
“Zie af va het onheil waarmee Gij uw volk bedreigt.” !
1ste lezing: Exodus 32,7-14 
Psalm: 106 (105) 
Evangelie volgens Johannes 5,31-47 !
In de eerste lezing van vandaag horen wij over een beslissend moment voor Mozes en het 
volk van Israël, een moment waarop het hele volk vernietigd dreigde te worden, een 
moment zoals wij misschien nu ook kunnen ervaren.
!
Waarom waren ze in deze situatie terecht gekomen? Het volk van Israël had een grote 
zonde begaan: ze hadden een gouden stierebeeld gemaakt, ze bogen voor dit 
afgodsbeeld neer en brachten er offers voor op. „Toen Mozes maar wegbleef en niet naar 
beneden kwam, verdrong het volk zich om Aäron en eiste: Maak een God die voor ons uit 
kan gaan.” (Ex.32,1)
!
Het volk was voor de zoveelste keer ongeduldig. Ze wilden niet langer wachten totdat 
Mozes naar beneden zou komen van de berg Sinaï waar hij bij God was om de stenen 
platen van het verbond in ontvangst te nemen. Nee, het volk van Israël was koppig zoals 
wij, ze wisten het beter. Ze hadden niets geleerd van de heilsgeschiedenis die God met 
hen had gemaakt. God had ze bevrijd uit de slavernij van Egypte met sterke hand. God 
had de zee voor hen geopend. God had hun vijanden, de Egyptenaren, die hen 
achtervolgden in de zee doen omkomen. God had in de woestijn, ondanks hun 
gemopper, water gegeven, brood gegeven, vlees gegeven. God had al vaker met grote 
barmhartigheid hun zonden vergeven.
!
Terwijl ze al wisten dat God had bevolen, naast Hem, geen godenbeelden te maken van 
goud of zilver, riepen zij voor het gouden stierebeeld: „Israël, dit is de god die u uit Egypte 
heeft geleid.” (Ex.32,4). Bij mij komt spontaan de vraag op: Hoe dom en koppig kan je 
zijn? Maar terwijl ik me dit afvraag kijk ik naar mezelf en herken dat ik ook vaak in mijn 
leven zo oerdom en halsstarrig ben geweest. Dat ik ook vaak heb gedacht: ik weet het 
beter, ik ga mijn eigen weg, ik wil zelf bepalen wat ik met mijn leven doe en weiger me 
door God en zijn profeten te laten leiden. Herkenbaar? 
!
Toen sprak de Heer tot Mozes: „Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is. Laat Mij begaan, dan 
kan Ik hen in mijn brandende toorn vernietigen. Maar van u zal ik een groot volk maken.” 
Mozes kreeg van God de belofte dat hij gered zal worden maar dat is voor Mozes niet 
genoeg. Hij, die ook door dit volk bedreigd is geweest in de woestijn toen ze dorst en 
honger hadden, heeft ook liefde voor dit volk en doet een uiterste poging om voor het 
volk ten beste te spreken bij God en het volk te redden: „Waarom, Heer, uw toorn laten 
woeden tegen het volk dat Gij met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid?…
Zie af van het onheil waarmee Gij uw volk bedreigt. Denk aan uw dienaren Abraham, Isaäk 
en Israël… Toen zag de Heer af van het onheil waarmee Hij zijn volk had bedreigd.” (Ex.
32,11-14).
!
Beste broeders en zusters, het gebed van Mozes heeft Gods Barmhartigheid verkregen, 
Gods Vergeving, ondanks de grote zonde van het volk. In zijn gebed herinnerde Mozes 
God ook aan zijn andere goede vrienden Abraham, Isaäk en Jacob, en aan Zijn Beloftes 
aan dit volk. God had alle recht om het volk te straffen voor hun zonden maar God was 
bereid, in Zijn grenzeloze Barmhartigheid, om zich te laten vermurwen door het gebed 
van zijn vriend Mozes.




Laten wij dan samen onze gebeden opstijgen tot God en ten beste spreken voor de hele 
wereld, opdat God opnieuw Barmhartig is met ons, onze zonden vergeeft en ons een 
nieuwe kans geeft om Hem de plaats te geven in ons leven die Hem toekomt. Laten wij 
God vermurwen met ons nederig gebed, dag en nacht, en wij zullen opnieuw ervaren dat 
Hij een Barmhartige Vader is. Amen.


