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Methode
De achtergrond van de studies dit jaar wordt gevormd door het boek Doelgericht Leven van Rick Warren. Dit
papier sluit daar wel bij aan, maar staat op zichzelf. Er is dus geen verwijzing naar een bepaalde “dag”. Het
is een extra papier voor groepen die wat vaker bijeen komen.

Doel van dit gesprekspapier
Het is belangrijk dat wij een goed beeld hebben van God. Hij is de volstrekt goede Vader, vol zorg, liefde en
aanvaarding. Maar Hij is evenzeer de “Gans Andere”, die hoogverheven Majesteit, die alleen maar vol
ontzag te aanbidden is. De bijbel spreekt over Gods “heerlijkheid”. De oorsprong van deze uitdrukking ligt
in een hebreeuws woord dat “zwaar-zijn” betekent. Bij iemand die veel bezit heeft wordt zijn “heerlijkheid”
gevormd door die rijkdom plus het gewicht, de status die dat aan iemand verleent: eer en roem. Bij de
“heerlijkheid van God” gaat om het “volle gewicht” van wat Hij voorstelt, heeft en is. Woorden schieten te
kort om dat aan te duiden, want de Here is zo onvoorstelbaar groot en machtig. Met niets of niemand te
vergelijken.
Dit papier wil allereerst een bijbelstudie zijn. We worden stilgezet bij Gods heerlijkheid. Vervolgens zoeken
we de weg van aanbidding en dienstbetoon.

Gebed
Ontmoeting met elkaar
 Noem eens een aantal bijbelgedeelten waarin de “heerlijkheid” van God naar jouw gedachte
duidelijk uitkomt.
 Op welke manier ben jij zelf “geraakt” door die geweldige grootheid van God?

Bezinning vanuit de bijbel
 Lezen: Jesaja 66: 1-2
1. Hoe duidt God zichzelf hier aan? Met welk doel denk je?
 Lezen: Exodus 19: 17-23 en 20: 18-21
2. Probeer je voor te stellen dat je zelf tussen die Israëlieten stond en dit alles mee maakte. Welk effect zou
dit gebeuren op jou hebben gehad?
 Lezen: Exodus 33: 18-23; 34: 4-9 en 29-35
3. Wat valt je in deze gedeelten op?
 Lezen: Jesaja 6: 1-7
4. Op welke manier kom je de “heerlijkheid van God” in dit gedeelte tegen?
5.

Welk effect heeft die “heerlijkheid van God” op Jesaja?

6.

Is er iets in die reactie van Jesaja dat je herkent uit jouw omgaan met God?

 Lezen: Johannes 1: 14-18
7. Wat wordt hier gezegd van de “heerlijkheid van God”?
 Lezen: Johannes 17: 1-5 en Hebreeën 2: 10
8. Op welke manier wordt Jezus “verheerlijkt”?
 Lezen: 2 Korinthiërs 3: 7-8, 12-13, 18
9. Welke toepassingen maakt Paulus en wat heeft ons dit te zeggen?

 Lezen: Hebreeën 12: 18-29
10. Wat vind je van die omschrijving van God als “een verterend vuur” (vers 29)?
11. Waartoe worden we in dit bijbelgedeelte opgeroepen?
12. Hoe geef je daar in de praktijk van je leven vorm aan?
 Lezen: Psalm 97: 1-12
13. Hoe kom je in deze psalm “Gods heerlijkheid” tegen?
14. Wat is de reactie van Gods volk op die heerlijkheid van Hem?
15. Op welke manier kun je bemoediging en kracht putten uit deze psalm?

Verdieping
 Lezen: 1 Koningen 8: 6-11
16. Hier lezen we dat de tempel in Jeruzalem wordt ingewijd. De “wolk” kennen we ook uit de
geschiedenissen van de uittocht uit Egypte en de woestijntijd daarna. De wolk is symbool van de
aanwezigheid van God. Tegelijkertijd “omsluiert” de wolk de heerlijkheid van God. Op die manier
wordt het volk niet door die heerlijkheid verteerd. Wat is volgens 2 Koningen 8: 11 het effect van de
“heerlijkheid van God” (omsluierd door de wolk) op de priesters?
 Lezen: Mattheüs 17: 1-8, 26: 63-64 en Handelingen 1: 9.
17. Welke “functie” heeft de wolk in deze drie bijbelgedeelten?
18. Wat maakt het lezen van deze gedeelten bij jou los? Hoe zou God willen dat we op dit Woord zouden
reageren?
 Lezen: 1 Petrus 4: 7-11
19. Welke dingen worden hier genoemd om de Here te verheerlijken?
 Lezen: Ezechiël 1: 22-28
20. Na de beschrijving van vier hemelse wezens komen we in dit visioen bij hun Heer uit. Wat valt je op in
deze beschrijving?
 Lezen: Daniël 7: 9-14, 10: 4-10 en Openbaring 1: 12-20
21. Welke overeenkomsten zie je?
22. We krijgen in deze visioenen iets van de hemelse heerlijkheid van God en van Jezus te zien. Welke
boodschap haal je hier voor jezelf uit?
23. Hoe kun je daar in de praktijk wat mee doen?

Dankgebed en voorbede
Zingen
Gez. 444
1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

3. Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

december 2004 – L.C. Buijs

