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Exodus en Jezus

Dit was oorspronkelijk les 12 van de Bijbellees-

cursus: ‘God doet iets nieuws!’

Deze les gaat over:

* de uitvoering van Gods grote plan met de wereld en de mens,

* de unieke dingen die Hij daartoe in Exodus deed met Mozes en Israël,

* hoeveel dit te maken heeft met Jezus en het Nieuwe Testament,

* de betekenis van Gods handelen en optreden in het Oude Testament en

* de betekenis van het Oude Testament voor ons.

Hoe God werkt aan zijn grote plan.

Sinds het paradijs is God bezig om zijn grote plan gestalte te geven. Dat

plan houdt in: redding en herstel van ons, als mensen, en van zijn

schepping. Bij de uitvoering van dat plan zijn wij betrokken - als wij willen!

In Genesis draaide het allemaal om individuele personen, om mannen

en vrouwen, die God geloofden en gehoorzaamden.

In Exodus begint God iets nieuws. Er is een nieuw volk ontstaan: Israël.

Vanaf hier draait het om dat hele volk. En met dit volk heeft God een plan:

daaruit zal de Messias worden geboren.

In de gebeurtenissen waarover in Exodus wordt verteld, herkennen we

gebeurtenissen die veel later zouden plaatsvinden: de komst van Jezus en

de redding die Hij bracht. Dat was ook iets geheel nieuws, maar het had nog

veel grotere betekenis en kreeg veel grotere gevolgen.

Wat in Exodus gebeurde, was daarvan de afbeelding en de voorbereiding

ervoor. Uit Jezus werd namelijk een nieuwe mensheid geboren, een volk van

opnieuw geboren mensen, geboren uit de Heilige Geest en vervuld met Hem.

Wij leven in dit nieuwe tijdperk, het tijdperk van Jezus. In dit tijdperk is

Híj het middelpunt. Daarover gaat het Nieuwe Testament.

Door geloof in Hem hebben wij deel aan dit tijdperk.

Het nieuwe dat God in Exodus deed - en daarna in het Oude Testament -

begon met de geboorte van Mozes.

Het nieuwe dat God in het Nieuwe Testament deed en nog steeds doet,

begon met de geboorte van Jezus. Mozes is een type van Jezus.

Wat God in Exodus en daarna deed.

God deed in Exodus en daarna met Israël een

aantal belangrijke dingen, om zijn plan te

verwezenlijken:

1.God roept Mozes, om redder en middelaar

voor zijn volk te zijn. - Exodus 3.

Wat God door Jezus deed en doet.

Wat God in Exodus deed, was een afschaduwing,

een afbeelding en voorzegging van wat er door

Jezus zou gaan komen.

1. Jezus is onze Redder en Middelaar. - Matteüs

1:21; Johannes 3:17; 1 Timoteüs 2:5.



2. God bevrijdt Israël door Mozes uit Egypte, uit

een leven in slavernij. - Exodus 12:41-42; 14:30a.

3. God roept Israël uit tot zijn eigen volk. Het is

afgezonderd van de andere volken, geheiligd (=

voor Hem klaargemaakt en Hem toegewijd) om

voor Hem te leven en Hem te dienen. - Exodus

19:3-6.

4. God openbaart zich op indrukwekkende wijze

hoorbaar aan Israël op de berg Horeb (Exodus

20).

Daar geeft Hij het wetten (Exodus 24:3).

Die wetten regelen het hele bestaan van het

volk, in geestelijk, sociaal en staatkundig opzicht.

Hierdoor wordt Israël een natie.

5. God sluit een verbond met Israël. - Exodus

24:8. Dit is het Oude Verbond.

Het is gebaseerd op het voortdurend brengen

van offers van geslachte dieren.

6. God wilde temidden van zijn volk wonen.

Daarom liet Hij Mozes een heiligdom bouwen:

de tabernakel. Die stond midden in de

legerplaats, midden tussen het volk. - Exodus

25:8-9.

7. God leidt zijn volk door Mozes naar het

beloofde land - Kanaän. - Exodus 33:1-3a.

Hij doet dit door Mozes. Hij op zijn beurt laat

zich leiden door de voortdurende aanwezigheid

van een openbaring van Jezus (Exodus 14:19;

Jesaja 63:9; 1 Korintiërs 10:4) en de leiding van

Gods Geest (verborgen in een wolkkolom -

Exodus 13:21-22).

2. Jezus heeft ons bevrijd uit het leven in de

slavernij van de zonde. - Rom. 6:17; Galaten 5:1.

3. God heeft door Jezus óns gemaakt tot zijn

volk. - Titus 2:14; 1 Petrus 2:9-10. Hij heeft ons

geheiligd door zijn bloed. In Hem rekent Hij ons

tot het Israël dat behouden zal worden. -

Romeinen 9:24-27.

4. God openbaart zich persoonlijk in Jezus -

hoorbaar, zichtbaar en tastbaar. - Johannes

14:9b; Hebreeën 1:3; 1 Johannes 1:1.

Door Hem worden wij niet meer geleid door

een geschreven wet, maar door zijn Geest. -

Johannes 14:26; 16:13; Jeremia 31:31-33;

2 Korintiërs 3:3; Galaten 5:16, 18, 25.

Hij maakt ons tot nieuwe mensen, als wij naar

Hem luisteren. - Efeziërs 4:20-24.

Samen vormen wij een heilige natie (1 Petrus

2:9-10) en hebben wij deel aan het Koninkrijk der

hemelen, het Koninkrijk van God.

5. Door Jezus heeft God met ons een ander

verbond gesloten: het Nieuwe Verbond.

Het is niet gebaseerd op het bloed van dierlijke

offers, maar op het vergoten bloed van Jezus. -

Hebreeën 9:26; Lucas 22:20. Je hebt er deel aan

door geloof in Hem.

6. Ook vandaag wil God temidden van zijn volk

zijn. - 1 Petrus 2:5. God heeft vandaag een nieuw

heiligdom. Ieder van ons is Gods tempel. -

1 Korintiërs 3:16; 6:19.

En samen als gemeente zijn wij dat. - 1 Petrus

2:5; Efeziërs 2:19-22.

Jezus woont in ons. - Kolossenzen 1:27.

Dit is nog maar het begin. Eenmaal wordt het

nog mooier, ja, volmaakt. - Openbaring 21:3.

7. Vandaag leidt God ons naar óns Kanaän: naar

het beloofde land van een leven in een diepe

relatie met God. - Joh. 17:3, 23a; Fil. 3:10a.

Hij doet dit door zijn Zoon (zijn Woord) en zijn

Geest. Hij doet dit niet verborgen in een wolk (1

Korintiërs 10:1-2 - zie ook vers 3-4), maar door

zelf in ons te wonen door zijn Geest. - Romeinen

8:14-15.

Ons beloofde land zal op de nieuwe aarde

volmaakt zijn. - 1 Korintiërs 13:10; 15:28; 2 Petrus

3:13; Openbaring 21:2-5.
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