


Toon mij Uw Glorie!

Geert Bode



Wat is Kennis van God?
Kennis van God = Kennis van Jezus = God Kennen

Overal in de Bijbel!
of: Hartskennis, openbaringskennisNiet: Wil, Verstand of emoties (ziel)Wel: God Kennen met je geest

Ontmoeting met God → Relatie → Geloof / Vertrouwen



Johannes 17:3
“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen …”.



Wat doet Kennis van God met je?
Daniël 11:32 NBG51“… maar het volk dat zijn God kent,zal sterk zijn en daden doen”.



Hebreeuws Denken
Hebreeuwse taal en cultuur is eerder gericht op…Functie dan Vorm

Bij Profetie / Bijbel:Waar wordt dit voorwerp voor gebruikt?





Iemands Naam
Spreekt in de Bijbel over iemands: Karakter en Roeping
Naam = Wie iemand is en wat hij doet↓Gods Naam = Wie Hij IS in ACTIE
Jezus Christus = ‘God Redt / Hersteld, Gezalfde Man’Abraham = ‘Vader van Vele Volken’



Exodus 33:12 - 34:7
“Toen zei Mozes tegen de HEERE: Zie, U zegt tegen mij:Laat dit volk verdertrekken. U echter, U hebt mij nietlaten weten wie U met mij meezendt, ... 13 … , maak mijtoch Uw weg bekend. Dan zal ik U kennen, ... En zie aandat deze natie Uw volk is. 14 En Hij zei: Moet Mijnaangezicht (‘Paniym’ = ‘gezicht’ of ‘aanwezigheid’)meegaanom u gerust te stellen? 15 Toen zei hij tegen Hem: Als Uwaangezicht niet meegaat, …



Exodus 33:12 - 34:7
… laat ons dan van hier niet verdertrekken. … 17 Toen zeide HEERE tegen Mozes: Ook dit woord dat u spreekt, zalIk doen, want u hebt genade gevonden in Mijn ogen en Ikken u bij uw naam. ...



Sleutel 1 - God leren Kennen
- Ontdek Zijn Wegen in Bijbel en door gebeurtenissen inje leven → Hoe Hij dingen doet.



Sleutel 2 - God leren Kennen
- Laat Gods Aanwezigheid top prioriteit zijn in je Leven.



Exodus 33:12 - 34:7
… 18 Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid!
19 Maar Hij zei: Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij latenkomen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van deHEERE uitroepen, ...



Sleutel 3 - God leren Kennen
- Wees Hongerig en Roep het (Gebed) uit naar eenontmoeting met Hem → Zijn Glorie.



Psalm 72:19 STV
“… de Naam Zijner heerlijkheid …”

Gods Naam = Gods Heerlijkheid = Gods Goedheid= Wie Hij IS in ACTIE



Exodus 33:12 - 34:7
… 20 Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnenzien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven. …22 En het zal gebeuren, als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt,dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u metMijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben. …



Exodus 33:12 - 34:7
… 23 En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij vanachteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezienworden. Hoofdstuk 34:1 Toen zei de HEERE tegen Mozes:Houw twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste, danzal Ik op die tafelen de woorden schrijven die op deeerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. …



Exodus 33:12 - 34:7
… 2 Wees tegen de morgen gereed; vervolgens moet u inde morgen de berg Sinaï opklimmen en daar, op de topvan de berg, voor Mij gaan staan. 5 Toen daalde deHEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riepde Naam van de HEERE uit. …



Sleutel 4 - God leren Kennen
- Ga de berg op → Neem tijd om Bij God te zijn.



Sleutel 5 - God leren Kennen
- Verdiep je in Gods Naam → Overdenk /mediteerover wie God is (Karakter) en Zijn Openbaringenin Het Woord (Bijbel).



Exodus 33:12 - 34:7
… 6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE,HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijkaan goedertierenheid (= ‘volhardende liefde’) en trouw, 7 Diegoedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Dieongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maarDie de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en deongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderenen kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht”.



Exodus 34:29
“En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaïafdaalde … dat Mozes niet wist dat de huid van zijngezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesprokenhad”.



Dit was Oude Testament
Nu God ontmoeten in het Nieuwe Verbond,

door en in Jezus → God Ontmoeten↓Jij sterft↓Jezus staat in je op!



2 Korintiërs 3:3-18
“Het is immers openbaar geworden dat u een brief vanChristus bent, … geschreven niet met inkt, maar door deGeest van de levende God, niet op stenen tafelen, maarop tafelen van vlees, van de harten. … 7 Als nu debediening van de dood, met letters in stenen gegrift, inheerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet ophet gezicht van Mozes gericht konden houden vanwegede heerlijkheid van zijn gezicht, …



2 Korintiërs 3:3-18
… 16 Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordtde bedekking weggenomen. ... 18 Wij allen nu, die metonbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in eenspiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderdnaar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid,zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt”.



Johannes 17:26
(Jezus aan het woord … )
“en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zalhem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mijliefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen”.



Resultaat van Sleutel 1 - 5
- Gods Tafelen worden in je hart geschreven.- Je gezicht gaat (geestelijk) stralen met zijn Licht.- Je veranderd van Heerlijkheid tot Heerlijkheid.



Resultaat van Sleutel 1 - 5
Je groeit inde Kracht, Autoriteit en het Karakter
van Jezus



Mijn ontmoeting met God



Mijn ontmoeting met God
Hoe meer verliefd op Jezus,hoe meer succes in Gods Koninkrijk je hebt

(in Gods ogen gezien).



Toon mij Uw Glorie!




