De hervormingsbeweging van Mozes
Het einde van letterlijk Israël verklaard door het begin – “Gelijk mij”
“En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; Welken de hemel moet
ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond
van al Zijn heilige profeten van [alle] eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw
God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat
Hij tot u spreken zal.” (Handelingen 3:20-22)
“Het vieren van het Pascha begon met de geboorte van het Joodse volk als natie. In de laatste
nacht van hun slavernij in Egypte, toen er nog geen schijn was van bevrijding, gaf God hun bevel zich
gereed te maken voor een onmiddellijk vertrek. Hij had Farao gewaarschuwd voor het uiteindelijk
oordeel dat over de Egyptenaren zou komen en Hij gaf de Hebreeërs de opdracht hun gezinnen in hun
eigen huizen bijeen te brengen. Nadat ze het bloed van een geslacht lam aan de deurposten hadden
gesprenkeld, moesten ze het lam eten, geroosterd, met ongezuurde broden en bittere kruiden.” {DA
76.2}

DUISTERNIS
“Tijdens hun slavernij had Israël tot op zekere hoogte de kennis van Gods wet uit het oog
verloren, en waren ze afgeweken van Zijn geboden.” Patriarchen en Profeten blz.225-226 {PP 258}
'"En God sprak alzo, dat zijn zaad vreemdeling zijn zoude in een vreemd land, en dat zij het zouden
dienstbaar maken, en kwalijk handelen, vierhonderd jaren. En het volk, dat zij dienen zullen, zal Ik
oordelen, sprak God; en daarna zullen zij uitgaan, en zij zullen Mij dienen in deze plaats."
Handelingen 7:6-7

DE TIJD VAN HET EINDE
“Toen zeide Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat het hunne
niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken vierhonderd jaren. Doch Ik zal het
volk ook rechten, hetwelk zij zullen dienen; en daarna zullen zij uittrekken met grote have.”
Genesis 15:13-14

EEN TOENAME VAN

KENNIS

“Toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao’s dochter, en het werd haar ten
zoon; en zij noemde zijn naam Mozes, en zeide: Want ik heb hem uit het water getogen.”
Exodus 2:10
“God had de gebeden van de moeder gehoord; haar geloof was beloond. Met diepe
dankbaarheid nam ze haar nu veilige en gelukkige taak op zich. Vol geloof maakte ze gebruik van de
gelegenheid die ze had om haar kind de kennis van God bij te brengen. Vol vertrouwen had ze
het gevoel dat hij gespaard was voor een belangrijk werk. Ze wist dat ze hem spoedig weer zou
moeten afstaan aan zijn koninklijke pleegmoeder, waar hij omringd zou zijn door invloeden die hem
gemakkelijk van God zouden kunnen afvoeren. Dit alles maakte dat ze vlijtiger en zorgvuldiger was in
haar onderricht dan het geval was met de anderen kinderen. Ze trachtte zijn geest te vullen met
vrees voor God en liefde voor waarheid en recht, en bad ernstig dat hij bewaard zou blijven voor alle
verderfelijke invloeden. Ze toonde hem de dwaasheid en de zonde van afgoderij en al jong leerde ze
1

hem zijn knieën te buigen en te bidden tot de levende God, Die alleen kon horen en helpen bij alle
gebeurtenissen. …
De oudsten van Israël kregen door middel van engelen te horen dat de tijd voor hun
bevrijding naderde en dat Mozes de man was die door God voor dit doel gebruikt zou worden.
Ook de engelen onderrichten Mozes, dat Jehova hem uitverkoren had om de banden van zijn volk
te verbreken. Daar hij veronderstelde dat ze door middel van wapengeweld hun vrijheid zouden
verkrijgen en dat hij het Hebreeuwse leger zou moeten aanvoeren tegen de legers van Egypte, zorgde
hij, met dit doel voor ogen, dat hij zijn gevoelens de baas bleef, uit vrees dat hij door zijn
genegenheid voor zijn stiefmoeder of door Farao niet vrij zou zijn de wil van God te volbrengen.”
(Patriarchen en Profeten blz.213-214) {PP 243-245}

DE

BOODSCHAP WORDT OPENBAAR GEMAAKT

Veertig jaar van voorbereiding
“God plaatste Mozes van het luxieuze koninklijke hof, waar iedere wens werd vervuld, naar een
meer besloten school. Hier kon de Heer gemeenschap met Mozes hebben, en hem onderwijzen zodat
hij een kennis van het harde leven, de beproevingen en de moeilijkheden van de wildernis kon
verkrijgen.” {YI December 13, 1900}
De brandende braamstruik
“En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij
zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. En Mozes
zeide: Ik zal mij nu daarheen wenden, en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet
verbrandt. Toen de HEERE zag, dat hij zich daarheen wendde, om te bezien, zo riep God tot hem uit
het midden van het braambos, en zeide: Mozes, Mozes! En hij zeide: Zie, [hier] ben ik! En Hij zeide:
Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is
heilig land. Hij zeide voorts: Ik ben de God uws vaders, de God van Abraham, de God van Izak en de
God van Jakob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de HEERE
zeide: Ik heb zeer wel gezien de verdrukking Mijns volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei
gehoord, vanwege hun drijvers; want Ik heb hun smarten bekend. Daarom ben Ik nedergekomen, dat
Ik het verlosse uit de hand der Egyptenaren, en het opvoere uit dit land, naar een goed en ruim
land, naar een land, vloeiende van melk en honig, tot de plaats der Kanaanieten, en der
Hethieten, en der Amorieten, en der Ferezieten, en der Hevieten, en der Jebusieten. En nu, zie, het
geschrei der kinderen Israëls is tot Mij gekomen; en ook heb Ik gezien de verdrukking, waarmede de
Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en Ik zal u tot Farao zenden, opdat gij Mijn volk (de
kinderen Israëls) uit Egypte voert.” (Exodus 3:2-10)

DE

EERSTE BOODSCHAP: BEKRACHTIGING WANNEER EEN

GODDELIJK TEKEN NEDERDAALT

“En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te
doden. Toen nam Zippora een stenen [mes] en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor
zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom! En Hij liet van hem af. Toen zeide
zij: Bloedbruidegom! vanwege de besnijdenis.” (Exodus 4:24-26)
Besnijdenis symbool voor de doop
Kolossenzen 11:12
“Hij had nagelaten te voldoen aan de voorwaarden waarop zijn kinderen aanspraak konden
maken op de zegeningen van Gods verbond met Israël; en zulk een veronachtzaming door de leider
die door God was verkoren, kon slechts de kracht van Gods geboden bij het volk verzwakken. Zippora,
die vreesde dat haar echtgenoot gedood zou worden, voltrok zelf de handeling, en daarop stond de
2

engel Mozes toe zijn reis te vervolgen. Tijdens zijn zending naar Farao bevond Mozes zich in groot
gevaar; zijn leven kon slechts gespaard worden door de bescherming van heilige engelen. Maar als hij
een bij hem bekende verplichting zou nalaten, zou hij niet veilig zijn; want hij zou dan geen
bescherming van Gods engelen kunnen ontvangen.” Patriarchen en profeten blz.223-224 {PP 255}
EEN HERVORMING

“Tijdens hun slavernij had Israël tot op zekere hoogte de kennis van Gods wet uit het oog
verloren, en waren ze afgeweken van Zijn geboden. De Sabbat werd niet langer gevierd, en de eisen
van hun opzichters maakten het vieren ervan schijnbaar onmogelijk. Maar Mozes had zijn volk laten
zien dat gehoorzaamheid aan God de eerste voorwaarde was om bevrijd te worden; en het streven
om het vieren van de Sabbat te herstellen was de verdrukkers opgevallen.” (Patriarchen en Profeten
blz.225-226) {PP 258}

DE TWEEDE BOODSCHAP
De vijand biedt tegenstand
“Gij zult voortaan aan deze lieden geen stro meer geven, tot het maken der tichelstenen, als
gisteren [en] eergisteren; laat hen zelven heengaan, en stro voor zichzelven verzamelen. En het
getal der tichelstenen, die zij gisteren [en] eergisteren gemaakt hebben, zult gij hun opleggen;
gij zult daarvan niet verminderen; want zij gaan ledig; daarom roepen zij, zeggende: Laat ons
gaan, laat ons onzen God offeren!” (Exodus 5:7-8)
Verwerping van de waarheid
“Want een iegelijk wierp zijn staf neder, en zij werden tot draken; maar Aarons staf verslond hun
staven. Doch Farao's hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de HEERE gesproken had.”
(Exodus 7:12-13)
Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen;
mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. (2 Timotheus 3:8)
Een manifestatie van Gods macht - De 10 plagen
“Het was Gods hand, en geen menselijke invloed of macht die Mozes en Aäron bezaten,
waardoor de wonderen voor Farao werden gedaan. Deze tekenen en wonderen waren bedoeld om
Farao te overtuigen dat de grote IK BEN Mozes had gezonden, en dat het de plicht van de koning was
om Israël te laten gaan om de levende God te dienen.” (Patriarchen en Profeten, 229-230) {PP 264}

DE

DERDE BOODSCHAP: HET OORDEEL

– DE 10E PLAAG

"Verder zeide Mozes: Zo heeft de HEERE gezegd: Omtrent middernacht zal Ik uitgaan door het
midden van Egypte; En alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van Farao's eerstgeborene
af, die op zijn troon zitten zou, tot den eerstgeborene der dienstmaagd, die achter den molen is, en
alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een groot geschrei zijn in het ganse Egypteland,
desgelijke nooit geweest is, en desgelijke niet meer wezen zal.” (Exodus 11:4-6)
“Het oordeel waarvoor Egypte was gewaarschuwd, zou ten slotte voltrokken worden. God is
lankmoedig en rijk in barmhartigheid. Hij heeft tedere zorg voor de wezens die naar Zijn beeld
geschapen zijn. Als het verlies van hun oogst en hun kudden en kleinvee Egypte tot bekering had
gebracht, zouden de kinderen niet gedood zijn; maar het volk had hardnekkig Gods bevel weerstaan,
en nu zou de laatste slag vallen.” (Patriarchen en Profeten blz.239) {PP 273}
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Twee klassen van aanbidders geopenbaard
"De HEERE dan had tot Mozes gesproken: Farao zal naar ulieden niet horen, opdat Mijn wonderen
in Egypteland vermenigvuldigd worden. En Mozes en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor
Farao's aangezicht; doch de HEERE verhardde Farao's hart, dat hij de kinderen Israels uit zijn land
niet trekken liet.” (Exodus 11:9-10)
Een teleurstelling
"Als Farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen Israels hun ogen op, en ziet, de Egyptenaars
togen achter hen; en zij vreesden zeer; toen riepen de kinderen Israels tot den HEERE. En zij zeiden
tot Mozes: Hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, opdat
wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte
uitgevoerd hebt? Is dit niet het woord, dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende: Houd af van ons,
en laat ons de Egyptenaren dienen? Want het ware ons beter geweest de Egyptenaren te dienen, dan
in deze woestijn te sterven.” (Exodus 14:10-12)
“Het verenigde licht uit vroegere eeuwen schijnt op ons. Het verslag van de vergeetachtigheid
van Israël is voor ons als verduidelijking bewaard gebleven. God heeft in deze tijd Zijn hand
uitgestrekt om een volk tot Zich te brengen uit elke natie, geslacht en taal. In deze Adventbeweging
heeft God voor Zijn erfdeel gewerkt, net zo als Hij werkte voor de Israëlieten in het uitleiden uit
Egypte. Bij de grote teleurstelling in 1844 werd het geloof van Zijn volk getest, zoals bij de
Hebreeërs aan de Rode zee. Als de Adventisten in de vroegere dagen meer vertrouwd hadden op de
leidende hand van God Die met hen was geweest in hun voorgaande ervaring, dan hadden ze de
redding van God gezien. Als iedereen die in het werk van 1844 eendrachtig had samengewerkt, de
derde engelen boodschap had ontvangen en deze in de kracht van de Heilige Geest had verkondigd,
dan had de Heere met hun inspanningen machtig kunnen werken. Een stroom van licht zou de wereld
hebben overstroomd. Jaren geleden zouden de inwoners van de wereld gewaarschuwd kunnen zijn,
het afsluitende werk had voltooid kunnen zijn, en Christus zou gekomen zijn voor de verlossing van
Zijn volk.” {8T 115-116}

EEN WERK; VERZAMELEN VAN MANNA EN HET HOUDEN VAN

DE

SABBAT

“Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder naar dat hij eten mag,
een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen; ieder zal nemen voor degenen, die in zijn
tent zijn. En de kinderen Israëls deden alzo, en verzamelden, de een veel en de ander weinig. Doch
als zij het met de gomer maten, zo had hij, die veel verzameld had, niets over, en dien, die weinig
verzameld had, ontbrak niet; een iegelijk verzamelde zoveel, als hij eten mocht. En Mozes zeide tot
hen: Niemand late daarvan over tot den morgen.” (Exodus 16:16-19)

EEN TERUGVAL; ZE LUISTERDEN NIET
“Doch zij hoorden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan over tot den morgen.
Toen wiesen er wormen in, en het werd stinkende; dies werd Mozes zeer toornig op hen. Zij nu
verzamelden het allen morgen, een iegelijk naar dat hij eten mocht; want als de zon heet werd, zo
versmolt het. En het geschiedde op den zesden dag, dat zij dubbel brood verzamelden, twee gomers
voor een; en al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes. Hij dan zeide
tot hen: Dit is het, dat de HEERE gesproken heeft: Morgen is de rust, de heilige Sabbat des HEEREN!
wat gij bakken zoudt, bakt dat, en ziedt, wat gij zieden zoudt; en al wat over blijft, legt het op
voor u in bewaring tot den morgen. En zij legden het op tot den morgen, gelijk als Mozes geboden
had; en het stonk niet, en er was geen worm in. Toen zeide Mozes: Eet dat heden, want het is heden
de Sabbat des HEEREN; gij zult het heden op het veld niet vinden. Zes dagen zult gij het verzamelen;
doch op den zevenden dag is het Sabbat, op denzelven zal het niet zijn. En het geschiedde aan den
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zevenden dag, dat sommigen van het volk uitgingen, om te verzamelen; doch zij vonden niet. Toen
zeide de HEERE tot Mozes: Hoe lang weigert gijlieden te houden Mijn geboden en Mijn wetten?“
Exodus 16:20-28

DE

VIERDE BOODSCHAP

A) Een hervorming
“En Mozes kwam en riep de oudsten des volks, en stelde voor hun aangezichten al deze woorden,
die de HEERE hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk, en zeide: Al wat de HEERE
gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden des volks weder tot den HEERE. En
de HEERE zeide tot Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hore, als Ik met
u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had de HEERE de woorden des volks
verkondigd. Ook zeide de HEERE tot Mozes: Ga tot het volk, en heilig hen heden en morgen, en dat
zij hun klederen wassen, En bereid zijn tegen den derden dag; want op den derden dag zal de HEERE
voor de ogen van al het volk afkomen, op den berg Sinaï.” (Exodus 19:7-11)
B) Gerechtigheid
“Nooit sinds de schepping van de mens had men zulk een manifestatie van goddelijke macht
aanschouwd als bij de verkondiging van de wet van de Sinaï. “De aarde daverde, ook dropen de
hemelen voor Gods aanschijn; zelfs deze Sinaï, voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël.” Psalm
68:9. Te midden van de meest ontzagwekkende uitingen van de krachten der natuur werd Gods stem,
als een bazuin, vanuit de wolk gehoord. De berg beefde van de voet tot de top, en het leger van
Israël lag bevend van schrik met het gelaat op de grond, Hij Wiens stem toen de aarde deed
schudden, heeft gezegd: “nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel.”
Hebreeën 12:26. De Schrift zegt: “De Heere zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de
woning Zijner heiligheid”, “dat hemel en aarde beven zullen” Jeremia 25:30; Joël 3:16. Op die grote
dag zullen de hemelen wegwijken “als een boek, dat toegerold wordt” Openbaring 6:14. En elke berg
en elk eiland zal uit zijn plaats bewogen worden. “De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een
dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal
zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan.” Jesaja 24:20. “Daarom zullen alle
handen slap worden, en aller mensenhart zal versmelten. En zij zullen verschrikt worden, smarten
en weeën zullen hen aangrijpen, … Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken,” zegt de
Heere, “en over de goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal hun hoogmoed der stouten doen
ophouden, en de hovaardigheid der tirannen zal Ik vernederen.” Jesaja 13: 7, 8, 11” (Patriarchen en
Profeten blz.305) {PP 340}
C) Het oordeel
"Zo bleef Mozes staan in de poort des legers, en zeide: Wie den HEERE toebehoort, kome tot mij!
Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. En hij zeide tot hen: Alzo zegt de HEERE, de
God van Israel: Een ieder doe zijn zwaard aan zijn heup; gaat door en keert weder, van poort tot
poort in het leger, en een iegelijk dode zijn broeder, en elk zijn vriend, en elk zijn naaste! En de
zonen van Levi deden naar het woord van Mozes; en er vielen van het volk, op dien dag, drie duizend
man.” (Exodus 32:26-28)
“Zij die dit verschrikkelijke oordeelswerk volvoerden, handelden op Gods bevel, door het
vonnis van de Koning des hemels te voltrekken. Men moet voorzichtig zijn als men in menselijke
kortzichtigheid zijn medemens oordeelt en veroordeelt; maar als God opdracht geeft om Zijn oordeel
over het onrecht te voltrekken, moet men Hem gehoorzamen. Zij die deze pijnlijke daad verrichtten,
openbaren op deze wijze hun afschuw jegens opstand en afgoderij, en wijdden zich dientengevolge
met nog meer overgave aan het dienen van de ware God. De Heere eerde hun trouw door een
bijzondere onderscheiding aan de stam Levi te betonen.” (Patriarchen en Profeten blz.287) {PP 324}
5

