God is Barmhartig en Genadig
Graag wil ik kort iets delen over twee Gods mannen uit het Oude Testament. Een vooral iets over Gods
goedheid en genade.
De mannen zijn Elia en Mozes.

Elia
-

afvallige koning, Achab – volk los van God.
Mondt uit in een krachtige confrontatie waarin God overduidelijk de krachtige God is die vuur uit de
hemel laat komen
Goddeloze koningin zweert wraak- Elia moet dood!
Elia vlucht en in zijn wanhoop, en hopeloosheid ontmoet Hij God

-

Lezen: 1 Koningen 19: 9b-13
9b Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’
10 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse
machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren
verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn
leven voorzien.’
11 ‘Kom naar buiten, ‘zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij.
Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken
sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving,
maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving.
12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het
gefluister van een zachte bries.
13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de
opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’
Er valt nog heel veel te vertellen over deze gebeurtenissen. Over Gods voorzienigheid waarvan Elia (nog) geen
helder beeld heeft op dat moment.
Wat ik vandaag wil uitlichten is Gods genade en liefde, Gods bemoediging voor Elia – in het gefluister van een
zachte bries…
En Gods geduld in het opnieuw die vraag te stellen – hij laat Elia zijn verhaal vertellen, en als je verder leest zie
je hoe God Elia op de werkelijkheid wijst “Ik ben nog steeds God!” - Over de opdrachten die Elia alsnog krijgt –
God heeft hem niet afschreven.

Mozes
-

Na het gouden kalf
De tent van samenkomst wordt buiten de legerplaats gezet: afstand tussen God en het volk vanwege
de zonde
God besluit niet meer met het volk mee te gaan
Mozes gaat in gesprek

Lezen: Exodus 33:12-15
12 Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet
laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben
ik goedgezind.”
13 Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker
dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn.’
14 De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’

15

Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken.

Mozes verbindt zichzelf met het volk. Hij doet een beroep op God, die hem geroepen heeft en beloofd heeft
met hem te zijn en Zijn grootheid te openbaren.
Hij doet een beroep op God om ook nu de grootheid van Hem te mogen zien – dat God zich aan hem (Mozes
openbaart)
God hersteld het verbond met zijn volk en toont een glimp van zijn heerlijkheid aan Mozes, wij mensen kunnen
de kracht en intensiteit van God niet verdragen, en roept Zijn Naam uit.
En Mozes buigt, knielt voor God.
Lezen: Exodus 34:5-9
5
De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit.
6
De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER ! De HEER ! Een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig,
Mozes is hier een beeld, een voorafspiegeling noemt men dat, van Jezus.
Mozes die zich vereenzelvigt met het volk en zegt niet zonder God zelf verder te willen, te kunnen.
Jezus die door onze zonden buiten Gods heerlijkheid, buiten de stad van God-Jeruzalem, aan het kruis sterft
zodat wij bij het volk van God kunnen behoren.
Jezus die met ons meegaat.

Barmhartig God.
Laten we God danken dat Hij ons niet verlaten heeft maar mee gaat.
Laten we bidden dat ook in het nieuwe jaar we steeds meer van Zijn heerlijkheid mogen zien, en laten zien.

