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De God van Israël neemt afstand van het volk, dat zich op door eigen goden 
te maken van Hem afkeert. Hij wil niets meer met Zijn volk te maken 
hebben.  
Mozes erkent de zonde van het volk, maar vraagt om genade. Hij herinnert 
God aan het verbond.  
God laat Zijn genade zien. 
Mozes is ‘heilig’ verontwaardigd door wat hij ziet en verbreekt de stenen 
waarop de Wet geschreven staat, het onderpand van het verbond. Zo laat hij 
zien, wat de gevolgen kunnen zijn van het verbreken van het verbond door 
het volk.  
Het volk wordt gestraft om hun overtreding. 
Mozes zegt tegen het volk dat hij vergeving zal vragen voor hun zonde. 
Mozes doet voorbede voor het volk en wil zelf de straf dragen. 
God straft de overtreders en wil verder niet Zelf met het volk meegaan. 
Het volk Israël is bedroefd als het hoort dat God niet meer met het volk 
meegaat. Mozes doet opnieuw voorbede bij God voor het volk. God verhoort 
zijn gebed en belooft toch met Israël mee te trekken naar Kanaän. 

Geloofsleer Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) artikel 36, de overheid (opvoeders) 
moeten regels en wetten, zeker die te maken hebben met godsdienst, 
handhaven.  

Psalm / Lied Psalm 69: 12 
Psalm 81: 15 
Psalm 95: 5-9 en 12 
Psalm 97: 4 
Psalm 99: 7 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• In dit verhaal kunnen we naar voren laten komen dat het overtreden 
van regels en geboden vaak een kettingreactie teweeg brengt. Het leidt 
tot steeds meer verkeerde daden. 

• God neemt hier afstand van en dat hebben wij ook te doen. 
• Zonder erkennen en belijden van schuld en zonde kan er geen 

vergeving zijn voor de zonde en kan er niet om genade gevraagd 
worden.  

• Straf is het gevolg van overtreding en moet ondergaan worden, voordat 
genade verleend kan worden. De opgelegde straf kan door genade wel 
verminderd worden of kwijt gescholden worden.  

• In geval van pesten moet duidelijk worden dat op de daad wel straf 
volgt. Het is een overtreding van het gebod onze naaste lief te hebben 
als onszelf. Door oprechte spijtbetuigingen kan de straf wel verminderd 
worden. Degene die gepest wordt, moet wel voelen dat de spijt oprecht 
is en dat hij niet meer bang hoeft te zijn voor herhaling.  

 

 


