Toon mij Uw heerlijkheid

Exodus 33:12-23 (NBV)
12 Mozes zei tegen de HEER: 'U draagt mij wel op het volk
verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u
met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: "Jou heb
ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind." 13 Als dat werkelijk zo is,
laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen
en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet
dat deze mensen uw volk zijn.' 14 De HEER antwoordde: 'Moet ik
dan zelf meegaan om je gerust te stellen?' 15 Mozes zei: 'Als u
niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken.
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16 Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en
ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij
immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde
bewonen.' 17 De HEER zei tegen Mozes: 'Ik verzeker je dat ik zal
doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je
uitgekozen.' 18 'Laat mij toch uw majesteit zien,' zei Mozes. 19
Hij antwoordde: 'Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en
in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan
wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik
barmhartig wil zijn.
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20 Maar,' zei hij, 'mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want
geen mens kan mij zien en in leven blijven.' 21 Toen sprak de
HEER: 'Er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt
komen staan. 22 Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal
ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor
je houden tot ik voorbij ben. 23 Als ik mijn hand weghaal, zul je
mij van achteren zien; mijn gezicht mag niemand zien.'
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Exodus 34:5-9 (NBV)
5 De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan
en riep de naam HEER uit. 6 De HEER ging voor hem langs en riep
uit: 'De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig, 7 die duizenden geslachten zijn
liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet
alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen
en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het
vierde.' 8 Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich
neer. 9 'Als u mij goedgezind bent, Heer,' zei hij, 'trekt u dan met
ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving
voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.'
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