
 

1 
 

Hoofdstuk 45          
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Jullie weten volgens mij allemaal wel dat omie en ik jaren geleden een groot 

pleeggezin hadden. Vreemde, onbekende kinderen kwamen zomaar in ons huis 

wonen. Wij kenden hen niet en zij ons niet. Dat was vaak van beide kanten 

wennen. Vaak was het zo: wat die kinderen bij hun biologische ouders gewend 

waren, was bij ons onmogelijk. De politie je vriend die je helpt wanneer je 

problemen hebt? Nee, de politie was je vijand! Natuurlijk gold dat niet voor alle 

pleegkinderen, maar zich in ons pleeggezin aanpassen, dat moesten ze allemaal.  

 

Om het voor hen een beetje gemakkelijker te maken hadden omie en ik 

huisregels gemaakt, die ik op een papier geschreven had. Bovenaan stond:  

                                  

Huisregels van “Huize Plexat”. 
 

Ik had nog zo’n exemplaar in deze kinderbijbel bewaard. Er stonden 20 

afspraken op. Ik heb zojuist die 20 huisregels glimlachend gelezen. Zo moeilijk 

waren ze niet, maar wel duidelijk. 

Huisregel 19 schrijf ik even hieronder. Is wel leuk om te lezen. 

 

Wees behulpzaam voor een ander. Wees niet bang dat je teveel voor een  

ander doet. Je kunt beter te veel voor een ander doen, dan te weinig. Het 

bevordert de goede verstandhouding hier in ons pleeggezin. 

WIE GOED DOET, GOED ONTMOET.  

 

 

Hoofdstuk 45         -        De tien Woorden        -         Exodus  19, 20 en 21   
 

De uittocht uit Egypte was al weer twee maanden geleden. Het volk Israël was 

op het schiereiland de Sinaï aangekomen. Op het vlakke veld voor een berg 

zetten ze hun tentenkamp op. Een vreemde, wijde wereld was het daar met 

donkere, kale rotsen zo ver als je maar kon kijken. Hoog boven alles uit zag je 

de machtige Godsberg. Vol ontzag keken de mensen omhoog naar deze berg 

Horeb. Huiverend dachten ze eraan dat ze hier binnenkort de Heer zouden zien 

en zijn Stem zouden horen. Ze dachten terug aan Mara, hoe opstandig ze daar 

waren geweest. Aan hun ongeloof bij Rafidim omdat er geen brood meer was.  

Zo’n heilig man als Mozes, ja die kon de berg opgaan om God te ontmoeten. 

Maar zij, de gewone mensen, hoe zouden zij ooit God kunnen ontmoeten? 

 

Toen het zover was ging Mozes het tentenkamp uit. Hij liep de kant uit van de 

berg. Hij was al over de tachtig en een gemakkelijk leven had hij niet gehad. 
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Maar zoals hij daar liep, rechtop en met het hoofd omhoog leek hij gewoon nog 

een jonge man. Tussen de berg en het tentenkamp bleef Mozes staan en de Heer 

sprak tot hem vanaf de berg: ‘Jullie hebben gezien wat Ik, de Heer, met de 

Egyptenaren gedaan heb. En jullie hebben gemerkt dat Ik jullie snel en veilig 

hier bij Mij gebracht heb. Nu moeten jullie goed naar Mij luisteren. Jullie 

moeten je houden aan de afspraken met Mij. Dan zullen jullie een kostbaar bezit 

voor Mij zijn. De hele aarde is van Mij en alle volken zijn van Mij. Maar jullie 

zijn echt Mijn volk. Jullie zijn heilig, jullie zijn apart gezet, jullie zullen Mij 

dienen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De berg Horeb. 

 

Later, terug in het tentenkamp vertelde Mozes dit Godswoord aan de oudsten, de 

leiders van het volk. En uit naam van het hele volk antwoordden zij: ‘Wij zullen 

alles doen, wat de Heer gezegd heeft.’ 

Natuurlijk wilden ze dit doen. De Heer gehoorzamen, hun God die hun water uit 

de rots gegeven had en nu ook elke morgen het manna. Vast en zeker! Mozes 

kon ervan overtuigd zijn dat zij niet weer tegen Gods wil in zouden gaan. Nee, 

ze zouden Hem nooit weer ongehoorzaam zijn!  

Ze meenden het ook echt, toen ze dit tegen Mozes zeiden. Ze wisten toen nog 

niet hoe snel het kwade hen weer in zijn macht zou krijgen. Ook Mozes wist dit 

niet toen hij bij de berg omhoog liep om dit antwoord van het volk aan God te 

vertellen. 

Alleen God wist het. Maar toch nam Hij dit volk aan tot zijn eigen volk. En in 

groot geduld waarschuwde Hij hen en leerde hun hoe ze met elkaar om moesten 

gaan. Mens met mens.  
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Dit slavenvolk was nog maar net bevrijd en hoe gemakkelijk konden ze 

terugvallen in oude verkeerde patronen. Ze moesten nog leren dat de Heer heilig 

is en hoog verheven. 

Ze mochten nu bij de berg komen en wanneer God hun Zijn wetten voorschreef, 

dan mochten ze allemaal Zijn Stem horen. Maar eerst moesten ze zich twee 

dagen lang op een ontmoeting met God voorbereiden. Ze moesten zichzelf en 

ook hun kleren wassen. Na drie dagen moesten ze om de berg heen gaan staan. 

Maar niemand mocht op de berg komen. Geen mens en ook geen dier. Ze 

moesten zelfs tussen hun tentenkamp en de berg een groot hek maken. Klom 

iemand over dat hekwerk dan moest die persoon of dat dier gedood worden. 

Niemand mocht meer met zijn onheilige voeten op Gods heilige berg komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rustig liep Mozes het bergpad op, omhoog naar de brandende berg…. 
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En deze keer luisterden ze naar Mozes en deden precies zoals hij tegen hen 

gezegd had. Niet omdat ze zo graag wilden doen wat de Heer tegen Mozes 

gezegd had, maar ze waren bang, bang voor wat hen zou kunnen overkomen. Er 

waren maar weinig mensen die het goed hadden begrepen. Het ging in de eerste 

plaats niet om een schoon lichaam en gewassen kleren, maar om je hart dat rein 

moest zijn en dat je geen kwaad geweten had. 

 

Toen ze daar op die derde dag klaar stonden achter dat grote hek, hing om de top 

van de berg een grote donkere wolk. En uit die duistere wolk weerlichtte het aan 

één stuk door. Het licht van Gods heerlijkheid. Zware donderslagen 

weerklonken en dreunden door de bergen heen. En boven dit alles uit hoorde je 

steeds harder het heldere geluid van een trompet. Bevend van angst zagen de 

mensen hoe de berg schudde.  

 

 

Bevend van angst zagen de mensen hoe de berg schudde. 

 

Mozes sprak en God antwoordde met een geweldig geluid. De Heer was nu op 

de top van de berg. Hij riep dat Mozes naar Hem toe moest komen en rustig liep 

Mozes het bergpad omhoog naar de brandende bergtop. Angstig keken al die 

duizenden mensen hem na. Al hoger klom Mozes en al kleiner werd hij tot ze 

hem niet meer zagen. 

‘Die man zien we nooit weer terug!’ zeiden veel mensen tegen elkaar. ‘Een 

mens die zo dicht bij God komt, die moet sterven!’ 
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Maar Mozes stierf niet! Toen de mensen daar beneden aan de berg hem al lang 

niet meer konden zien, klom hij nog steeds hoger de steile bergpaden op. Hij 

was niet bang. Niet voor de duistere valleien naast hem en ook niet voor de felle 

bliksemschichten hoog boven hem in de lucht. Ook was hij niet bang voor de 

Heer. God zou hem bewaren! Dat geloofde hij. 

 

En toen, terwijl Mozes daar eerbiedig stond te wachten, zei de Heer tegen hem 

dat hij nog een keer terug moest gaan en het volk goed moest waarschuwen niet 

over het hek te klimmen. Ze mochten niet te dicht bij de berg komen, want in dat 

geval zou de toorn van de Heer over hen komen en zouden er veel mensen 

sterven. 

‘Maar Heer,’ zei Mozes, ‘dat zullen ze heus niet doen. Ik heb ze al heel goed 

gewaarschuwd dat ze dat niet mogen doen.  U heeft immers tegen mij gezegd 

dat de berg nu heilige grond is.’ 

De Heer zei: ‘Mozes, ga naar beneden en kom weer terug met je broer Aäron. 

Zorg dat de priesters en andere mensen niet omhoogklimmen. Als zij nu naar 

Mij toekomen zal Ik ze straffen.’ 

 

Daar ging Mozes weer de gevaarlijke bergpaden langs naar beneden. Nog een 

keer waarschuwde hij het volk Israël. En weer liep Mozes omhoog de berg op. 

Maar deze keer was Aäron bij hem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozes en Aäron lopen de berg op. 
 

Weer stond Mozes in die wolk en wachtte op het Goddelijk Woord. 

Toen de Heer sprak met het geluid als van de donder, zodat het hele volk het 

beneden kon horen, viel alle vermoeidheid van Mozes af. In zijn hart was alleen 

maar eerbied en stil ontzag. God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke 

regels.  

Hij zei: ‘Ik ben de Heer, jullie God 
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‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald en bevrijd uit de 

slavernij. 

Vereer geen andere goden. Vereer alleen Mij. 

Maak geen beeld van een mens of van een dier dat in de lucht, op het land of in 

het water leeft. Je mag geen beelden vereren of ervoor knielen, want Ik de Heer, 

ben jullie God. Ik wil niet dat jullie andere goden dienen. 

Als iemand Mij ontrouw is en andere goden gaat dienen, zal Ik hem straffen. 

Dan straf Ik hem en ook zijn nakomelingen tot en met de vierde generatie. 

Maar als iemand Mij liefheeft en zich aan Mijn regels houdt, zal Ik goed voor 

hem zijn. Ik zal ook goed zijn voor zijn nakomelingen, zelfs voor de duizendste 

generatie. 

Spreek Mijn Naam niet zomaar uit, niet zonder nadenken. Als iemand dat toch 

doet zal Ik hem straffen. 

Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. Zes dagen mogen jullie werken 

en bezig zijn met alles wat je moet doen. Maar de zevende dag is een dag die 

voor Mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en 

je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen ook niet voor je werken. En ook 

de vreemdelingen, die in jullie steden wonen, mogen niet werken. 

Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat 

daarin leeft. Maar Ik rustte op de zevende dag. Daarom heb Ik de zevende dag 

gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt. 

Heb respect voor je vader en je moeder. Dan zal je lang leven in het land dat Ik 

je zal geven. 

Vermoord niemand. 

Ga niet vreemd. 

Steel niet. 

Vertel bij de rechters geen leugens over iemand. 

Verlang niet naar iets dat van een ander is. Blijf af van zijn huis, zijn vrouw, zijn 

slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel en van al zijn bezit.’ 

 

Met angst en beven had het volk de Heer gehoord. Ze waren erg bang voor die 

rokende berg en voor het zware onweer. Ze waren bang voor de Wet die de Heer 

hen opgelegd had. Als ze zich aan deze regels moesten houden, wie was dan nog 

onschuldig? Wie kon dan nog voor Gods aangezicht komen en in leven blijven? 

 

Toen Mozes weer bij het volk beneden was, zeiden ze tegen hem: ‘Als u tegen 

ons spreekt, dan zullen we luisteren. Maar God moet niet weer tegen ons 

spreken. Want dan sterven wij.’ 

En ook naar deze angstige vraag van het volk wilde de Heer luisteren. Na deze 

eerste keer heeft Hij niet weer rechtstreeks tot het volk Israël gesproken. In het 

vervolg moest Mozes hen vertellen wat God het volk Israël te zeggen had. 
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Mozes begreep dat de mensen deze tien Woorden niet na één keer gehoord te 

hebben  konden onthouden. En ook, boven op de berg had Mozes nog veel meer 

wetten en regels van God gekregen. Die heeft hij allemaal in een boek 

opgeschreven en dat boek gaf hij de naam: ‘Boek van het Verbond’.  Nu kon hij 

altijd weer nalezen wat God tegen hem gezegd had. Ook kon hij uit dat boek het 

volk leren, elke keer wanneer dat nodig was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Boek van het Verbond’ 
 

In diezelfde tijd zei de Heer tegen Mozes: ‘Nu het volk Mijn wetten kent wil Ik 

een eeuwig Verbond met hen oprichten. Kies zeventig mannen, leiders van het 

volk, neem hen en ook Aäron en zijn zonen Nadab en Abihu mee de berg op. 

Maar niet te ver. Op een afstand moeten jullie dan voor Mij knielen. Mozes, jij 

mag dichtbij Mij komen. Alleen jij, de anderen niet. En het volk moet helemaal 

beneden blijven.’ 

 

Direct de volgende ochtend maakte Mozes alles klaar. Onder aan de berg 

maakte hij een altaar. Daar zette hij twaalf grote stenen rechtop, voor elke stam 

van Israël één. Nogmaals vertelde Mozes aan alle mensen de wetten en regels 

die de Heer hen gegeven had. Het volk luisterde en beloofde Mozes: ‘Wij zullen 

ons houden aan alle wetten van de Heer.’ 

En weer geloofden ze zelf wat ze beloofden. Ja, op dat moment meenden ze het 

echt. Ze zouden altijd doen wat de Heer van hen verlangde! 

 

Mozes gaf een aantal jonge mannen opdracht om stieren te slachten. Die werden 

daarna aan de Heer geofferd. De helft van het bloed van de dieren bewaarde 

Mozes in grote schalen. De andere helft goot hij over het altaar. Daarna pakte 

Mozes het Boek van het Verbond en las alles daaruit voor. 

Het volk antwoordde voor de tweede keer die dag: ‘Wij zullen de Heer 

gehoorzamen. We zullen ons houden aan alles wat Hij heeft gezegd.’ 
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Toen nam Mozes de schalen met bloed en hij spatte dat bloed over de mensen 

heen. Hij zei: ‘De Heer heeft jullie al deze wetten en regels gegeven en jullie 

hebben beloofd om je daaraan te houden. Dit bloed is daarvan een teken. Jullie 

zijn nu voor altijd Gods volk.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit bloed is daarvan een teken. 
 

Daarna gingen Mozes en zijn broer Aäron met zijn beide zonen Nadab en Abihu 

de berg op en direct daar achteraan liepen de zeventig oudsten, leiders van het 

volk Israël. Ze gingen niet hoog de berg op. Ver van de duistere wolk bleven ze 

staan. Vanuit de verte mochten ze iets van Gods Heerlijkheid zien. Het was of 

daar boven hen op een hoge troon een machtige koning zat met zijn voeten op 

een voetbank van prachtige blauwe steentjes. Die steentjes schitterden als de 

hemel. Het was de grootste dag in het leven van deze mensen. En het 

wonderbaarlijkste vonden ze, dat hen niets was overkomen, nu ze de Heer 

hadden gezien en dat zij mee mochten doen met het offerfeest. 

 

Alleen Mozes mocht naar boven naar God in de wolk. Zijn dienaar Jozua 

vergezelde hem nog een eind, maar toen moest ook hij achterblijven en wachten. 

Eenzaam en helemaal alleen klom Mozes, de grote Godsman verder.  

  

Uit al die duizenden en duizenden had God alleen hem uitgekozen. En dat hij 

niet trots en eigenwijs zou worden, liet God hem wachten. Zes lange dagen zat 

hij daar. Geduldig wachtte hij en geen verkeerd woord kwam over zijn lippen. 

De zevende dag riep de Heer hem vanuit de wolk en Mozes ging de wolk in. Hij 

klom verder omhoog, naar de top van de berg. Daar bleef hij veertig dagen en 

nachten. De Israëlieten zagen op de top van de berg een groot vuur. Ze begrepen 

dat de Heer in dat vuur aanwezig was. 
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Alleen Mozes mocht naar boven, naar God in de wolk. 
 
 


