
God sluit zijn verbond met Israël   Exodus 24:1-8                         Middenbouw  

Bijbelverhaal 

Het volk van Israël reist door de woestijn. God heeft hen bevrijdt uit Egypte, waar ze als slaven 

moesten leven. Nu zijn ze onderweg naar het door God beloofde land. De reis door de woestijn is 

niet eenvoudig. In de woestijn is het droog, warm en gevaar ligt overal op de loer. Het volk mag 

weten dat God bij hen is en voor hen zorgt. Zij zijn het volk van zijn hart. Hij zal hen niet in de steek 

laten. God wil graag dat de Israëlieten hem ook vertrouwen en niet zullen verlaten. Dat ze zullen 

doen wat Hij hen opdraagt. Daarom heeft God het volk de Tien Geboden gegeven. Tien regels waar 

ze zich dankbaar aan moeten houden. Tien regels die vertellen hoe God wil dat het volk van Israël 

leeft. Ook vandaag mogen wij, als christenen, nog leven volgens deze regels. Nu wil God een verbond 

sluiten met de Israëlieten. God heeft hun de wet, de Tien Geboden, gegeven. Hij wil weten of ze ook 

van plan zijn om zich aan die regels te houden. 

God geeft Mozes een opdracht: ‘Kom naar mij toe op de berg Sinaï. Samen met je broer Aäron en de 

70 oudsten van het volk mag jij de berg opklimmen. De rest van het volk moet onderaan de berg 

blijven wachten. Zij mogen de berg niet opgaan. Loop met Aäron en de 70 oudsten tot halverwege de 

berg op. Daar laat je ook hen achter. Zij mogen niet verdergaan. Klim dan alleen verder naar de top. 

Alleen jij mag in mijn nabijheid komen’ Mozes roept het volk bijeen bij de berg. Hij vertelt hun nog 

een keer alle geboden en regels die God aan hen heeft gegeven. Alle Israëlieten beloven dat ze zich 

aan Gods regels zullen houden. Mozes schrijft dan alles wat de HEER heeft gezegd op in een boek. De 

volgende morgen komt het volk weer bij elkaar aan de voet van de berg. Mozes heeft daar een altaar 

voor de HEER laten oprichten. Ook laat hij twaalf gedenkstenen overeind zetten. Voor iedere stam 

van het volk één. Hij laat stieren slachten en een aantal mannen brengen brandoffers op het altaar. 

Mozes neemt dan de helft van het bloed van de stieren die geslacht zijn en schenkt dat in schalen. De 

andere helft wordt op het altaar gegoten. Mozes leest voor uit het boek met regels. De mensen 

zeggen daarop ‘Alles wat de HEER heeft geboden zullen wij doen’ Dan sprenkelt Mozes het bloed uit 

de schaal over het volk heen. Hij zegt: ‘Met dit bloed wordt het verbond met de HEER gesloten. Jullie 

beloven dat jullie je aan de geboden van God zullen houden. God belooft jullie dat Hij jullie niet zal 

verlaten. Hij zal jullie altijd ter zijde staan’ Daarna klimmen Mozes, Aäron en de zeventig oudsten de 

berg op zoals God als opdracht heeft gegeven. Op de berg mogen zij de HEER zien. Later mag Mozes 

met Jozua de berg opgaan om de stenen tafelen te gaan halen, waar de Tien Geboden van God 

opstaan. Aäron en de zeventig oudsten blijven achter bij het volk.  ‘Als er een probleem is moet je 

naar Aäron gaan. Hij weet wat jullie moeten doen’ De mensen staan aan de voet van de berg te 

kijken wanneer Mozes de berg opklimt. De berg Sinaï wordt bedekt door een wolk. Mozes loopt de 

berg op, naar God toe. Zes dagen lang blijft de wolk boven de berg hangen. Op de zevende dag roept 

God Mozes naar zich toe vanuit de wolk. De mensen beneden zien Gods majesteit als een laaiend 

vuur op de top van de berg. Ze zien Mozes de wolk binnen lopen naar de top. Veertig dagen en 

veertig nachten blijft Mozes op de berg. 

Afsluiting  

God sluit een verbond met het volk van Israël. Mozes laat 12 stenen recht op zetten om hier altijd 

weer aan te kunnen denken. De 12 stenen staan daar aan de voet van de berg als herinnering aan de 

wet van God. Steeds als de mensen ernaar kijken zullen ze zich het verbond met God weer 

herinneren en eraan terugdenken wat ze op die dag aan God hebben beloofd. 

Bron: Vertel het maar  


