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9. God gee sy wet 
Exodus 19 - 33

Die verbond met God

hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes:

Israel sal God se volk wees.  Daarom gee Hy sy wette as rigsnoer 
vir hul lewens.

Die mens moet aan God se wette gehoorsaam wees.

Israel, die eiendom van die Here
Drie maande nadat Israel Egipte verlaat het, kom die Israeliete in die woestyn 

die volk Hom nog eendag op hierdie berg sal dien.50  Die volk gaan die Here 

Terwyl die volk laer opslaan, klim Moses teen die berg uit na God toe.  Moses 
kry die opdrag om die volk te herinner aan hoe God hulle uit Egipte verlos 

Omdat hulle God se eiendom is, moet Israel gehoorsaam wees en nie God 

hul lewe in diens van die Here stel.  Die Bybel roep die gelowiges  op om as 
konings en priesters hul lewe aan Hom te wy.51

verbond met sy volk leef.  Daarom noem Hy Israel sy seun.  Hy kies hulle uit 

se volk wees en heilig voor Hom leef. 

50

51

duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, 
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Die volk se antwoord hierop is dat hulle alles sal doen wat God hulle beveel.  
Op bevel van die Here maak hulle gereed om God te ontmoet.  Hulle reinig 

die voet van die berg te trek wat niemand mag oorskry nie.  As iemand dit wel 

Die Here verskyn aan sy volk

angs.  Die Here praat hardop met Moses sodat die hele volk dit kan hoor.  Op 
God se bevel klim Moses weer die berg uit.  Hy ontvang die opdrag om die 
volk te waarsku dat niemand, selfs nie die priesters, teen die berg mag uitklim 
nie.  Die gebeure is aangrypend.   Die volk sien God se mag en heerlikheid!

Die Tien Gebooie
Terwyl die volk voor die berg staan, kondig die Here sy wet af sodat almal 
dit kan hoor.  Deur die wet rig God alle fasette van sy volk se lewe volgens 
sy wil.  Daarom geld die wet vir alle  Israeliete.  Twee aspekte tree duidelik 
in die wet na vore:

52

God eis dat die volk al sy gebooie onderhou sodat hulle daardeur kan leef.53

54

Daarom verdien elke mens om deur God gestraf te word.55

52

53 Rom. 10: 5  Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is: Die mens wat 
hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. 

54 Rom. 3: 12  Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed 
doen nie, daar is selfs nie een nie. 

55
vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was 
van nature kinders van die toorn net soos ook die ander. 
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Wat egter vir die mens onmoontlik is, doen Christus.  Die volgende is 
belangrik:

56

57

Daarom is Christus die voleinding van die wet.58  Die mens leef nie uit sy eie 
krag nie, maar in Christus.59

Die volk bewe in God se teenwoordigheid.  Hulle vra Moses om namens 
hulle met God te praat, want hulle sal sterf as die Here langer met hulle 
praat.  Moses bemoedig hulle en gaan dan na die wolk waar die Here nóg 

verbond” genoem.

Die sluiting van die verbond

bloed op en gooi die helfte daarvan teen die altaar uit.  Daarna lees hy vir 
hulle voor uit die boek van die verbond.

Die volk beloof om hierdie wette en instellings te onderhou.  Dan sprinkel 

verbond.  Deur die bloed oor sy volk en die altaar te sprinkel, bind God hulle 

dit wys  op die bloed van Christus wat vir sondaars aan die kruis gestort is.60

Die Here bevestig opnuut sy verbond met Abraham.  Hulle is die volk van die 
Here wat vir Hom afgesonder, dit is geheilig, word.  Uit hulle nageslag sal die 
Verlosser gebore word, wat die kop van die slang sal vermorsel.  Die volk 
moet aan Hom gehoorsaam wees en Hom alleen dien.

56
van ewige saligheid geword. 

57

tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. 
58 Rom. 10: 4  Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. 
59
60 Kol. 1: 20  en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak 

sowel as die dinge in die hemele. 
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Die kliptafels met die Tien Gebooie   

sy twee seuns, Nadab en Abihu, en 70 oudstes van Israel saam.  Hulle bly 

van hulle verbintenis met God.

God wil die kliptafels met die Tien Gebooie daarop geskryf aan Moses gee.  

Here ses dae lank duidelik sigbaar is. Op die sewende dag roep die Here 
na Moses vanuit die wolk.  God volg dieselfde patroon as wat Hy by die 
skepping gevolg het.

verteer.  Moses gaan binne-in die wolk en bly 40 dae en 40 nagte daar.  Die 
Here gee   hom die kliptafels  met die Tien Gebooie daarop geskryf.  Dit is 

heiligdom, die tabernakel wat hy vir God moet laat bou.  Die Here sal in 
die tabernakel by sy volk woon.61  Die woord tabernakel beteken letterlik 
“tentwoonplek.”

Wette van die erediens
Die Here gee nie net die voorskrifte vir sy woonplek nie, Hy wys Moses ook 
hoe dit moet lyk.62

61
wegstuur, sodat hulle nie hul laer verontreinig waar Ek in hulle midde woon nie. 

62

is.
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63

64 65

66

63 Joh. 6: 51   Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van 
hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal 

64 Op. 21: 23   En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want 
die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. 

65
word. Dit het Jesus gespreek, en Hy het weggegaan en Hom vir hulle 
verberg.

66
weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande 

nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een 
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67

68

69

67

68

hemele,
69 Op. 21: 19 en 20 En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande 

derde chalcedoon, die vierde smarag; die vyfde sardóniks, die sesde 
sardius, die sewende chrisoliet, die agtste beril, die negende topaas, die 
tiende chrísopraas, die elfde hiasínt, die twaalfde ametís. 
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70

71  Die priesters moet 

70 Op. 5: 8  en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig 
ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, 
wat die gebede van die heiliges is. 

71
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Om al die kunswerk uit te voer stel God twee kunstenaars aan.  God self 

vervaardig.

Nadat Moses al die opdragte van die Here ontvang het, gee God aan hom die 
twee kliptafels waarop Hy met sy vinger sy wet geskryf het.  Omdat Moses 
so lank weg bly om God se voorskrifte rondom die erediens te ontvang, stel 
die volk egter hul eie erediens in.

Die goue kalf
Toe Moses lank  wegbly, begin die volk twyfel of Moses ooit weer sal 

hulle gode maak wat voor hulle kan uittrek.  Hulle wil nog die Here dien, 

het.  Daarmee bedoel hy die Here.  Dit is egter nie ware godsdiens nie maar 
72   Die Here 

se almag kan nie in beelde vasgevang word nie.  Daarom verbied God in 
sy wet enige beeldediens.73  God wil in gees en in waarheid aanbid word.74

God vertel reeds op die berg aan Moses wat in die laer gebeur en dat Hy 

Moses smeek die Here om genade.  Daardeur  wys hy dat hy waarlik priester 
vir sy volk is.  Hy soek nie sy eie eer nie, maar die eer van die Here.  Hy is 
bang dat die Egiptenaars met God sal spot as hulle hoor dat die Israeliete 
vernietig is.  Moses herinner die Here aan sy beloftes aan die aartsvaders.  
Na Moses se pleidooi het die Here berou oor die onheil wat Hy oor  sy volk 
wou bring.  Die volk bly behoue, nie op grond van hul eie dade nie, maar op 
grond van God se genade.

kom, maar Moses is seker dat hy die geluid van beurtsang hoor.  Toe Moses 
naby die laer kom, sien hy die goue kalf en die volk wat daaromheen dans.  

72

73
in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters 
onder die aarde is nie. 

74 Joh. 4: 24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. 
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Hy is so kwaad dat hy die kliptafels  op die grond stukkend gooi.  Hy spreek 

maal dit fyn en gooi die as in die water en laat die volk dit drink.

Daarna gaan staan Moses in die poort van die laer en roep almal wat vír die 
Here is, na hom toe.  Al die seuns uit die stam van Levi versamel by hom.  
Hy stuur hulle tussen die volk in en hulle maak omtrent 3000 man met hul 
swaarde dood.  Daarna word aan die Leviete die priesterdiens toegewys.  
Na die gebeure mag nie meer alle mans in Israel offers bring nie, maar net 

Moses tree op as voorbidder vir die volk
Die volgende môre wys Moses die volk op die groot sonde wat hulle begaan 
het.  Miskien kan hy vir hul sonde versoening doen.  Hy gaan pleit weer by 

verder te lei, maar Moses hou aan pleit dat die Here self weer hul Leidsman 
moet wees.  Die verbond wat die volk verbreek het, moet  hernuwe word.  
Moses is selfs bereid om in die plek van die volk te sterf, maar God wil 
Moses nie straf vir die sonde van die volk nie.  Die volk toon ook hul berou 
deur al hul versiersels af te haal.

Moses slaan sy tent buite die laer op en noem dit die tent van samekoms.  
Later word die tabernakel ook die tent van samekoms genoem.  Hy gaan by 
sy tent in om met God te praat.  Die wolkkolom bedek die ingang van die 
tent, terwyl die volk almal by hulle tente neerbuig.  So pleit Moses elke dag 
totdat die Here hom genade bewys en toestem om weer saam met die volk 
op te trek.  Die verbond is herstel.  Moses is ook hier die skadubeeld van  
Christus, wat by God pleit vir die sondaars, soos Moses vir die volk gepleit 
het.
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