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Inleiding 
‘God? Waarom zou ik in Hem geloven? Ik merk nooit wat van Hem… en ik heb Hem ook 
nog nooit gezien…’ Het zou je buurmeisje kunnen zijn die het zegt, een klasgenoot, de 
collega met wie je dagelijks samenwerkt. Of misschien jij zelf… Kun je God zien of 
tegenkomen? Heb jij Hem wel eens gezocht? En toen ook gevonden? Een paar jaar geleden 
had je zo’n televisieprogramma. Henny zoekt God. Catherine zoekt God. Het bleek nog niet 
zo makkelijk om God te vinden.  
Soms lijkt Hij zo ver weg. Voor veel mensen vandaag is Hij ver weg. Bestaat Hij gewoon niet. 
En een God die niet bestaat – daar hoef je niks mee. Een God op afstand – die hoef je niet 
serieus te nemen. Hoe verder weg, hoe minder belangrijk. Daarom kun je in de Bijbel lezen 
dat God juist dichtbij komt. Zo dichtbij dat je er niet langer omheen kunt. Dat Hij 
werkelijkheid wordt in je leven. Bijvoorbeeld in Exodus 19. Deze God, de Vader van Jezus 
Christus, kun je tegenkomen. Kun je ontmoeten. Echt. Live. Hij komt heel dichtbij. Daarover 
gaat deze preek. God – Hij komt dichtbij.  
 
Je kunt niet zonder… 
Waar zou jij niet zonder kunnen? Geld, huis? Bijbel, geloof? In Exodus 19 komt naar voren 
dat onderweg in de woestijn jij en ik niet zonder de ontmoeting met God kunnen. Zoals 
Israël dat meemaakt. Ontmoeting met God. Hij dichtbij hen. Zij dichtbij hem. Zo dichtbij, dat 
je met Hem kunt praten en communiceren. Hij zegt iets tegen hen en zij zeggen iets terug. 
Van levensbelang. Zo’n God is werkelijkheid. Die wil je serieus nemen. Voor Hem wil je 
leven.   
En zo Exodus 19. Ontmoeting met God. Hij komt dichtbij. Er begint een bijzonder gedeelte 
van de woestijnreis. God en Israël bij de Sinaï. Een verbond wordt gesloten. De wet 
uitgesproken. De tabernakel gebouwd. Voorlopig zullen de Israëlieten hier blijven. Hier 
begint het mee. Ontmoeting met God. Van levensbelang voor Israël. Voor hun bezieling en 
inspiratie. Voor concrete wegwijzers. Hoe moeten we eigenlijk lopen? Voor wie doen we dit? 
En waarom? Voor Hem dus, deze God.  
Ontmoeting met God is nog steeds van levensbelang. Voor ons samen als gemeente. Voor jou 
en mij. In je leven met God. Je trektocht door de woestijn. Van vitaal belang voor de nodige 
inspiratie en bezieling. Weten voor wie en waarom je het allemaal doet. Je kunt heel wat 
inspirerende en prikkelende plannen hebben als gemeente, als kerkenraad. Maar niets 
inspireert meer en prikkelt beter dan een ontmoeting met God zelf! Als Hij dichtbij komt, 



dan weet je weer, waarom je het doet, voor wie en hoe. Nog steeds van levensbelang: de 
ontmoeting met God.  
Zonder goed zicht op Hem zul je de tocht niet kunnen volhouden. Zonder Hem dichtbij ebt 
alle enthousiasme weg, verdwijnt alle goede moed als sneeuw voor de zon. Hoe verder weg 
Hij staat, hoe minder belangrijk wat Hij te vertellen heeft. Hoe vager, hoe minder de moeite 
waard om voor te leven. Een God die ver weg blijft en niet dichtbij komt, hoef je niet serieus 
te nemen. God ontmoeten is de brandstof in de woestijn! Zonder ontmoeting met Hem komt 
er twijfel in plaats van vertrouwen, verzet in plaats van overgave in je hart, onverschilligheid 
in plaats betrokkenheid.  
Daarom is het bijvoorbeeld ook zo belangrijk wat we hier in de kerk doen. Bij elkaar komen 
op zondag. Geen spelletje dat we spelen. Een kunstje dat we doen. Interessant en soms 
zinvol vermaak. Nee, hier willen we God ontmoeten. We geloven ook dat het gebeurt. Want 
met minder kunnen we niet toe. Het liefst zo persoonlijk en direct mogelijk. God dichtbij 
laten komen. Wij allemaal samen en elk voor zich. Hij spreekt tegen ons. Wij zeggen iets 
terug. Laat Hem dichtbij komen. Want je kunt niet zonder! 
 
Als God spreekt… 
Ontmoeting met God – belangrijk dus. Maar hoe wisten de Israëlieten dat ze met God zelf te 
maken hadden? Waaraan merkten ze dat? Aan het onweer, de donder en bliksem, 
lichtflitsen, rook, bazuingeklank… Ja, heel indrukwekkend – maar daar is het niet mee 
begonnen… Ik hoop dat je gemerkt hebt in Exodus 19 dat heel vaak wordt gezegd: Mozes 
ging omhoog de berg op en God zei tegen hem, of: God sprak met hem… God spreekt met 
Mozes en Mozes brengt de woorden van God over.   
En daaraan kun je merken dat je met God zelf te maken hebt. Aan de woorden die er 
gesproken wordt. Onweer is uiteindelijk maar onweer. Maar de woorden die worden 
gesproken – dan weet je dat je met God zelf te maken hebt. En in de verzen 4-6 kun je heel 
mooi aflezen welke woorden de woorden van God zijn. Wat zegt God dan als Hij het woord 
neemt? 
Drie dingen. Om te beginnen. Als God spreekt – dan A) hoor je wat God tot nu toe voor jou 
heeft gedaan. Wie Hij voor je is. Ik heb jullie uit Egypte gehaald en op adelaarsvleugels 
hiernaar toe gebracht, zegt God. Prachtig beeld. De moederarend die haar vleugels legt 
onder die van haar jong. Zo kan het vliegen en verder komen. Zo ben Ik voor jullie, zegt 
God. Nog steeds. Zo draag Ik jullie leven. Elke dag, elke minuuut. Zonder Mij was je allang 
te pletter geslagen. Zonder Mij was je er niet eens geweest.  
En B) je hoort dat God met je verder wil. Omdat je belangrijk bent voor God. Jullie zijn een 
kostbaar bezit voor Mij. Een koninkrijk van priesters, een heilig volk. God tilt je leven op een 
hoger plan. Ik heb mijn oog speciaal op jullie laten vallen. Ik wil met jullie verder. Ook al zijn 
jullie vaak een mopperend, zeurend en wantrouwig volkje… Dat moet je er dan wel even bij 
denken… Toch zegt God: Ik wil met jullie verder, voor altijd.  



En C) God maakt duidelijk wat Hij van jou verwacht. Neem mijn woorden ter harte en houd 
je aan het verbond met mij. Niet meer en ook niet minder. En als jij en ik daarin horen dat 
God een tegenprestatie vraagt, dan heb niet goed geluisterd. Het enige dat God vraagt is: 
goed naar Hem luisteren en zijn verbond bewaren – letterlijk. Meer niet! Erbij blijven. Trouw 
zijn zoals Hij dat is. Meer niet. Klip en klaar. Helder en duidelijk…  
En dan nog even kort. Dat roept reactie op. Zo gaat dat altijd met wat God zegt. Het vraagt 
om jouw en mijn antwoord. Maar God zet je niet voor het blok. Hij manipuleert niet. Je mag 
het nu zelf zeggen. Vrijwillig en ongedwongen. En zo wil God het je graag horen zeggen. Uit 
eigen beweging. Niet uit plicht of al knarsetandend. Ga ik mee met die God of niet? Israël 
zei: alles wat Hij zegt zullen we doen. Wat zeg jij?  
 
God daalt neer 
Ik zei al: in Exodus 19 lees je steeds dat Mozes omhoog ging de berg op. ‘Afdalen’ en 
‘opstijgen’ wisselen elkaar af in Exodus 19. Mozes gaat omhoog. God die zegt: Ik daal naar 
jullie af. Je zou zeggen: dat is mooi in evenwicht – opstijgen en neerdalen. Zoals in een echte 
ontmoeting. Gelijkwaardigheid en evenwicht. De een begint, de ander reageert.  
Toch niet! De nadruk in Exodus 19 ligt juist op God die neerdaalt. Dat zie je al meteen aan 
het begin. Als Mozes omhoog gaat, roept God hem toe. Mozes’ klim naar boven wordt als 
het ware door God zelf onderbroken. Met andere woorden: in de ontmoeting met God gaat 
het er niet om dat wij opklimmen naar God. Hij komt wel naar ons toe. Hij daalt neer. Dat 
maakt deze God juist zo uniek! Andere goden willen vaak dat jij voor hen in de bocht gaat. 
Willen dat jij naar hen omhoog klimt. Maar God niet. Het hele verhaal van de Bijbel is juist: 
Ik kom naar jullie toe. Zoals op de berg Sinaï. Zoals steeds en altijd. Zoals in Jezus. God daalt 
neer. Hij komt naar jou!  
Dat heeft alle nadruk! God daalt neer. En dan gebeurt er wat. Onweer en donder. 
Lichtflitsen, rook, de berg die trilt. Dat moet wat zijn geweest daar! God komt in al zijn 
grootheid en heiligheid. Hij laat zich ontmoeten! Je kunt niet onvoorbereid voor Hem 
verschijnen. De Israëlieten moeten zich wassen, zich heiligen, zich lichamelijk en geestelijk 
voorbereiden. God ontmoeten – dat doe je niet met twee vingers in de neus… En hen wordt 
op het hart gebonden om afstand te bewaren. Ga de berg niet op. Raak hem zelfs niet aan. 
God is je vriendje niet. Hij komt dichtbij. Maar Hij is God. Er blijft afstand tussen Hem en 
ons.  
Veel is veranderd ten opzichte van toen. Zoals het toen daar gebeurde, zo gaat het niet meer. 
Zo heb ik het nog nooit gezien! Maar kun je er daarom niks meer mee? Is het alleen iets van 
vroeger? Is God niet meer zo? Komt Hij niet meer dichtbij? … Wat stond er ook alweer in 
Hebreeën 12? Het volk Israël was genaderd tot de berg Sinaï, met vuur en rook en lichtflitsen 
en dat was al heel wat! Maar jullie zijn genaderd tot de berg Sion, tot het hemelse Jeruzalem, 
tot Jezus Christus. De afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Meer 
heeft God niet te zeggen. Dichterbij komen kan Hij niet. Niemand heeft ooit God gezien, 



maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, die heeft Hem doen 
kennen.  
Voel je? Je hebt niet minder dan toen, maar meer! God is nog dichterbij dan toen. Hij heeft 
nog meer dan ooit een gezicht gekregen, het gezicht van Jezus. Het is vandaag nog 
spannender dan toen. Het komt er nog veel meer dan toen op aan. Wat jij ermee doet. Hoe jij 
nu reageert. Wijs Hem die spreekt niet af! 
 
Wat dit kan betekenen 
Er valt nog heel wat moois uit Exodus 19 te halen. Hoe zou je wat daar gebeurt in woroden 
kunnen vangen? Wat ik daarom tenslotte wil doen, is uit wat we tot nu toe hebben gezien 
gewoon maar wat conclusies trekken. Praat er nog eens rustig over door. Wat kan dit 
allemaal nou betekenen voor jou en mij, deze ontmoeting met God, daar bij de Sinaï? Drie 
dingen: 
Eerst A) Dit hoofdstuk is enorm belangrijk voor je zicht op God. Wie is Hij eigenlijk? Wie is 
Hij voor mij? Ik zei al in het begin van de preek: hoe vager God is, hoe minder belangrijk. 
Hoe onschuldiger, hoe minder serieus te nemen. Je hebt een scherp zicht op God nodig. Dit 
hoofdstuk kan je helpen. Zo is Hij. Indrukwekkend. Ontzagwekkend. Onweer en donder. 
Maar tegelijk: als die moederarend zo dichtbij. Hij is geen doetje, Hij bestaat niet in 
pocketformaat om in je zak te stoppen. Zo’n God hoef je niet serieus te nemen. Maar deze 
God – dat snap je – die neem je niet snel te serieus…  
Dan B) Hij daagt je uit om te antwoorden. God is niet de God van het eenrichtingsverkeer. 
Alleen Hij mag wat zeggen. Nee, Hij wil mensen ontmoeten. Hij wil jou ontmoeten. Hij zoekt 
verbinding, contact, vraagt om antwoord en reactie. Hij daagt je uit om antwoord te geven. 
Wil jij verder met Mij? Laat het horen. Kom ervoor uit. Zoals Israël: Alles wat Hij zegt zullen 
wij doen. Echt, ze hebben later heus wel gemerkt hoe moeilijk dat was. En dat dat niet 
vanzelf ging. Maar daarom juist. Geef Hem antwoord! 
Tenslotte aanwijzingen richting de kerkdienst en hoe je daarmee om kunt gaan – C) neem 
deze ontmoetingen met God serieus. Dat heeft te maken met hoe je je erop voorbereidt. Kijk 
hoe de Israëlieten zich gingen voorbereiden om voor God te verschijnen over een paar 
dagen. Dat is wel wat anders dan zo vanuit een feest je bed en vervolgens de kerk in rollen… 
En nog belangrijker: loop niet aan de kerkdiensten voorbij. Het is zo van levensbelang om 
hier samen God te ontmoeten. Van levensbelang voor inspiratie en bezieling. Samen onder 
de indruk komen van Hem. Zodat je weer weet met wie je te maken hebt. Voor wie je het 
doet. En hoe je de tocht verder kunt maken. Onderweg kun je maar zo de moed verliezen of 
de weg kwijtraken. Je loopt elkaar in de weg. Je hebt er geen zin meer in. Daarom de 
ontmoeting met God. Hij daalt neer. Hij komt dichtbij. Live. Echt. Ja, het kan dus echt! En jij 
en ik – wij kunnen niet zonder!  
 
Amen 
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