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De HEER! De HEER!
God is liefde 5

Het is een indrukwekkende ontmoeting 
die de tachtigjarige Mozes meemaakt. 
Voor hemzelf, maar ook voor ons. We 
mogen het mee beleven dat God zijn 
volk toch weer opzoekt en zich 
ondanks alle verzet en ongeloof toch 
weer openbaart, als nog nooit tevoren: 
liefdevol en genadig! God ontmoeten 
zoals Hij is: dat is steeds opnieuw de 
bedoeling als we lezen in de Bijbel en 
luisteren naar de Bijbelse verhalen. De 
Bijbel is het boek van de ontmoetingen.

De naam uitroepen
Mozes had al eerder ontmoetingen met 
God gehad: bij de brandende doorn-
struik (Ex. 3:1-6), de verschijning voor 
het volk op de berg Sinaï (Ex. 19), de 
persoonlijke ontmoeting van veertig 
dagen en nachten (Ex. 24:12-18). Hoe 
liefdevol is dit allemaal? Is het niet eer-
der een en al heiligheid? Na de geschie-
denis met het gouden stierkalf (Ex. 32) 
en Mozes’ voorspraak voor het volk 
(Ex. 33) volgt dan de grote verschijning 
waar Mozes om gevraagd had. God 
komt heel dichtbij Mozes: naast hem, 
voor hem langs. Maar er valt niet zoveel 
te zien (niet de indrukwekkende ver-
schijnselen van eerdere keren). Het 
spreken van de HEER staat centraal. 
God roept zijn naam uit: de naam is 
God zelf en daarom is de naam zo kost-
baar en al onze aanbidding waard. De 
naam moet door ons gekoesterd worden 
(de Psalmen leren ons dat!). De naam 
wordt uitgeroepen zodat die door ons 
kan worden aangeroepen. Door middel 
van gesproken woorden laat God Mozes 
ervaren wie Hij is: Jahweh! Jahweh! IK 
BEN ER! IK BEN ER ECHT! Het uit-
roepen van de naam door de HEER is 
de verhoring van Mozes’ gebed ‘laat mij 
toch uw majesteit zien’ (Ex. 33:18)

Vergevend?
De naam is vol liefdevolle genade. 
Maar het lijkt erop dat wat met de ene 

hand gegeven wordt, met de andere 
weer wordt teruggenomen. Vergeeft 
God nu wel of niet? Is Hij nu wel of 
niet genadig? 1) ‘Die schuld, misdaad 
en zonde vergeeft, maar niet alles onge-
straft laat’. Dat lijkt tegenstrijdig. Zowel 
Joël als Jona citeren uit Exodus 34:5-7. 
Joël 2:12-13: de vergeving is er voor 
wie terugkeren naar de HEER, die met 
heel hun hart tot inkeer komen, die 
treuren en rouwen om hun zonden; 
God weigert zijn vergeving aan wie 
niet tot inkeer komen. Jona 4: 2: ‘ik wist 
het wel: u bent een God die genadig is 
en liefdevol’; Jona erkent daarmee net 
als Joël dat God genadig en vergevend 
is voor wie tot inkeer komen. 2) Hoe 
kan God hier zeggen dat hij de kinde-
ren straft voor de zonden van hun 
ouders terwijl in Ezechiël 18:20 staat: 
‘De ziel die zondigt, die zal sterven. Een 
zoon zal niet mede de ongerechtigheid 
van de vader dragen, en een vader zal 
niet mede de ongerechtigheid van de 
zoon dragen’? Ezechiël heeft een zoon 
op het oog die niet in het zondige 
spoor van zijn vader gaat en dus ook 
niet daarvoor de straf zal dragen. In 
Exodus gaat het om de volgende 
geslachten die het zondige voorbeeld 
volgen, en die dus de straf voor hun 
eigen zonden dragen, omdat ze net als 
hun ouders de HEER haten (Ex. 20:5). 
Dat is dus een ernstige waarschuwing 
voor ouders: hun zondigen, hun afwij-
zing van Gods heilige liefde, is als een 
besmettelijke ziekte voor hun kinderen.

Liefdevol!
Nu kunnen we nog beter de boodschap 
van de genadige liefde van de HEER 
horen, omdat we die zo nodig hebben! 
Het eerste woord dat de HEER roept is: 
rachum, dat we kennen uit de naam Lo-
Ruchama (Hos. 1:6). Het betekent: ont-
ferming, barmhartigheid en gaat terug 
op een woord dat baarmoeder betekent. 
De NBV heeft met ‘liefdevol’ vertaald en 
dat is een prachtige samenvattende 
omschrijving van alle grondwoorden 
die de HEER zelf hier voor ons uitroept:
-  barmhartig: Gods liefde die zich ont-

fermt
-  genadig: Gods liefde die schuld ver-

geeft
-  geduldig: Gods liefde die lang wacht 

met toorn
- trouw: Gods liefde die volhoudt
-  waarachtig: Gods liefde die waar en 

oprecht is
Zo is de HEER, ‘die duizenden geslach-
ten zijn liefde bewijst’; grondwoorden 

voor ons geloof en voor Gods liefde-
volle omgang in verbondenheid met 
ons: prachtige en krachtige woorden!

Woorden met effect
Wat doet deze openbaring in woorden 
met Mozes? Hij valt op zijn knieën en 
buigt zich neer (34:8) en zijn gezicht 
glanst (34:29). Vertaald naar onszelf:
-  we worden er nederig en bescheiden 

van: God is zo heilig en machtig!
- we gaan ervan stralen: God is zo lief-
devol en prachtig!

Deze HEER die zich zo in het Oude 
Testament openbaart komt ons in het 
Nieuwe Testament in Jezus tegemoet: 
liefdevol, genadig, geduldig, trouw, 
waarachtig. ‘In hem schittert Gods luis-
ter, hij is zijn evenbeeld’ (Heb. 1:3).

Gebed: Dank U, HEER, voor uw liefde-
volle openbaring die zo indrukwekkend 
is. Dank U voor uw trouw, uw geduld, 
uw genade, uw barmhartigheid, uw 
oprechtheid. Geef dat de majesteit en 
luister van uw naam op ons afstraalt 
zodat we nederig worden bij zoveel 
grootheid en zodat we gaan stralen bij 
zoveel liefdevolle schoonheid. Dank U 
voor Jezus, uw geliefde Zoon. Leer ons in 
Hem uw schitterende luister te zien, uw 
heerlijkheid en majesteit zodat we door 
de Geest steeds meer naar de luister van 
zijn beeld mogen veranderen.

Bronwater in de kleine groep
•   Lees samen Exodus 33:18-34:9. Wat 

treft je in dit Bijbelverhaal het meest?
•   Zoek andere Bijbelverhalen op die 

gaan over indrukwekkende ontmoe-
tingen met God en praat daar over 
door.

•   Hoe verhouden zich Gods genadige 
vergeving en onze bereidheid om tot 
inkeer te komen?

•   Hoe werkt zonde door in volgende 
generaties?

•   Hoe zie je in eigen leven Gods liefde 
voor jou?

•   Herken je de effecten van de ont-
moeting met God: dat je nederig 
wordt en dat je begint te stralen?

Kijk ook op: www.josdouma.nl/godisliefde

Wij allen die met onbedekt 
gezicht de luister van de Heer 

aanschouwen, zullen meer 
en meer door de Geest van de 

Heer naar de luister van dat 
beeld worden veranderd.  

- 2 Korintiërs 13:8 -

Loof de HEER, want hij is 
goed, bezing zijn naam, zo 

lieflijk van klank.  


