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Skrifgedeelte: Eksodus 32:30-35, 33:12-20; 34:1-9 en 34:28-35 

Teksverse: Eksodus 34:5-7 

Tema: Smeek om vergifnis vir die kerk wanneer die genadige Here voor jou kom staan! 

Elke keer wanneer God voor `n mens kom staan, kan mens nie anders nie as om te bid nie. Wanneer 

God praat, antwoord ons en ons doen dit in gebed. Dit is deel van die rede hoekom gebed die 

vernaamste, of mees algemene, deel is van ons lewe van dankbaarheid. God kom staan voor ons in 

Jesus Christus en omdat Hy só in Jesus Christus voor ons staan, antwoord ons deur gebed. 

Elke keer in die Bybel, waarvan ons hoor dat God voor `n persoon kom staan het, het daardie 

persoon in gebed geantwoord - veral wanneer God voor die mens kom staan en hom vertel van hulle 

verhouding wat gebreek is deur die sonde.  Ons sien dit seer sekerlik op die mooiste in hierdie 

gebeure van Eksodus 32 tot 34. Kom ons kyk na hierdie gedeelte deur drie handvatsels te gebruik: 

 God maak Homself bekend nie net as God almagtig nie, maar ook as God die Here. 

 God is genadig én regverdig 

 God se genade laat jou in hierdie wêreld skitter met heerlikheid. 

Van God almagtig na God die Here 

Die vorige keer wat ons gehoor het dat God aan Moses verskyn het was by hierdie einste bergreeks 

toe God vir Moses geroep het om die volk uit Egipte uit te lei. Sinai is deel van `n bergreeks waarvan 

Horeb ook deel is. Toe God die eerste keer aan Moses hier verskyn het, het God Hom aan Moses 

bekend gemaak as die Here - die "EK IS". En ons het daar gehoor dat God Homself só aan Moses 

bekend gemaak het, om só vir Moses te wys op God se almagtigheid, oral-teenwoordigheid en 

grootheid. 

God het Homself die eerste keer só aan Moses bekend gemaak, omdat dit vir Moses nodig was om 

God te ken as die Almagtige Here. Moses het hierdie massiewe opdrag met groot uitdagings gekry 

en hy het nodig gehad om te weet dat die God wat hom stuur om hierdie werk te gaan doen, is die 

Almagtige Here - die Een wat in staat is om dit te kan doen. 

Daarom dat ons in Eksodus 3 en 4 gesien het dat Moses bykans voor die Here neerval omdat hy 

gekonfronteer word met die almag en heiligheid van die Here. Moses kon nie anders nie as om te 

besef hóé ver hy en God van mekaar verwyder is deur die sonde. Daarom dat hy hierdie heilige vrees 

vir God gehad het.  

Wanneer ons egter Eksodus 33 lees, hoor ons hoe Moses begeer om God se magtige verskyning te 

sien. Daar het dus iets verander: Moses het nie net `n heilige vrees vir die Here nie, maar ook `n 

begeerte om God se verskyning te sien. Tussen Eksodus 3 en 33 het Moses God leer ken en nader 

gegroei aan God. 

Nou, wanneer die Here vir `n tweede keer aan Moses verskyn, maak Hy Homself só aan Moses 

bekend: "EK, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon 

my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek 

niemand sonder meer vry nie..." Die ander manier wat ons die laaste gedeelte kan vertaal, is: "...wat 

ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie..." 
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Wanneer God Homself só aan Moses bekend maak, maak Hy Homself bekend as die genadige God 

wat genade bewys, want op hierdie stadium was dit vir Moses nodig om te weet dat die God wat 

hulle gered het, is ook `n God van genade wat nie net mense eenvoudig uitwis omdat hulle sonde 

gedoen het nie. Die woorde "barmhartig", "genadig", "lankmoedig", "liefde" en "trou" is almal 

woorde wat verskillende dele of vorme van genade beskryf. Op hierdie manier sê God vir Moses dat 

dit nie saak maak hóé jy daarna kyk nie, God bly `n genadige God wat genade gee en bewys. 

Genadig én regverdig 

Tog, al is God genadig, is Hy ook regverdig. God se genade en God se regverdigheid gaan hand-aan-

hand. Ons kan hierdie twee nie van mekaar los maak nie. Daarom dat God aan die een kant sê dat Hy 

ongeregtigheid, oortreding en sonde vergewe, maar dit bly nie ongestraf nie. Sonde moet gestraf 

word. Juis dit is wat moes duidelik word in die sonde-offers en brandoffers wat die volk in die Ou 

Testament moes bring. 

Die voorskrifte van die offers is deel van die wet wat die Here in die Ou Testament aan die volk 

gegee het en hierdie offers moes elke keer die volk daaraan herinner dat alhoewel God hulle 

vergewe het, moet `n onskuldige dier boet vir hulle sonde. Daar was nie in die Ou Testament iets 

soos goedkoop vergifnis nie en in die Nuwe Testament kry ons die idee van goedkoop vergifnis nog 

minder! 

Ons het reeds in die preek oor Eksodus 3 en 4 gehoor dat Jesus Christus God op `n nog voller manier 

aan ons bekend gemaak het. Ook wat God se genade en regverdigheid betref, kom maak Jesus 

Christus dit vir ons nog meer duidelik. God se genade word nog meer daarin duidelik dat dit nie net 

Jode is wat God se volk is nie, maar dat almal wat in Jesus Christus glo God se volk is. God se genade 

strek verder en breër as net hierdie volkie wat by Sinai bymekaar was. Dit is nie net Jode se sonde 

wat vergewe is nie, maar almal wat in Jesus Christus glo se sondes is vergewe. 

Maar God se regverdigheid word vir ons duidelik deurdat ons sonde nie ongestraf bly nie. Jesus 

Christus dra die straf op ons sonde en word in ons plek gestraf vir elke sonde wat ons sou doen. Daar 

is nie iets soos goedkoop vergifnis nie - dit het die Seun van God sy lewe gekos. Vergifnis is nie maar 

`n sinnetjie aan die einde van `n gebed nie, dit is `n helse pad van pyn en seer en godverlatenheid 

wat deur die Seun van God gestap is, sodat die seun van die mens weer in `n verhouding met God 

kan staan. 

Daarom moet dit vir ons iets besonders wees om in God se heilige teenwoordigheid in te gaan in 

gebed en vir die volk van die Here, die kerk, in te tree in gebed. Ek en jy is die kerk, nog meer as wat 

Moses deel was van die Israeliete. En toe hy in Eksodus 32 tot 34 besig was om te bid, was hy besig 

om te smeek om vergifnis van die volk se sondes. 

Hoeveel te meer moet ek en jy dan nie in gebed intree vir die sondes van die kerk, die volk van die 

Here nie? Ja, ons het die onbeskryflike duur genade van die Here ontvang, maar dit maak nie ons as 

kerk immuun teen die sonde nie. Daar is nog soveel sonde wat aan ons vasklou: gebrek aan geloof, 

aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons bly dikwels stil oor die 

onregverdighede en sonde in hierdie wêreld en getuig ons nie tot die eer van God nie. Ons hou vas 

aan tradisies en oorgelewerde gebruike en ons verdra goeie dinge wat dikwels afgode raak omdat 

ons ons vertroue daarop plaas en nie op God nie. 
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Die duur genade en vergifnis wat Jesus Christus vir ons bewerk het, maak vir ons die pad oop om in 

gebed in te tree vir die kerk - die volk van die Here in die Nuwe Testament. Dit is `n duur genade wat 

Jesus Christus vir ons gee, maar dit is `n duur genade wat ons heeltemal verander wanneer ons voor 

God staan in gebed. Dit is genade wat ons laat skitter van God se heerlikheid...  

Genade wat jou laat skitter 

Ons hoor dat toe Moses van die berg afgekom het nadat God voor hom kom staan het, sy gesig 

geblink het van God se heerlikheid. En elke keer daarna wat Moses in God se teenwoordigheid was, 

het sy gesig geblink; was die heerlikheid, die grootheid, almag, genade en regverdigheid van God 

sigbaar in Moses se gesig, soos `n gesig in `n spieël. 

Dan hoor ons in 2 Korintiërs 3 dat Paulus ons hiervan vertel en vir ons wys hoe dit vir ons ook `n 

realiteit in Jesus Christus geword het. Die Here leer ons dit deur hierdie woorde van Paulus: "Ons 

almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons 

word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons 

uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is." 

Elke keer wat ek en jy in gebed intree vir die kerk en ons staan voor die Here die genadige en 

regverdige God, is die Heilige Gees besig om ons te verander om meer en meer soos Jesus Christus 

te word. Elke keer wat ons só in gebed by die Here pleit vir ons, sy Kerk, leer ons opnuut die wonder 

van die duur genade en regverdigheid wat God vir ons in Jesus Christus bewys het. Juis dan is die 

Heilige Gees besig om ons te verander, sodat ons nie net kan nie maar ook wil lewe soos God wil hê 

ons moet lewe. Smeek daarom om vergifnis vir die kerk wanneer die genadige Here voor jou staan! 

Amen  

 


