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Exodus 33 en 34
2 Kor. 3: 7 - 18

De heerlijkheid van Jezus
aanschouwen!

EXODUS 33: 17 - 23
17 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Ook dit woord dat u
spreekt, zal Ik doen, want u hebt genade gevonden in Mijn ogen
en Ik ken u bij uw naam. 18 Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw
heerlijkheid! 19 Maar Hij zei: Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij
laten komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de
HEERE uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig
zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal. 20
Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want
geen mens kan Mij zien en in leven blijven.
21 Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats bij Mij, waar u op
de rots moet gaan staan. 22 En het zal gebeuren, als Mijn
heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer
zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik
voorbijgegaan ben. 23 En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u
Mij van achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien
worden.

EXODUS 34: 5 - 9

5 Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem
staan en riep de Naam van de HEERE uit. 6 Toen de HEERE bij
hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en
genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, 7 Die
goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die
ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de
schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de
ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en
kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. 8 Toen
haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer 9 en zei:
Heere, als ik nu genade in Uw ogen gevonden heb, laat de Heere
dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig
volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en
neem ons aan als Uw erfelijk bezit.

EXODUS 34: 29 - 35
29 En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde – de
twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij
van de berg afdaalde – dat Mozes niet wist dat de huid van zijn
gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had. 30
Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van
zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij
hem te komen. 31 Mozes riep hen echter bij zich. Aäron en al de
leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug, en Mozes
sprak tot hen. 32 Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en
hij gebood hun alles wat de HEERE met hem besproken had op
de berg Sinaï. 33 Nadat Mozes geëindigd had met hen te
spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. 34 Maar telkens
wanneer Mozes voor het aangezicht van de HEERE kwam om
met Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar
buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij
tot de Israëlieten wat hem geboden was. 35 En als de Israëlieten
aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht
van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn
gezicht, totdat hij naar binnen ging om met Hem te spreken.

2 KOR. 3: 18

18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de
heerlijkheid van de Heere als in een spiegel
aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar
hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid,
zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

2 KOR. 3: 7 - 18
6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om
dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de
letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar
de Geest maakt levend. 7 Als nu de bediening van
de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid
was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het
gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege
de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die
tenietgedaan zou worden, 8 hoeveel te meer zal dan
de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? 9
Want als de bediening van de verdoemenis al
heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening
van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid.

2 KOR. 3: 7 - 18
10 Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit
opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de
allesovertreffende heerlijkheid. 11 Want als wat
tenietgedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is
wat blijft in heerlijkheid. 12 Omdat wij dan een
dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel
vrijmoedigheid te werk, 13 en doen wij niet zoals
Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde,
opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden
houden op het einddoel van wat tenietgedaan wordt.
14 Maar hun gedachten werden verhard, want tot op
heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het
Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die
bedekking wordt tenietgedaan in Christus.

2 KOR. 3: 7 - 18

15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen
wordt, een bedekking op hun hart. 16 Maar wanneer
het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking
weggenomen. 17 De Heere nu is de Geest; en waar
de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. 18 Wij
allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid
van de Heere als in een spiegel aanschouwen,
worden van gedaante veranderd naar hetzelfde
beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door
de Geest van de Heere bewerkt wordt.

