het Karakter van God
♦ Het beeld dat we van God hebben
bepaalt wat we van Hem verwachten!
♦ We mogen ons voeden met het beeld dat de
Bijbel ons van God geeft
♦ Soms hoor je:
„De God van het Oude Testament was een
strenge God!”
– klopt dat beeld?
5 februari 2012
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Gods ontmoeting met Mozes

Exodus 34: een situatieschets
♦ Mozes is 40 dagen en nachten op de berg bij
God geweest

5

6

– had daar de kern van de Torah ontvangen
– beneden trof hij het volk aan rond een groot
afgodsbeeld…

7

♦ Nu opnieuw met een paar stenen platen de
berg op, om God te ontmoeten
♦ Je zou dan verwachten: God laat even zien
dat er met Hem niet te spotten valt!
VEG De Bilt
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En de
JaHUaH
HERE daalde neer in een wolk, stelde Zich
daar bij hem en riep de naam van de
JaHUaH
HERE uit.
de
HERE ging aan hem voorbij en de
HERE riep:
JaHUaH
JaHUaH
„ JaHUaH
HERE God, barmhartig en genadig, lankmoedig,
groot van goedertierenheid en trouw,
Die goedertierenheid bestendigt aan duizenden,
Die ongerechtigheid, overtreding en zonde
vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet
onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen
bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan
het derde en vierde geslacht.”
Exodus 34: 5-7
VEG De Bilt
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En de HERE daalde neer in een wolk, stelde Zich
daar bij hem en riep de naam van de HERE uit.
de HERE ging aan hem voorbij en de HERE riep:
„ HERE God, barmhartig en genadig, lankmoedig,
groot van goedertierenheid en trouw,
Die goedertierenheid bestendigt aan duizenden,
Die ongerechtigheid, overtreding en zonde
vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet
onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen
bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan
het derde en vierde geslacht.”
Exodus 34: 5-7
5 februari 2012
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De heerlijke Naam van God

Gods ontmoeting met Mozes
5

2

5

= J aH U aH
Hij geeft
vreugde, verwondering, aanbidding
zekerheid, verbondenheid
vreugde, verwondering, aanbidding
♦ latere vorm (‘Paleo-Hebreeuws’): יהוה
♦ nog later (‘Vierkantschrift’):

יהוה
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JaHUaH riep:

De HERE - JaHUaH riep:
„JaHUaH God *, barmhartig  en genadig ,
lankmoedig , groot
van goedertierenheid 
en trouw , Die goedertierenheid bestendigt
aan duizenden ,
Die ongerechtigheid,
overtreding en zonde
vergeeft ;
Exodus 34: 6-7

= JaHUaH
De Aanwezige
1) rachum -> baarmoeder
2) channun -> ‘ruimte’
voor je eigen kinderen
3) ’erek ’appaim - het
duurt lang voordat Hij
boos wordt
4) chesed - vriendelijkheid,
genade; meer krijgen
dan je verdient
5) ’emet - waarheid,
trouw, overvloed

*)

7
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… bij het derde en het vierde geslacht
van hen die Mij haten
- sonai

En Die barmhartigheid doe aan duizenden van hen,
die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
- mitswotai

5 februari 2012

„JaHUaH God, … Die ongerechtigheid, overtreding
en zonde vergeeft;
… maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig,
de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan
kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde
geslacht.”
paqad
letterlijk vanuit het Hebreeuws:

… en hen onschuldig verklarende, verklaart Hij niet
onschuldig en geeft wat meer licht op de ongerechtigheid van de vaders/ouders, bij de kinderen en
kindskinderen, tot bij het derde en vierde geslacht.”
Exodus 34: 7
5 februari 2012
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Hoe God Zich ‘laat kennen’

Exodus 20: 5 en Deuteronomium 5: 9
voegen er nog iets aan toe:

VEG De Bilt

( vervolg )

9

„JaHUaH God, barmhartig en genadig, lankmoedig,
groot van goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; en Die,
(hen) onschuldig verklarende, niet onschuldig
verklaart de ongerechtigheid van de vaders/ouders,
maar daar wat meer licht op geeft bij de kinderen en
kleinkinderen, tot bij het derde en vierde geslacht
van hen die Mij (wantrouwend) op de 2e plaats stellen.
En Die barmhartigheid doe aan duizenden van hen,
die Mij liefhebben, en Mijn Schriften onderhouden.”
5 februari 2012
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Nu God JaHUaH (de HERE) dan zó is
zó genadig, zó barmhartig, zó liefdevol,
zó goedertieren, zó vergevend, zó…

HalleluHallelu-JaH !

♦ Waarvoor zouden wij dan nog vrezen? - Rom.8
♦ Zouden we Hem dan niet boven alles stellen?
en ons helemaal aan Hem overgeven? - Rom.12:1
♦ En Hem en Zijn eer dagelijks zoeken?
♦ En anders met elkaar omgaan?

VEG De Bilt
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