
De Wetgever spreekt 
Zondag 1 januari 2023 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Exodus 19:1 t/m 20:2 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 34 vraag 92 
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het 
diensthuis, uitgeleid heb.  

Punten:  
1. De Naam van de Wetgever (Ik ben de HEERE) 
2. Het volk van de Wetgever (uw God) 
3. De verlossing door de Wetgever (Die u uit Egypteland, uit het dienstluis uitgeleid heb) 
 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt 
o Wat kun je vertellen over de Naam “HEERE”? 
o Maakt het uit welke persoon wetten uitvaardigt? Wat heeft het ons te zeggen dat de 10 

geboden door de HEERE zijn gegeven? 

• Bij 2e punt 
o Op welke manier kunnen we de hele gemeente “volk van God” noemen? Wat brengt dat 

voor voorrechten en verplichtingen met zich mee? 
o Waren alle hoorders van de 10 geboden bij de Sinaï werkelijk kinderen van God? Hoe 

weet je dat? Wat is de les voor onze gemeente? 
o Op welke manier wordt de HEERE werkelijk onze God? 

• Bij 3e punt 
o Welke twee dingen doet een herder met zijn staf? Wat leert je dit over de werking van 

de wet? 
 
Belangrijke teksten: 
Exodus 34:6 en 7 Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE HEERE, God, 
barmhartig en genadig; lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid; Die de weldadigheid 
bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft; Die den 
schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen 
en aan de kindskinderen, in het derde en in het vierde lid. 
 
Uit de bronnen: 
Theodorus van der Groe in 3e leerrede over de voorrede der wet. 
Hieruit leren wij dan, dat het geestelijk leven en de Godzaligheid in de mens niet gewerkt wordt, dan 
alleen door de ware kennis Gods. En gewis, de kennis Gods is de boom, daar het leven en de 
godzaligheid alleen aan wassen. Zoveel ware kennis Gods als er in onze harten is door de Heilige 
Geest, zoveel Godzaligheid zullen wij hebben en meer niet. Het beeld Gods, waar de mens naar 
geschapen is en daar alle ware gelovigen weer naar hernieuwd en herschapen worden in Christus 
Jezus, van de Heilige Geest, bestaat in deze twee grote en hemelse goederen: in rechte kennis Gods 
en in ware heiligheid of gerechtigheid. Adam bezat die beiden zeer volmaakt, voor de val; hij had een 
volmaakte kennis Gods en daarom had hij ook een volmaakte heiligheid of Godzaligheid. Want het is 
onmogelijk, dat iemand God recht zou kennen, zonder Hem met Zijn hele hart te beminnen, te 
dienen, te vrezen, enz. Die God kent, o, die ziet zoveel hoogheid, heerlijkheid, volmaaktheid, 
oneindige waarheid en algenoegzaamheid in Hem, dat hij met de diepste verwondering en 
wegsmelting van zijn gemoed moet uitroepen: wie zou U niet vrezen, Gij Koning der heidenen, want 
het komt U toe (Jeremia 10:7).  


