Israël er steeds weer aan herinnerd worden in dat ze afhankelijk 
waren van de Heer God. 

- In de dichterlijke boeken: Ps 136:10-11 
De uittocht blijft een terugkerende reden voor aanbidding. 

- In de profetische boeken: Am 2:10 
Ook de profeten bleven Israël eraan herinneren welke uitzonderlijke positie zij eigenlijk 
innamen. Maar let op Am 9:7. Ook voor andere volken heeft de Heer God exodussen 
bewerkt. 

- In het Nieuwe Testament: Hb 8:9 
Als heenwijzing naar het nieuwe verbond. In de Hebreeënbrief wordt Jr 31:31 e.v. 
geciteerd.  
 

De verlossing door verzoening was met de instelling van de tabernakel en de bijbehorende 
offer- en priesterdienst een bijzondere openbaring van het karakter van de Heer God. Uit het 
Nieuwe Testament kunnen wij leren dat deze instelling een prachtig symbool was voor het 
verzoeningswerk dat de Heer Jezus zou volbrengen.  
 
Korte inleiding en inhoud van het boek 
De Hebreeuwse naam voor het boek is ‘dit zijn de namen’ (eerste woorden van het boek).  
De Griekse naam is: ex (‘uit’) hodos (‘weg’). 
 
Auteurschap 
Wij kunnen aannemen dat Mozes het boek Exodus heeft geschreven, omdat de Bijbel dit zegt 
en ook omdat er sterke argumenten zijn om dit aan te nemen.1 
 
- Getuigenis van de Bijbel zelf 

(1) Bestaan van een boek met Mozes als auteur 
Ex 17:14 (in opdracht van God); Ex 24:4 (al de woorden des Heren); Ex 34:27; Nm 
33:2 (gedetailleerde vastlegging!); Dt 28:58, 61 (boek van de wet); Dt 29:20, 21, 27; 

                                                
1 Het ontstaan van de Bijbel, Ouweneel & Glashouwer 
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Dt 30:10; Dt 31:9-13 (overlevering, vgl. Jz 1:8); Dt 31:19; Dt 31:22; Dt 31:24-26 
(garantie van voortbestaan); 
Het is mogelijk dat er later redactionele toevoegingen zijn gedaan (voorbeelden: Nm 
12:3, Dt 34) 

(2) Latere bevestiging van het auteurschap van Mozes 
OT –  Jz 8:31, 32,  34; 1Kn 2:3, 2Kn 14:6, 2 Kr 23:18, 2Kr 25:4; 2 Kr 35:12; Ezr 3:2; 
Nh 8:2; Nh 8:15 (bevestiging Goddelijke inspiratie); Nh 13:1; Dn 9:11, 13;  
NT –  Mk 12:26; Lk 2:22; Lk 5:14; Lk 20:28; Lk 24:44; Jh 1:17; Jh 1:45; Jh 5:46; Jh 
7:19; Jh 7:23; Jh 8:5; Hd 6:14; Hd 13:39; Hd 15:5; Hd 15:2; Hd 28:23; Ro 10:5; 1Ko 
9:9; 2Ko 3:15; Hb 10:28 

(3) Schriftelijke vastlegging door Jozua 
Jz 24:26 

(4) Het bestaan van boeken ten tijde van Mozes en Jozua 
- Boek des verbonds (Ex 24:7, 2Kn 23:21) = Boek van de wet (o.a. Dt 28:61)  
- Boek van de oorlogen des Heeren (Nm 21:14) 
- Boek des Oprechten (Jz 10:13, 2Sm 10:13) 
 

- Capaciteit van Mozes 
(1) Ontwikkeld door zijn opvoeding (vgl Hd 7:22) 
(2) Nauwkeurige kennis van klimaat en geografie van Egypte en Sinaï  
(3) Politiek en geestelijk leider (op schrift stellen was zijn verantwoordelijkheid) 
 

- Buiten-Bijbels getuigenis  
(1) Apocriefe boeken 
(2) Talmoed 
(3) Antieke schrijvers (Philo, Flavius Josephus) 
(4) Vroeg-christelijke traditie (geschriften kerkvaders, vroege canonieke lijsten) 
 

- Literaire structuur en vorm van onderwijs in Deuteronomium kenmerkend voor 1000-
2000 vC  
(1) Vergelijking met Hettitische geschriften  
(2) Geografisch woordgebruik wijst op Egyptische invloed (Nm 13:22) 
(3) Nauwkeurige en uitvoerige bijzonderheden (marsorde, wijze van legering, Nm 1, 4, 

10) 
(4) Vermelding zeer oude gebruiken (verbondssluiting, Gn 15) 
(5) Antieke spellingswijzen 

 
Deze argumenten bestrijden de opvatting dat Exodus een product is van redactiewerk in de 
zevende eeuw voor Christus. Deze kritische opvatting ziet verschillende bronnen terug in de 
tekst van Exodus. Zo zou er een J-bron (gekenmerkt door het gebruik van de naam YHWH), 
een E-bron (gekenmerkt door het gebruik van de titel Elohim) en een P-bron (gekenmerkt 
door de beschrijvingen van de priesterdienst) te onderscheiden zijn.  
Omdat het expliciet genoemd wordt dat Mozes het boek Exodus op schrift heeft gesteld en 
ook de gedetailleerde beschrijvingen van gebruiken en gewoontes maken deze opvatting 
onwaarschijnlijk.  
 
Inhoud 
De inhoud van het boek is in drie hoofdonderdelen te verdelen: 
 
1. De onderdrukking van het volk Israël en de aanloop naar de bevrijding.  
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De roeping van Mozes, de openbaring van de Heer God en de plagen over Egypte. 
2. De uittocht en de reis naar de Sinaï. 

De instelling van het Pascha, de uittocht en de reis door de woestijn. 
3. De wetgeving bij de Sinaï. 

De decaloog (tien geboden), het verbondsboek, de verbondssluiting, voorschriften voor de 
tabernakel, het gouden kalf, herhaling verbond, vervaardiging van de tabernakel. 

 
Datering 
Er is een steeds terugkerend debat over de datering van de Exodus. Juist omdat het zo’n 
cruciale gebeurtenis is in de geschiedenis van het Joodse volk, is de vaststelling van de 
historiciteit van de uittocht een belangrijk onderwerp.2 In de Egyptische bronnen wordt op 
geen enkele wijze verslag gedaan van een volk als de Israëlieten, dat slavenarbeid heeft 
verricht in Egypte. Ook wordt er nergens iets verhaald over iemand als Mozes, noch zijn er op 
de plaatsen die genoemd worden in de woestijnverslagen archeologische sporen te vinden van 
een volk dat voorbij getrokken is. Overigens is het wel zo dat er überhaupt weinig sporen van 
volken uit die tijd zijn gevonden. 
 
Nu zijn er enkele praktische argumenten aan te voeren die het ontbreken van vermeldingen 
over Israël verklaren. Hieronder volgen er een paar. 
 
- Farao’s plaatsten hun verliezen niet op hoge tempelmuren zodat zij voor iedereen te zien 

zijn. Egyptische goden verschaften koningen alleen overwinningen, verliezen geven dus 
goddelijke afkeuring aan.  

- 99% van de papyri uit het Nieuwe Koninkrijk zijn verloren gegaan; met name veel uit de 
modder van de Delta; de weinige overblijvende komen uit de droge zandgronden van 
Boven-Egypte3, ver weg van de velden waar tichelstenen werden geproduceerd. 

- De exodus, de Sinaï-gebeurtenissen, de tabernakel, het verbond corresponderen met 
bekende gebruiken uit het late tweede millennium.  
- Exodussen vonden plaatsen in het tweede millennium. De Israëlitische exodus wordt 

in de Hebreeuwse Bijbelgeschriften gezien als sleutelgebeurtenis. 
- De Hebreeuwse vertellingen in Exodus tot Deuteronomium reflecteren echte locale 

omstandigheden, die locale kennis vereisen. 
- De ban op de noordelijke route naar Kanaän (Ex 13:17) is een directe reactie op de 

aanwezigheid van een Egyptisch militair apparaat aldaar in de 13e eeuw. 
- De vorm en inhoud van het Sinaï-verbond passen alleen in het late 2e millennium. Zie 

ter illustratie onderstaand schema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 On the reliability of the Old Testament, Kitchen (310-312) 
3 Boven-Egypte is het zuidelijke deel van Egypte, de vallei van de Nijl, terwijl Onder-Egypte, het gebied van de 
Nijldelta is. 
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Wetboek Exodus-Leviticus Wetboek van Ur-

Nammu  
Wetboek van Lipit-
Ishtar  

Wetboek van 
Hammurabi  

 2064-2046 vC 1875-1864 vC 1800-1600 vC 
Inleiding (Ex 20:1) [ … ] Inleiding Inleiding 
Proloog 
- Theologisch (Ex 20:2a) 
- Historisch (Ex 20:2b) 

Proloog 
- Theologisch 
- Historisch 
- Ethisch 

Proloog 
- Theologisch 

Proloog 
- Theologisch 

Wet  
- Basis: 10 geboden (Ex 20:3-17) 
- Gedetailleerd (Ex 20:22-26; 21-

23; 25-31) 

Wet Wet Wet 

 [ … ]   Epiloog Epiloog 
Zegeningen (Lv 26:3-13) [ … ] Zegeningen Zegeningen 
Vloeken (Lv 26:14-43) [ … ] Vloeken Vloeken 

  
Er is een grote verschil tussen de wetgever van Exodus en die van bijvoorbeeld de wet van 
Hammurabi: 
 
Proloog wetboek Exodus (20:2):  
Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. 
 
Proloog wetboek Hammurabi4: 
Te dien tijde hebben Anoem en Enlil mij bij name geroepen om het welzijn van het volk te 
behartigen, mij Hammurabi, de vrome, godvrezende vorst, om recht te doen heersen in het 
land, om te vermorzelen bozen en slechten, opdat niet de sterken zouden verdrukken de 
zwakken, om als de zon te verrijzen boven het zwartharige volk en over het land te doen 
schijnen mijn licht.   
 

In de buiten-Bijbelse bronnen worden dus geen directe verwijzingen gemaakt naar het verblijf 
van Israël in Egypte of van de uittocht. De Bijbel zelf doet er echter wel degelijk historische 
uitspraken over. Met een oppervlakkige lezing van de Nederlandse vertaling van deze 
aanwijzingen, kan de uittocht in 1445 vC gedateerd worden. Daarbij wordt er vanuit gegaan 
dat het verblijf in Egypte 430 jaar heeft geduurd (Ex 12:40, Gn 15:13, Gl 3:17). Hiertegen zijn 
echter enkele bezwaren te maken.5 
 
- Ex 12:40 (LXX)  En het verblijf van de kinderen van Israël, terwijl zij in het land Egypte 

   en het land Kanaän verbleven, was 430 jaar. 
- Gn 15:13  De 400 jaar wijst op de periode van vreemdelingschap (vgl. Hd 7:6). 
- Gn 15:16  Vier geslachten zijn geen 400 jaar. 
- Gl 3:17  De 430 jaar gaat in vanaf het moment dat aan Abraham de belofte werd 

   gegeven (vgl. 3:16). 
- Mozes was de achterkleinzoon van Levi (Ex 6:15-19, Nm 26:59, 1Kr 6:1-3). 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 Archeologie en het Oude Testament, Pritchard (175) 
5 Van Abraham tot David, Van der Land (59) 
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Levi 
 

 
  

Gerson  Kehat  Merari 
 
  
   

Amram x   Jokebed 
 
 

    Mozes                Aäron Mirjam   
 
Als tweede alternatief is het jaar 1401 vC aangehouden om de uittocht te dateren. Een 
ondersteunde factor is de LXX-vertaling van 1Kn 6:1, waar wordt gesproken over het 440ste 
jaar (i.p.v. het 480ste jaar). Deze datering valt opvallend samen met de plotselinge dood van de 
regerende farao Amenhotep II. Deze oorlogzuchtige koning stond bekend om zijn wreedheid 
en zijn sterke persoonlijkheid. Zo pochte hij dat niemand zijn boog kon spannen. Deze werd 
dan ook in tweeën gezaagd gevonden in zijn sarcofaag.  
Onderzoek naar de mummie van Amenhotep II heeft uitgewezen dat deze farao in de kracht 
van zijn leven gestorven moet zijn. Dit past heel goed in het verslag in Exodus over de dood 
van deze farao (Ex 14). Het opvallende aan de sarcofaag van Amenhotep II is dat het in grote 
haast is afgemaakt. De Egyptenaren, die juist grote waarde hechtten aan het hiernamaals en 
daarom aan de laatste rustplaats grote zorg besteedden, hadden het diepere gedeelte de 
graftombe van Amenhotep II nauwelijks afgewerkt. Dit wijst erop dat de dood van deze farao 
plotseling en onvoorzien was gekomen. 
 
Een derde alternatief voor de datering is de periode tussen 1290 en 1224 vC. In Ex:1:11 wordt 
verwezen naar de bouw van de voorraadsteden Pitom en Raämses. Met name deze laatste stad 
doet vermoeden dat het om de periode gaat dat de farao de naam Ramses droeg; dit gebeurde 
pas vanaf de 13e eeuw vC. Het noemen van deze naam hoeft echter helemaal geen 
doorslaggevend bewijs te zijn dat de beschreven gebeurtenissen ook daadwerkelijk in die 
periode moet hebben plaatsgevonden. Er kan namelijk sprake zijn van een anachronisme (een 
latere toevoeging die in de tijd zelf nog niet in gebruik kon zijn; vergelijk: de Romeinen zijn 
tot aan Alphen aan den Rijn gekomen. De naam ‘Alphen’ bestond toen natuurlijk nog niet, 
maar iedereen begrijpt wat met deze uitspraak bedoeld wordt). Eenzelfde anachronisme treedt 
waarschijnlijk op in Gn 47:11 waar het gebied dat de Israëlieten gingen bewonen ‘het land 
van Rameses’ wordt genoemd. Ook deze benaming verwijst naar de farao’s die de naam 
Ramses droegen, maar veel later dan Jozef geleefd moeten hebben. Wat wij in ieder geval 
weten, is dat de stad Raämses in oudere tijden bekend stond als de stad Tanis, die in de Bijbel 
Soan wordt genoemd. Volgens Ps 78:12, 48 deed de Heer hier de wonderen en tekenen door 
de hand van Mozes. Raämses was dus al een stad voordat de gelijknamige farao er zijn naam 
aan verbond.  
 
De datering van de exodus is een belangrijk historisch markeerpunt, omdat op basis hiervan 
de datering van de inname van het land Kanaän vastgelegd kan worden. Zoals gezegd zijn er 
maar weinig buiten-Bijbelse bronnen die het bestaan van het volk Israël in betreffende periode 
ondersteunen. Ook zijn er nauwelijks archeologische vondsten die het Bijbelse verslag van de 
exodus of de inname van het land Kanaän ondersteunen. Daarom moeten wij met 
zorgvuldigheid de Bijbelse feiten bestuderen en vergelijken met het spaarzame historische 
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materiaal dat voorhanden is. Een voorbeeld van dit waardevolle materiaal is de zogenoemde 
stele van Merenptah. Op deze steen is het verslag te lezen van een overwinningstocht die 
farao Merenptah heeft gehouden in Kanaän. Het volgende wordt vermeld:6 
 
Hun leiders hebben zich neergeworpen en gesmeekt om vrede. Kanaän is verwoest, Askelon 
overwonnen, Gezer is ingenomen en Yenoam vernietigd. Israël is woest achtergelaten, zijn 
zaden bestaan niet meer. Syrië is een weduwe gemaakt voor Egypte en alle landen zijn in 
vrede gebracht. 
 
Merenptah regeerde tussen 1213 en 1203 vC. Hieruit kunnen wij concluderen dat Israël in die 
periode al een ontwikkelde politieke en zelfs nationale eenheid was geworden. De exodus, de 
veertig jaar durende woestijnreis en de inname van het land Kanaän moet dus ver voor deze 
periode hebben plaatsgevonden. 
 
Wie was Mozes? 
Dit is een intrigerende vraag. Zo zou de farao tegen wie hij moest optreden zijn stiefbroer zijn 
geweest, wat op zich kan, want hij was immers groot gebracht door ‘de dochter van de farao’ 
(Ex 2:5).  
Een andere versie7 is dat Mozes in één van de vele koninklijke residenties is opgegroeid. Deze 
residenties waren overal over het land Egypte verspreid, dus ook in de Oost-delta, en 
huisvestten vaak edele vrouwen, koninklijke bijvrouwen (harems) en ander hofpersoneel. ‘De 
dochter van de farao’ zou heel goed een nakomeling van de farao bij één van zijn bijvrouwen 
of een andere minnares kunnen zijn geweest. Nakomelingen en vooral prinsen (zoals Mozes 
wel beschouwd kon worden) werden veelal door de opzichter van de harem onderwezen. 
Later kwamen zij dan onder de toezicht van leraars die ervoor zorgden dat hun leerlingen 
werden onderwezen in het lezen en schrijven voor de priesterklasse, de vertaling van 
klassieke teksten, de bestuurlijke zaken en ook fysieke ontwikkeling. Uiteindelijk eindigde de 
prinsen hun opleiding met een functie in het leger, in het bestuurlijk apparaat of in een van de 
vele religieuze bolwerken in Egypte. Mozes was dus een zeer ontwikkeld man toen hij werd 
geroepen door de Heer God om zijn volk uit te leiden (Hd 7:22). Er hoeft wat dat betreft ook 
geen enkele twijfel te zijn over de vraag of Mozes in staat zou zijn geweest om de boeken van 
de thora te schrijven.  
 
Als wij het verhaal van het leven van Mozes zien, dan kan het op een treffende wijze worden 
samengevat: 
- 40 jaar om te denken dat hij iemand was. 
- 40 jaar om te leren dat hij niemand was. 
- 40 jaar om te zien wat de Heer God kan doen met iemand die geleerd heeft dat hij 

niemand is. 
 
De plagen: hun natuurlijk en hun bovennatuurlijke betekenis 
De tien plagen die over Egypte kwamen, zijn op twee manieren te beschouwen. De ene 
manier kijkt naar de natuurlijke aspecten, oftewel de plagen waren een (achteraf) verklaarbaar 
natuurverschijnsel. De andere manier was een bovennatuurlijk verschijnsel, oftewel de Heer 
God greep in. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. De Heer God kan Zich ook van 
natuurlijke middelen bedienen terwijl Hij op bovennatuurlijke wijze ingrijpt. Hieronder volgt 
een overzicht van de tien plagen en de natuurlijke8/bovennatuurlijke9 aspecten. 
                                                
6 The Dictionary of Ancient Egypt, Shaw & Nicholson (143) 
7 Introduction to the Old Testament, Harrison (575) 
8 On the reliability of the Old Testament, Kitchen (251) 
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 Bijbeltekst Plaag Natuurlijke 

verklaring 
Bovennatuurlijke 
verklaring 

1 Ex 7:14-24 Nijl verandert in 
bloed 

Overstromingen van de 
Nijl zorgde voor het 
vrijkomen van een 
algsoort die de rode 
kleur veroorzaakte en 
door zuurstofgebrek 
sterven de vissen.  

2 Ex 8:1-11 Kikvorsenplaag Insecten brengen 
bacteriën over van 
rottende vis naar 
kikvorsen die het land 
intrekken en sterven. 
Zij hebben de ziekte 
meegedragen waaraan 
dieren en planten 
sterven. 

3 Ex 8:12-15 Muggen Vanuit de stilstaande 
poelen die door de 
overstromende Nijl zijn 
veroorzaakt, 
verspreiden zich 
muggen. 

4 Ex 8:16-28 Steekvliegen  
(niet in Gosen) 

Deze steekvliegen 
zwermen uit en 
verspreiden een 
infectie. 

5 Ex 9:1-7 Veepest 
(niet in Gosen) 

Het vee sterft aan de 
door de kikkers 
geïnfecteerde 
graslanden. 

6 Ex 9:8-12 Zweren Gezwellen die het 
gevolg waren van de 
steken van de vliegen. 

7 Ex 9:13-35 Hagel 
(niet in Gosen) 

Natuurverschijnsel 1 

8 Ex 10:1-20 Sprinkhanen Natuurverschijnsel 2 
Vanuit Sudan wordt er 
een troep sprinkhanen 
door de wind over 
Egypte gejaagd. 

9 Ex 10:21-23 Duisternis Natuurverschijnsel 3 
Een mengeling van een 
fijne stof en zand zorgt 
voor een grotere 
duisternis dan een 
normale zandstorm. 

De Heer God treft de goden 
van Egypte, zoals 
- Hapi de god van de Nijl  
- Osiris, de god van de 

vruchtbaarheid  
- Heqt, afgebeeld als 

kikker 
- Ptah (Apis), de god van 

Memphis, afgebeeld als 
stier 

- Serapis, beschermgod 
tegen sprinkhanen 

- Amon-Ra, de zonnegod. 

10 Ex 11:4-7; 12:29 Dood van alle 
eerstgeborene (mens 
en vee) 

 11:4/12:29 De Heer God 
slaat… 
12:23 De Heer God laat de 
verderver toe. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                   
9 De Negende Koning, Ouweneel (46) 
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Verlossing door verzoening 
Met de verlossing door bevrijding uit Egypte werd met name de identiteit van het volk Israël 
gegrondvest. In de verlossing door verzoening openbaart de Heer God Zijn karakter aan Zijn 
volk. In het boek Exodus gebeurt dit eigenlijk op drie manieren. De Heer God openbaart 
Zichzelf: 
- Door Zijn Naam – eigenschappen (Ex 6:1-2; 34:6-7) 
- Door Zijn Wet – wil (Ex 20-23) 
- Zoor Zijn heiligheid – eredienst (Ex 25-31) 
 
De openbaring van de Heer God: Zijn Naam 
Wanneer wij Ex 6:3 lezen naast Gn 15:2 en 7 dan stuiten wij op een lastige tegenspraak. In Ex 
6 verklaart de Heer God dat Hij aan de voorvaderen als God de Almachtige (El Shaddai) is 
verschenen, maar dat Hij hun niet bekend is geweest met Zijn Naam YHWH.10 Hierover 
enkele opmerkingen: 
- De naam YHWH wordt in de Nederlandse Bijbel met HEER (NBV), HERE (NBG) of 

HEERE (SV) weergegeven. De Masoreten, een groep Joodse vertalers in de 8e eeuw na 
Christus, hebben de klinkerloze Hebreeuwse grondtekst voorzien van klinkers. Daarbij 
hebben zij de klinkers van Adonai aan de naam YHWH toegevoegd, waardoor Yehowa 
(Jehova) ontstond. De Joden spreken uit respect voor ‘de Naam’ op die plaatsen waar ‘de 
Naam’ staat ‘Adonai’ uit, dat ‘Heer’ betekent. 

- De betekenis van YHWH ligt mogelijk in het Hebreeuwse werkwoord voor ‘zijn’. Deze 
betekenis kan teruggevonden worden in Ex 3:14, waar de Heer God Zichzelf ‘Ik ben die 
Ik ben’ noemt. 

- Hoe moeten we nou de ogenschijnlijke ongerijmdheid tussen Ex 6 en Gn 15 verklaren? Er 
zijn verschillende verklaringen in omloop, waarvan ik er twee wil noemen. 
(1) De vertaling roept een tegenstelling op die er in de grondtekst niet is. Ex 6:3 zou 

moeten vertaald worden met: Ik ben aan Abraham, Isaäk en Jacob verschenen als God 
de Almachtige, en ben Ik hun niet met mijn naam Heer bekend geweest?11 

(2) In Exodus openbaart de Heer God Zich zoals Hij is. Zijn naam was in Genesis wel al 
bekend, maar pas in Exodus laat Hij Zijn karakter en Zijn eigenschappen zien. Dit laat 
zich verklaren door de vraag die Mozes in Ex 3:13 stelt: Daarop zeide Mozes tot God: 
Maar wanneer ik tot de Israelieten kom en hun zeg: De God uwer vaderen heeft mij 
tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden? 
Daar wordt in de grondtekst voor de vetgedrukte woorden het woord ‘mah’ gebruikt, 
terwijl het in dit verband gebruikelijker zou zijn wanneer het woord ‘mi’ zou zijn 
gebruikt, als er alleen naar de naam zou worden gevraagd.   
Een voorgestelde lezing van Ex 6:3 is daarom ook: Ik ben de Heer. Ik ben aan 
Abraham, Isaäk en Jakob verschenen in het karakter/de hoedanigheid van God de 
Almachtige, maar met mijn karakter, dat uitgedrukt wordt in de naam YHWH, ben Ik 
hun niet bekend geweest. 
De eigenschappen van de Heer God worden vervolgens indrukwekkend uiteengezet in 
Ex 34:6-7. 

  
De openbaring van de Heer God: Zijn Wet 
Het wetgedeelte bestaat eigenlijk uit twee gedeeltes: de basiswetten (tien geboden, 
deca(‘tien’) –loog (‘logos’=’woord’) en de gedetailleerde wetten.  
 
                                                
10 Pentateuch (module Evangelische Theologische Academie), Van Nes-Velema (51-52) 
11 Introduction to the Old Testament, Harrison (581) 
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De tien geboden zijn als volgt in te delen 
Gericht op de Heer God 
1  Geen andere goden    Bescherming van de ware verering 
2 Geen beelden     Bescherming ware aanbidding 
3 Geen ijdel gebruik Naam van de Heer God Bescherming van de heilige Naam 
4 Gedenk de sabbat    Bescherming rust (scheppingsorde, Gn 

       2:3; voor de Heer, Ex 16:23; herinnering 
       uittocht, Dt 5:15) 

Gericht op de naaste 
5 Eer je vader en moeder   Bescherming gezin en gezag 
6 Niet doodslaan    Bescherming leven 
7 Niet echtbreken    Bescherming huwelijk 
8 Niet stelen     Bescherming bezit 
9 Niet liegen     Bescherming waarheid 
10 Niet begeren     Bescherming eigen hart 
 
We moeten ervoor waken dat wij ons wel strikt houden aan de regels van de tien geboden 
(wat goed is!) maar de werkelijk intentie missen. De Heer Jezus legt deze intentie in Zijn 
Bergrede scherp uit. 
 
Gedenk de sabbat  De sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de sabbat 
    (Mr 2:27). 
Niet echtbreken  Een vrouw bekijken om te begeren is al echtbreuk (Mt 5:27-28). 
Niet doodslaan  In ruzie leven met je broer of hem ‘leeghoofd’ of ‘dwaas’  
    noemen (Mt 5:21-22). 
 
De overige wetten (Ex 21-23) richten zich op de sociale verhoudingen, zedelijke moraal, 
gezagsverhoudingen (t.o.v. Heer God en t.o.v. gezagsdragers) en op ceremoniële wetten. 
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Het kennen van de Heer God (1 en 2) 
 
De openbaring van de Heer God: Psalm 19 
De Heer God spreekt … 
 
(1) … door de Schepping 

De hemelen vertellen Gods eer,  
en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; 
de dag doet sprake toestromen aan de dag,  
en de nacht predikt kennis aan de nacht. 
 

(2) … door Zijn Woord 
De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel;  
de getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. 
De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart;  
het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen. 
De vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig;  
de verordeningen des HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig. 
 

(3) … door jou! 
Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen; in het houden ervan ligt rijke 
beloning.  
Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreek van de verborgene mij vrij. 
Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik 
onberispelijk en vrij van grove overtreding. 
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, 
o HERE, mijn rots en mijn verlosser. 

 
Het ontmoeten van de Heer God 
Aan de hand van de tabernakel 
- Ingang: Jh 10:9 
- Brandofferaltaar: Hb 9:14 
- Wasvat: Jh 15:3; Ef 5:26 
- Kandelaar: Jh 8:12; Mt 5:14 (olie spreekt van de Heilige Geest; Za 4:1-6) 
- Tafel met toonbroden (12 broden, 12 stammen  ‘voor het aangezicht des Heren’ Ex 25:30; 

Lv 24:8) 
- Reukofferaltaar: Ef 5:2; 2 Kor 2:15 
- Ark van het verbond: plaats van ontmoeting (Ex 25:22) 
 
Het kennen van de Heer God 
- Kennen is ervaren 
- Kennen is gemeenschap hebben 
 
Jh 17:21 opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn 
Hd 2:42 volharden in het onderwijs, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden 
1Jh 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij 
gemeenschap met elkander 


