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Meditatief 
 
Een heerlijk onderkomen 
 

Exodus 40:34-38 
Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de 

majesteit van de HEER vulde de tabernakel. 
 
E. Brink 
 
Gods heerlijkheid is zijn heerlijke uitstraling. Zijn imponerende verschijning. Zijn 
indrukwekkende glans, in al zijn luister. Verblindend mooi. Het is in één woord zijn glorie/a! 
Hij is de bron van alle gloria. Hij is de Schepper, alles wat schitterend is, komt uit Hem voort. 
Hij heeft zoveel uitstraling, dat mensen erdoor verblind raken. We kunnen de aanblik van 
zoveel gloria niet verdragen. Zijn heerlijke uitstraling is krachtiger dan het zonlicht. 
 
Dat heeft Mozes ondervonden. Hij vroeg: ‘Heer, ik ga al zo lang en intiem met U om, ik 
spreek van nabij met U.’ Het straalde van zijn gezicht af, als hij onder de mensen kwam. Doe 
mij alstublieft uw heerlijkheid zien! Maar hij mocht alleen een glimp van Hem opvangen, in 
het voorbijgaan, en ook nog eens van achteren. 
 
De heerlijkheid van God ging mee onderweg uit Egypte, naar het beloofde land. Maar die 
moest worden afgeschermd in de wolkkolom en de vuurkolom. Gods glorie was er, maar ging 
verborgen achter een zware nevelmassa. De bliksemende vuurkracht van zijn heerlijkheid 
temperde Hij achter een wolk. Hij moest als het ware dimmen. 
 
Waar Gods heerlijkheid is, daar woont Hij! Hij past Zich zozeer aan dat Hij in een tent gaat 
wonen. Niet zomaar een tent, maar een ontmoetingstent, kunstig vervaardigd. Dat Hij Zich zo 
klein maakt, Hij de heerlijke God, aanwezig op zo’n minuscuul plekje. Nota bene een tent! 
Hoe is het mogelijk dat de grote God zijn tent opslaat onder de mensen. 
 
Toen de ontmoetingstent werd ingewijd, vulde de heerlijkheid van God de tabernakel. Het 
kwam niet tot een echte ontmoeting. Gods heerlijkheid was te veel, zelfs voor Mozes. Hij kon 
de tent niet binnengaan! God komt dichtbij, met zijn heerlijke uitstraling. Onvoorstelbaar dat 
Hij zo dichtbij kan komen en het bij mensen uithoudt. Zijn heerlijkheid moet wel constant 
worden afgeschermd door het voorhangsel. 
 
Die grote en heerlijke God komt dichtbij. Hij is uit op verbondenheid. Hij zoekt 
gemeenschap. Hij wil met mensen omgaan. Hij wil bij ze wonen en ze met zijn glans 
verlichten. Geen zelfverheerlijking, maar Zich verheerlijken door mensen in het licht van zijn 
heerlijke aandacht te plaatsen. Hij kon alleen zo dichtbij komen omdat er bloed vloeide. Zijn 
bloed maakt alles goed, neemt alles weg wat zich niet met zijn heerlijkheid verdraagt. Hij 
wast alles wit, en doet baden in het licht. 
 

U komt ons Heer, in Christus tegemoet 
U geeft ons Heer verlossing door zijn bloed 

U roept ons mensen in uw heerlijkheid 
Wat zijn wij mensen dat U aan ons denkt 

En ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 


