
Studie 1 - laat ons God zien…

1. Opdracht: Ieder krijgt van de bbs-leider (zie handleiding en bijlage 
bijbelstudieleider) een kaartje met een vraag erop. Om de beurt leest iedereen
zijn vraag voor en beantwoord deze zelf, neem een halve tot een hele minuut 
de tijd om even over je antwoord na te denken.

Deze studie gaat vooral over exodus 34. Net voor dit hoofdstuk heeft God aan Mozes
de twee stenen tafelen met de tien geboden heeft gegeven. Het volk van Israël heeft 
een gouden kalf gemaakt en aanbeden. Mozes gooit woedend de twee stenen 
tafelen in stukken. God is ook woedend omdat het volk zo snel al weer zondigt en 
een beeld aanbid. en wil het volk straffen. Er worden veel mensen gedood. De 
volgende dag gaat Mozes de berg op om God om vergeving voor het volk te smeken.
God antwoord uiteindelijk dat Hij het volk nu niet zal straffen, maar dat Hij zelf niet zal
meegaan, omdat hen dan zou doden vanwege hun zonden, maar dat Hij een engel 
met Mozes mee zal sturen om Mozes en het volk te leiden. Als Mozes met God wilde
spreken, gaat hij telkens naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Alle Israëlieten 
buigen zich voor de ingang van hun tent neer en de wolkkolom daalt op de 
ontmoetingstent neer, waarna God ‘persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een 
ander mens spreekt’. Hier begint exodus 33:12.

2. Lees exodus 33:12 tot 34:10.
a. Welke dingen vind je opvallend, mooi of moeilijk in dit bijbelgedeelte. 
b. Mozes heeft de moeilijke taak om het volk te leiden door de woestijn en 

vraagt God nu eerst een aantal dingen. Waarom denk je dat Mozes juist 
deze vragen stelt?

c. Welke instructies geeft God Mozes voordat Hij aan Mozes voorbijgaat? 
Wat zegt dit over God?

d. Als God Zijn majesteit aan Mozes toont, lees je niet een beschrijving van 
uiterlijke kenmerken, van effecten of iets anders, maar lees je dat God Zijn 
naam uitroept. In Israël gaf een naam vaak aan wie iemand was, het 
wezen van iemand. Hoe beschrijft God zichzelf in Ex. 34:5-7? Hoe dragen 
de eigenschappen die Hij noemt bij aan Zijn heerlijkheid? Waarom denk je 
dat God zich zo aan Mozes openbaart?

e. Hoe reageert Mozes op de openbaring van Gods heerlijkheid? Op welke 
manier is dit belangrijk voor ons?

3. Lees Joh. 14:6-14. Filippus vraagt ook of hij de Vader mag zien. 
a. Welke overeenkomsten en verschillen zie je tussen de vraag van Filippus 

en van Mozes en tussen het antwoord aan Mozes en aan Filippus? 
b. Heb jij het idee dat je God de Vader kent? Wat zou jij kunnen doen om 

God de Vader nog beter te leren kennen? 
c. Wil jij kind zijn van zo’n Vader? (zoals beschreven in ex. 34) Zijn er dingen 

waar jij moeite mee hebt? Ben je trots op zo’n Vader?
d. Als je nu terugkijkt naar de beschrijving van God in ex. 34, hoe komt dit 

overeen of verschilt het van het beeld dat jij had? Denk jij dat jouw beeld 
evenwichtig en/of volkomen is? 

4. Lees Ex. 34:29-30 en 34-35 en daarna 2 Kor. 3:7-18.
a. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de heerlijkheid van God 

in het oude en nieuwe testament? 



b. Hoe weerspiegelen gelovigen de heerlijkheid van de Heer? Op welke 
manier gebeurt dat? Hoe zou jij Gods heerlijkheid kunnen weerspiegelen in
je alledaagse leven ook ten opzichte van je omgeving (vrienden, 
studiegenootjes, familie, enz.)

Van nu tot eind december willen we door middel van een serie bijbelstudies ons 
verdiepen in God de Vader. We willen dit doen aan de hand van de eigenschappen 
van God, zoals Hij zichzelf voorstelt aan Mozes in ex. 34 en in de vijf volgende 
bijbelstudies per avond een eigenschap behandelen. 


