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Om te lezen  

Exodus 34:1-9 

Exodus 34:29-35 

Exodus 40:34-38 

Psalm 24:1-10 

2 Korintiërs 3:18-4:6 

 

Voor een geloofsgesprek 

1. Wat valt jou in het bijzonder op in 

Exodus 33:12-23? 

2. Welke beelden of gedachten roe-

pen de woorden ‘majesteit’ en 

‘heerlijkheid’ bij jou op? 

3. Waar en wanneer zie jij de majes-

teit van God? 

4. Herken je Mozes’ verlangen naar 

meer?  

5. Hoe proef je in de viering van het 

avondmaal de majesteit van God? 

 

Om te bidden 

Erken de HEER, de majesteit van zijn 

naam, draag geschenken zijn voor-

hoven binnen. (Psalm 96:8) 

 

Kijk ook hier 

www.josdouma.nl   

www.tijdmetJezus.nl   

www.mijnpreekplek.wordpress.com   

www.plantagekerk.nl  

Wat een prachtige vraag van Mozes. Wat een mooi 

gebed: ‘Laat mij toch uw majesteit zien.’ Mozes ver-

langt naar nog meer van God. Hij heeft al heel veel 

ontvangen: de HEER sprak met hem zoals iemand 

spreek met een vriend (33:11). Maar Mozes wil nog 

meer. Waar vraagt hij precies om? Wat krijgt hij? En: 

is dit ook jouw gebed? Waat vraag jij aan God? 

 

Gods majesteit 

Mozes wil zekerheid hebben dat de HEER bij hem is en 

met hem en het volk meetrekt. Hij heeft al een prachtige 

bevestiging gekregen in deze woorden van God: ‘Jou 

heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind’ (33:12.17). 

Maar Gods zegen, Gods aanwezigheid, Gods hulp, het is 

voor Mozes allemaal niet genoeg. Hij wil Gods majesteit 

zien! ‘Laat mij toch uw majesteit zien.’ In het He-

breeuws staat hier een woord (kabood; vergelijk de 

naam Ikabod, ‘Israël is van zijn eer beroofd’, 1 Sam. 

4:21) dat op veel verschillende manieren vertaald kan 

worden: heerlijkheid, glorie, eer, luister, nabijheid, 

grootheid. Letterlijk gaat het woord over iets wat ge-

wichtig is, zwaar, indruk maakt. Gods majesteit is Gods 

indrukwekkende aanwezigheid, Gods schitterende uit-

straling, Gods overweldigende schoonheid. Vindplaat-

sen voor dit woord in de bijbel (in NT het Griekse doxa): 

Gen.45:13; Ex.16:7; Ex.40:35; Deut.5:24; Ps.8:6; Ps. 

73:24; Ps. 97:6; Jes.6:3; Jes.60:1; Ez.1:28; Hab.2:14; 

Luk.2:9; Joh 1:14; Hand. 7:2; Kol 3:3; Tit.2:13; Opb. 

21:11. 

 

Meer dan de echo 

Iets daarvan komt tot uitdrukking in Gods schepping: 

‘De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel 

roemt het werk van zijn handen’ (Ps. 19:2). En als we 

muziek horen of een schilderij zien en zeggen: ‘Wat 

schitterend! Wat indrukewekkend!’ dan straalt daar ook 

iets in de door van wie God is. Maar schepping, muziek 

en kunst zijn niet meer dan een afspiegeling, een echo 

van Gods majesteit! Vraag jij om Gods majesteit? Of heb 

je genoeg aan zijn zorg, zijn genade voor jou, een leven 

dat goed gaat en gezondheid? Verlangen naar meer is 

verlangen naar meer van God zelf: niet zozeer zijn gaven 

maar hijzelf in al zijn schitterende indrukwekkendheid 

een imponerende uitstraling. 

 

Een stem, een naam 

Mozes krijgt iets van Gods majesteit te zien maar niet 

zijn gezicht: hij wordt door God ten dele beschermd te-

gen de allesovertreffende majesteitelijke aanwezigheid 

van God (33:20-23). Mozes krijgt ook vooral iets te ho-

ren: de stem van God! Gods náám blijkt Gods majesteit 

te zijn: ‘de HEER, de HEER, genade, genade, barmhar-

tigheid, barmhartigheid, liefde, liefde’ (33:19; 34:5-7). 

Mozes’ reactie is er een van diepe eerbied: hij valt neer 

op zijn knieën en buigt zich neer (34:8). En even later 

blijkt hij te strálen (34:29-30) 

 

Vragen om meer 

Geïnspireerd door Mozes kunnen ook wij groeien in ver-

langen naar meer: meer van God, meer majesteit, meer 

genade, meer overweldigende indrukwekkendheid, 

meer liefde en barmhartigheid. Dat komt samen in deze 

ene gebedszin: ‘Laat mij toch uw majesteit zien!’ Bedenk 

dat we deze majesteit nu wel kunnen zien: in het gezicht 

van Jezus Christus! ‘De God die heeft gezegd: ‘Uit de 

duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht 

doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van 

zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Chris-

tus’ (2 Kor. 4:6). 

 

 

 


