


62. De GLORIE 
is het DOEL!



 Strong 03519  Kabod

1) glorie, eer, eervol, overvloed , rijkdom 
   eer, pracht, glorie , waardigheid 

     achting, goede naam , eerbied, faam 

Strong 05982 ‘ammuwd of ‘ammud 
(Wordt ook wel Shekinah genoemd)

1) pilaar, zuil, kolom    (van vuur, rook, wolk) 

Bron: Hebreeuws-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013



God is heerlijkheid!

Majesteit en glorie zijn voor Zijn 
aangezicht, macht en vreugde zijn in Zijn 

plaats.
1 Kronieken 16:27 HSV

Uit het noorden komt goud; bij God is een 
ontzagwekkende majesteit!

Job 37:22 HSV



Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. 
De heerlijkheid (Strong 3519) van de HEERE bleef op de 
berg Sinaï rusten, en de wolk bedekte hem zes dagen 

lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit het 
midden van de wolk. 

De aanblik van de heerlijkheid (Strong 3519) van de HEERE 
op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten 
als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en 

klom de berg verder op. En Mozes was veertig dagen en 
veertig nachten op de berg.

Exodus 24:15-18 HSV

Mozes kwam in de tegenwoordigheid van God



God toont zijn heerlijkheid nadat Mozes Hem dat gevraagd heeft vraagt

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. Toen zei Mozes : Toon mij toch Uw heerlijkheid! 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. 

Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen 
mens kan Mij zien en in leven blijven. Ook zei de HEERE : Zie, hier is 

een plaats bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan. 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. En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij 
van achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.

Exodus 33:17-23 HSV



Mozes krijgt een openbaring van God, genadig en rechtvaardig

Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij 
hem staan en riep de Naam van de HEERE uit. Toen de 

HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE , HEERE , 
God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan 

goedertierenheid en trouw, 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. 

Exodus 34:5-7 HSV



De ammud (shekinah) beschermde de Israëlieten met een wolkkolom en en vuurkolom

De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een 
wolkkolom (Strong 05982, 6051) om hun de 

weg te wijzen, en 's nachts in een 
vuurkolom Strong 05982, 0784) om hun licht 

te geven, zodat zij dag en nacht verder 
konden trekken. Hij nam de wolkkolom 

overdag en de vuurkolom in de nacht niet 
weg voor de aanblik van het volk.

Exodus 13:21-22 HSV



Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger 
van Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen 
aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen 

en ging achter hen staan.  

Hij kwam tussen het leger van Egypte en het 
leger van Israël. De wolk was duisternis en 

tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in 
de nabijheid van de ander komen, heel de nacht.

Exodus 14:19 - 20 HSV

Gods glorie is een bescherming tegen de vijand



Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag, 
dat de HEERE in de vuur- en wolkkolom neerzag 

op het leger van de Egyptenaren, en Hij bracht het 
leger van de Egyptenaren in verwarring.  

Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en 
liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de 
Egyptenaren: Laten wij voor Israël vluchten, want 
de HEERE strijdt voor hen tegen de Egyptenaren.

Exodus 14:24 - 25 HSV

De aanwezigheid van Gods glorie brengt de vijand in verwarring



De tabernakel moest perfect zijn en heilig, toen kwam de heerlijkheid van de Heer

Telkens wanneer zij de tent van ontmoeting binnengingen 
en het altaar naderden, wasten zij zich, zoals de HEERE 
Mozes geboden had. Hij richtte ten slotte de voorhof op, 

rondom de tabernakel en het altaar, en hij hing het gordijn 
van de poort van de voorhof op. Zo voltooide Mozes het 

werk. 

Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de 
heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat 

Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, 
omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de 

HEERE de tabernakel vervulde. 
Exodus 40:32-35 HSV



Als de geheiligde priesters de ark van het verbond in het heilige der heilige hebben 
gebracht van de 1e tempel en er aanbeden wordt met muziek valt de glorie van God

En het gebeurde, toen de priesters uit het heilige naar buiten kwamen – 
alle priesters die te vinden waren, hadden zich immers geheiligd, zonder 
zich te houden aan de afdelingen – en de Levieten, te weten alle zangers 
onder hen, Asaf, Heman, Jeduthun, hun zonen en hun broeders, in fijn 

linnen gekleed, met cimbalen, met luiten en harpen, stonden ten oosten van 
het altaar, en met hen tot honderdtwintig priesters toe, die op trompetten 

bliezen – 

het gebeurde nu, toen zij eenparig op de trompet bliezen en toen zij zongen 
door met een eenparige stem een lied te laten horen om de HEERE te prijzen 
en te loven, ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, met cimbalen en 
andere muziekinstrumenten, en toen zij de HEERE prezen met de woorden : 
Voorzeker, Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, dat het 
huis, het huis van de HEERE , met een wolk vervuld werd. En de priesters 

konden, vanwege die wolk, niet blijven staan om te dienen, want de 
heerlijkheid van de HEERE had het huis van God vervuld.

2 Kronieken 5:11-14 HSV



Na het gebed van Salomo vult de heerlijkheid van God de tempel opnieuw!

Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het 
vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de 

slachtoffers, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde het 
huis. De priesters konden het huis van de HEERE niet 

binnengaan, want de heerlijkheid van de HEERE had het 
huis van de HEERE vervuld. 

Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de 
HEERE over het huis zagen neerkomen, knielden zij met 
hun gezichten ter aarde, op de vloer, bogen zich neer en 

loofden de HEERE dat Hij goed is, want Zijn 
goedertierenheid is voor eeuwig.

2 Kronieken 7:1-3 HSV



De gruweldaden van het Joodse volk zorgt ervoor dat de glorie verdwijnt!

Het gebeurde in het zesde jaar, in de zesde maand , op de vijfde 
van de maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda vóór 

mij zaten, dat daar de hand van de Heere HEERE op mij viel. Ik 
zag, en zie, een gedaante met een uiterlijk als van vuur: vanaf 

datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar beneden toe, was vuur, 
en het deel vanaf Zijn heupen naar boven was als een glanzend 

uiterlijk, als de schittering van edelmetaal. 

Hij strekte iets uit met de vorm van een hand en pakte mij bij 
mijn hoofdhaar. Toen hief de Geest mij op tussen de aarde en de 

hemel en in visioenen van God bracht Hij mij naar Jeruzalem, 
naar de ingang van de poort van de binnenste voorhof die naar 
het noorden gekeerd is, waar zich de zetel van het afgodsbeeld 

van de na-ijver bevond, dat na-ijver oproept. 



En zie, daar was de heerlijkheid van de God van Israël, 
overeenkomstig de verschijning die ik in de vallei 

gezien had. Hij zei tegen mij: Mensenkind, sla toch uw 
ogen op in de richting van het noorden. Toen sloeg ik 

mijn ogen op in de richting van het noorden. 

En zie, ten noorden van de poort van het altaar stond 
in de ingang het afgodsbeeld van de na-ijver. Daarop 

zei Hij tegen mij: Mensenkind, ziet u wat zij doen? 
Grote gruweldaden, die het huis van Israël hier doet, 
zodat Ik ver wegga van Mijn heiligdom. En u zult nog 

meer grote gruweldaden zien. 
Ezechiël 8:1-6 HSV



De glorie staat eerst op de drempel en vertrekt daarna richting de olijfberg 

Maar wat betreft het hart van hen die het hart van hun 
afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden navolgen, 
hun eigen weg zal Ik op hun hoofd doen neerkomen, 

spreekt de Heere HEERE .Daarna hieven de cherubs hun 
vleugels op, en de wielen verhieven zich tegelijk met 

hen. 

En de heerlijkheid van de God van Israël was vanboven 
over hen. Toen steeg de heerlijkheid van de HEERE op 

uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die 
ten oosten van de stad lag.

Ezechiël 11:21-23 HSV



De heerlijkheid van het toekomende huis zal groter zijn dan het eerste, de hele aarde zal vol 
worden van de heerlijkheid

Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nog één 
ogenblik , en dat is een korte tijd , dan zal Ik de hemel en de 

aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle 
heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het 

verlangen van alle heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met 
heerlijkheid, zegt de HEERE van de legermachten. 

Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de 
HEERE van de legermachten. De heerlijkheid van dit 

toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt 
de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede 

geven, spreekt de HEERE van de legermachten.
Haggaï 2:7-10 HSV



De heerlijkheid van Jezus wordt geopenbaard op de berg met Mozes en Elia, de wolk bedekt 
de berg. In Jezus zien we de heerlijkheid van de Vader

Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat 
Hij Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg 

opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl Hij bad, dat 
de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn 

kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken 
met Hem; het waren Mozes en Elia. 

Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn 
heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en 
zij die bij hem waren , waren bevangen door slaap. Toen ze 
wakker geworden waren, zagen zij Zijn heerlijkheid en de 

twee mannen die bij Hem stonden. 



En het gebeurde, toen zij bij Hem vandaan zouden gaan, dat 
Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. 

Laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor 
Elia een; hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam 

er een wolk, en die overschaduwde hen. Zij werden bevreesd 
toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk, die 
zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem! En toen de stem 
geklonken had, bevond Jezus Zich daar alleen. En zij zwegen en 
vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. 

Lukas 9:28-36 HSV

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en 
wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de 

Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. 
Johannes 1:14 HSV



Maar verblijd u naar de mate waarin u 
gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, 

opdat u zich ook in de openbaring van Zijn 
heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u 

smaad wordt aangedaan om de Naam van 
Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de 

heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft 
wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt 

Hij verheerlijkt. 
1 Petrus 4:13-14 HSV

De Geest van de heerlijkheid rust na de wedergeboorte op jou!



We zijn als wedergeboren christenen genaderd tot een andere berg...

Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot 
een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en 
stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van 

woorden.

Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer 
tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun 

bevolen werd niet verdragen: zelfs als een dier de berg 
aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten 

worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat 
Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven.

 



Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad 
van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en 

tot tienduizendtallen van engelen, tot een 
feestelijke vergadering en de gemeente van de 

eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven 
zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de 

geesten van de rechtvaardigen, die tot 
volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar 

van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van 
de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt 

dan dat van Abel.
Hebreeën 12:18-24 HSV



Het is immers openbaar geworden dat u een brief van 
Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven 
niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet 

op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. 
Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. 

Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als 
was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. 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. 

De bediening van de Geest is een overtreffende heerlijkheid!



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, hoeveel te meer 
zal dan de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn? 

Want als de bediening van de verdoemenis al 
heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van 
de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, 

zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet 
heerlijk geweest, vergeleken met de 

allesovertreffende heerlijkheid.



Want als wat tenietgedaan wordt in 
heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in 
heerlijkheid. Omdat wij dan een dergelijke 

hoop bezitten, gaan wij met veel 
vrijmoedigheid te werk, 

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.



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. Ja, tot op heden ligt er, 

wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. 

Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de 
bedekking weggenomen. De Heere nu is de Geest; en waar 
de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. 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 Korinthe 3:3-18 HSV
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