
Die Here ontmoet Moses, en Moses se gesig 
straal 

Eksodus 34: 1-10a, 29-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom gaan ons op ‘n Sondagmôre kerk toe? Gebeur daar iets? Wat gebeur daar? 
Wat behoort daar te gebeur? Daar is kerke en mense vir wie dit gaan om die 
skouspelagtige, of die genotvolle ervaring, selfs die blote vermaaklikheidswaarde 
(entertainment) – mooi musiek, goeie klank, ‘n motiverende preek, selfs ‘n grappie of 
twee. By ander gaan die erediens in die eerste plek oor ons wat God kom dien en 
aanbid. Juis daarom noem ons dit tradisioneel ‘n erediens, ons ere-diens aan God. 
Maar eintlik behoort dit in die eerste plek te gaan oor God wat ons ontmoet, en God 
wat óns dan bedien. In Engels sou mens daarom eerder van ‘n divine service as ‘n 
worship service praat. Miskien moet ons in Afrikaans liewer die woord Goddelike 
bediening gebruik. Want hier gaan dit in die eerste plek oor God wat ons met sy liefde 
en genade bedien; Hy wat ons ontmoet en sy verbond met ons bevestig, Hy wat sy seën 
oor ons uitspreek en ons bedien met die blye boodskap, die evangelie. Natuurlik dien 
ons ook vir God, maar in die eerste plek gaan dit oor God wat ons bedien. Die doel met 
die liturgie, of orde vir die erediens, is dan om hierdie ontmoeting van God met ons te 
help begelei.    

I 

Presies dit is wat gebeur as God vir Moses op die berg ontmoet – ‘n mooi voorbeeld 
van wat Goddelike-bediening. Kom ons luister net weer na die verhaal.  

Nadat Moses die eerste twee kliptafels met die Wet daarop woedend stukkend gegooi 
het, het God hom weer teen die berg op geroep. Kap weer twee nuwe kliptafels uit, 
Moses. Kry jouself gereed. Kom eers net alleen teen die berg op.  

Wat dan daar op Sinaï gebeur, is ontsaglik heilig. God self, die almagtige, verhewe God, 
reël met Moses, ‘n swakke sondaarmens, ‘n ontmoeting. Mens kry die gebeure moeilik 
in woorde gesê, want dis so gevul met misterie. Die Bybel kan daaroor alleen maar in 
beelde praat. Moses kon God self nie sien nie – net die skynsel van God se heerlikheid, 
die wolk van sy teenwoordigheid was daar. Al kan ons nie direk na die son kyk nie, 
want die son se lig is te oorweldigend, kan ons tog die strale van die son sien, die 



warmte daarvan op ons vel voel. En ons kan vir seker weet: die son skyn, ons staan in 
sy lig. Net so was dit vir Moses om in God se heerlike teenwoordigheid te staan.   

Toe stel die Here homself deur sy woorde aan Moses bekend. Heel eerste roep die Here 
sy eie Naam uit: Jahwe – “Ek is wat ek is”. Hierdie vreemde, misterieuse naam 
beteken: God wat bokant ons verstand uitgaan, die immer teenwoordige, die lewende 
en almagtige God – die God wat is. En tog verduidelik God ook aan Moses hóé Hy is, 
sy belangrikste eienskappe: Ek is die barmhartige en genadige God, geduldig, 
oorvloedig in troue liefde en waarheid; Ek vergewe sonde, skuld en oortreding ... op 
meer plekke in die Bybel is dit hoe God homself aan ons as mense bekendstel, dis hoe 
die Here graag geken wil wees. Ek is die God wie se hart oorloop van liefde en genade! 
So is Ek, die Here wat is. En ek wil met jou Moses, en met die volk Israel, ‘n verbond 
maak, ‘n kontrak sluit. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Hierdie kontrak 
moet jy nou in klip opteken, want dit staan vas.  

Wat in hierdie ontmoeting gebeur is loutere goeie nuus, evangelie. Juis hierdie 
genadegeskenk maak dan dat Moses met vrymoedigheid by God kan intree vir die volk: 
Here, U moet saam met ons die pad loop, pleit hy.  

Maar God eis ook van ons wederliefde; ons moet op sy liefde antwoord met liefde vir 
God en liefde vir mekaar. Daarom is daar in die kontrak ook verordeninge ingeskryf, 
bepalings oor hoe om God en mekaar lief te hê, hoe om fees te vier, hoe om op die 
sewende dag te rus, hoe om die genade uit God se hand dankbaar te aanvaar en te vier. 
Want presies dit is wat God se wet is – riglyne hoe om God en ons naaste lief te hê. As 
ons dit nie doen nie, is daar ook straf en slegte gevolge, breek ons die verhouding met 
God en mekaar. En dit bring hartseer en pyn, ja uiteindelik die dood. Nou is dit presies 
wat God nie wil hê nie; Hy wil ons daarteen beskerm. Daarom is God se wet ook deel 
van sy genade-kontrak met ons – dis deel van sy genadegeskenk aan ons. Ek is julle 
God wat julle oorvloedig liefhet, maar ek verwag van julle wederliefde, vir my en vir 
mekaar. Dis die verbond, die kontrak wat God hier met Moses en die volk sluit.    

Dit alles verduidelik God in sy ontmoeting met Moses. Dit gebeur hier in die Goddelike 
bediening – in die ontmoeting waar God ons met sy genade bedien.    

II 

Toe Moses na hierdie ontmoeting van die berg afkom, staan hier, het sy gesig gestraal. 
So sterk was die glans, dat die Israeliete nie direk na hom kon kyk nie; hy moes ‘n doek 
oor sy gesig trek. Oor presies hoe ons hierdie stralende gesig van Moses moet verstaan, 
was daar oor die eeue groot misverstand. Die ou Latynse Bybel, die Vulgaat, het die 
woord straling verkeerdelik met horings vertaal, asof Moses na die ontmoeting met 
God twee horings op sy kop gekry het. Michelangelo het in sy beroemde Moses-beeld 
vir Moses met twee horings op sy voorkop voorgestel.  

Wat het hierdie stralende gesig van Moses beteken? Dit het beteken dat Moses tydens 
God se ontmoeting met hom, verander het. Iets het met hom gebeur. Hy was nie 
dieselfde as voor die ontmoeting nie. Iets van God se heerlikheid het afgegee op Moses; 
jy kon iets van God se liefde en genade uit Moses sien straal. Die beeld van God was 
helder af-geëts op sy gelaatstrekke.  

Hierdie stralende gesig het ook aan Moses ‘n soort gesag gegee om te getuig van die 
ontmoeting met God, dit was vir ander die bewys dat God hom ontmoet en verander 
het.   

III 



Wat sê dit alles van God se ontmoeting met ons vandag, hier rondom sy altaar en sy 
Woord?  

As ons vandag daaroor besin, moet ons eers onthou dat daar sedert Moses se 
ontmoeting met God iets baie belangriks gebeur het. Jesus Christus het gekom, God 
se Seun het mens kom word en vir ons kom wys hoe lyk en hoe is God. Die Nuwe 
Testament sê Christus het daarmee die doek oor Moses se stralende gesig kom wegvat; 
in Christus sien ons direk hoe God lyk, sien ons sy heerlikheid. As Christus Jesus aan 
die kruis hang, sien ons God se liefde en genade, sy waarheid, sy geduld, sy hart wat 
oorloop van liefde,  sy vergiffenis. Ons hoor sy Naam oor ons uitgeroep in die doop en 
die nagmaal en die seën, ons kan nou self, met vrymoedigheid, in God se 
teenwoordigheid kom. Ons het nie meer ‘n Moses of ‘n hoëpriester nodig om namens 
ons die berg op of in die allerheiligste in te gaan nie – ons kan sélf in God se 
teenwoordigheid kom, uit sy eie hand die genade ontvang, sy liefdesomhelsing ervaar.  

Maar, soos by Moses, laat hierdie ontmoeting ons nooit onveranderd nie. Dit kan nie 
anders nie, ons gesigte sal straal as ons hier uitloop!  

 

      

    


