BEGINZIN

‘Mozes komt er weer aan!’ roepen de mensen die onder aan de berg Sinaï staan. Langzaam en
voorzichtig loopt Mozes de heuvel af.
VERTELSCHETS
Mozes gaat de eerste keer de berg op

Bij de Sinaï staan duizenden tenten, het volk woont hier al een tijdje.
Als Mozes beneden is, wordt het stil, iedereen wil horen wat de Heere tegen Mozes gezegd heeft.
‘Zoals een arend zijn jongen beschermt, zo heeft God voor ons gezorgd en ons bevrijd van de
Egyptenaren’.
‘De HEERE wil een verbond sluiten. Hij wil dat we naar Hem luisteren’. Dan zal het volk Zijn eigendom
zijn, een heilig volk.
Het volk antwoordt: ‘Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen!’
Toen jij gedoopt bent, heeft God ook een verbond met jou gesloten. Hij wil jouw God zijn en Hij wil dat
jij naar Hem luistert.
Mozes gaat voor de tweede keer de berg op

Mozes gaat als middelaar opnieuw de berg op en spreekt met God.
Het volk heeft drie dagen de tijd om zich voor te bereiden, dan zal de Heere tot hen spreken.
De kleren worden gewassen, iedereen zorgt dat hij schoon is
De harten moeten rein zijn, er mag geen ruzie gemaakt worden.
Voor het Heilig Avondmaal is er ook een week van voorbereiding. Maar als jij naar de kerk gaat , is het
ook goed om je daar op voor te bereiden. Door te bidden voor de dominee en te vragen om Gods zegen.
Je mag ook vragen of je de preek goed kunt begrijpen. Ook trek je je nette kleren aan en je zorgt dat
je op tijd in de kerk bent.
De ‘heilige berg’ wordt omheind met palen, niemand mag de berg aanraken, wie dat wel doet, zal
sterven.
De derde dag

’s Morgens vroeg wordt iedereen wakker, er klinkt onweer.
Er hangt een donkere, zware wolk om de berg. Telkens zijn er bliksemflitsen en klinkt de donder.
De berg beeft en uit de wolk klinkt het geluid van een bazuin.
De Heere komt eraan. Het volk is vol ontzag.

Mozes loopt richting de berg, de Israëlieten volgen hem. Aan de voet van de berg blijven ze staan.
De berg Sinaï staat helemaal in rook, omdat de Heere in vuur is neergedaald.
De Heere roept Mozes, hij gaat opnieuw de berg op. Mozes is de middelaar tussen God en het volk.
Eeuwen later komt de Heere Jezus op aarde, Hij is de Middelaar tussen God en ons.
Mozes wijst al op de Heere Jezus. Hij kwam bij God vandaan, bij ons op aarde. Voor zondige mensen
heeft Hij de straf gedragen. Alleen door het werk van de Heere Jezus mogen wij in het gebed tot God
gaan.
SLOTZIN

Als Mozes op de berg is, spreekt God tot Mozes. Mozes mag als middelaar deze woorden weer
doorgeven.
‘Toen sprak God al deze woorden: ‘Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypte, uit de slavernij geleid
heb.’
Waar ken jij deze woorden van? Noem eens één van de geboden.

