
DE HEERLIJKHEID VAN DE HEERE  
IN HET NIEUWE TESTAMENT



Genesis 31:1

Eerste keer ‘heerlijkheid’ (kabod) in OT:

Toen hoorde hij (Jakob) de woorden van de 
zonen van Laban, die zeiden: Jakob heeft alles 
genomen wat van onze vader was; uit dat wat 
van onze vader was, heeft hij al deze rijkdom 
verworven. (Gen. 31:1) 



Gen. 45:13

Jozef:  

Vertel mijn vader over al mijn eer (S.V. 
heerlijkheid) in Egypte en over alles wat jullie 
gezien hebben. Haast je en breng mijn vader 
hierheen.  



Exod. 16:3,10

De heerlijkheid van de HEERE in de wolk:  
De Israëlieten zeiden tegen hen: Och, waren wij 
maar door de hand van de HEERE gestorven in 
het land Egypte, toen wij bij de vleespotten 
zaten en brood aten tot verzadiging toe! Want u 
hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel 
deze gemeente van honger te laten sterven. 

Terwijl Aäron tot heel de gemeenschap van de 
Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn 
keerden, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid 
van de HEERE in de wolk verscheen. 



Wat is de heerlijkheid van de HEERE?

Voor de mens een verterend vuur: 

De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE 
op de top van de berg was in de ogen van de 
Israëlieten als een verterend vuur.

Exod. 24:17



Wat is de heerlijkheid van de HEERE?

De grootheid van Gods wezen overstijgt ons 
menselijk begrip 

Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie 
ben Ik gelijk? zegt de Heilige. 
Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze 
dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun 
leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij 
name roept door Zijn grote vermogen en Zijn 
sterke kracht; er ontbreekt er niet één. 

Jes.. 40:25-26



Wat is de heerlijkheid van de HEERE?

De grootheid van Gods wezen overstijgt ons 
menselijk begrip 

Zo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en 
de aarde de voetbank van Mijn voeten. Waar 
zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen 
bouwen en waar de plaats van Mijn rust? Want 
Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en 
daardoor bestaan al die dingen, spreekt de 
HEERE. Maar Ik zal zien op deze, op de 
ellendige en verslagene van geest, en wie voor 
Mijn woord beeft.

Jes. 66:1-2



Wat is de heerlijkheid van de HEERE?

De grootheid van Gods wezen overstijgt ons 
menselijk begrip 

en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, 
als sneeuw, en Zijn ogen waren als een 
vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend 
koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn 
stem klonk als het geluid van vele wateren. En 
Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit 
Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp 
zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon 
schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel 
ik als dood aan Zijn voeten,

Opb. 1:14-17



De Heere openbaart Zich in 
verschillende gradaties

- Mozes die de Engel van de Heere ontmoet 
vanuit de brandende braamstruik:  

- En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was 
bevreesd God aan te kijken. (Exod. 3:6) 

- De Engel van de HEERE, Die spreekt tot alle 
Israëlieten (Richt. 2:1-5) 



Zijn heerlijkheid genegeerd en ontkend

De heidenen hebben de heerlijkheid van de 
onvergankelijke God vervangen door een beeld 
dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en 
op viervoetige en kruipende dieren. (Rom. 1:23) 

Herodes: En onmiddellijk sloeg een engel van 
de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; 
en hij werd door de wormen gegeten en gaf de 
geest. (Hand. 12:23) 



Eerste keer in het NT.

Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een 
zeer hoge berg, en hij liet Hem al de 
koninkrijken van de wereld zien, met hun 
heerlijkheid 

Matt. 4:8



Tweede keer in het NT.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons 
van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Matt. 6:13



Een eeuwig koninkrijk

In de dagen van die koningen zal de God van 
de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen 
dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en 
waarvan de heerschappij niet op een ander 
volk zal overgaan. Het zal al die andere 
koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar 
zelf zal het voor eeuwig standhouden. 

Dan. 2:44



Heerlijkheid bij Zijn komst

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon 
des mensen verschijnen; en dan zullen al de 
stammen van de aarde rouw bedrijven en zij 
zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de 
wolken van de hemel komt met grote kracht en 
heerlijkheid. 

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in 
Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met 
Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn 
heerlijkheid. 

Matt. 24:30; 25:31



Zichzelf vernederd

… maar Zichzelf ontledigd heeft door de 
gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de 
mensen gelijk te worden.  

En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben 
holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de 
Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het 
hoofd kan neerleggen.  

Fil. 2:7; Matt. 8:20



Van lijden tot heerlijkheid

Tot de Emmaüsgangers: Moest de Christus dit 
niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 

Luk. 24:26



Hoe verklaren we Johannes’ woorden?

En het Woord is vlees geworden en heeft onder 
ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid 
gezien, een heerlijkheid als van de 
Eniggeborene van de Vader, vol van genade en 
waarheid. 

Joh. 1:14



Verheerlijking op de berg

Mozes en Elia: Zij verschenen in heerlijkheid en 
spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou 
volbrengen in Jeruzalem.

Luk. 9:31



Heerlijkheid in Zijn werken

Bruiloft te Kana:  
Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana 
in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en 
Zijn discipelen geloofden in Hem. (Joh. 2:11) 

In de ziekte, dood en opstanding van Lazarus: 
En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de 
dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, 
opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. (Joh. 
11:4) 

Tot Martha, die zei Heere hij ruikt al: Jezus zei tegen haar: 
Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid 
van God zult zien? (Joh. 11:40) 



Geloof geeft God de eer/heerlijkheid

En hij (Abraham) heeft aan de belofte van God 
niet getwijfeld door ongeloof, maar werd 
gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer 
(doxa) gaf. 

Rom. 4:20



Gedeelde heerlijkheid

Naar deze zaligheid hebben de profeten, die 
geprofeteerd hebben over de genade die aan 
u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij 
onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest 
van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij 
tevoren getuigde van het lijden dat op 
Christus komen zou, en ook van 
de heerlijkheid daarna. 

1 Pet. 1:10-11



Gedeelde heerlijkheid

En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de 
heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld 
er was. 

En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij 
gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén 
zijn…  

Want allen hebben gezondigd en missen de 
heerlijkheid van God 

Joh. 17:5, 22; Rom. 3:23



Gedeelde heerlijkheid

Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn 
die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn 
heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, 
omdat U Mij hebt liefgehad vóór de 
grondlegging van de wereld.

Joh. 17:24



Geheimenis voorbestemd tot onze heerlijkheid

Wij spreken echter de wijsheid van God, als een 
geheimenis; een wijsheid die verborgen was en 
die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot 
onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van 
de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, 
als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere 
der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het 
is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft 
gezien en geen oor heeft gehoord en in geen 
mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid 
heeft voor hen die Hem liefhebben.  

1 Kor. 2:7-9



Evangelie van Christus’ heerlijkheid

Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, 
dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van 
hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze 
eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de 
verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid 
van Christus, Die het beeld van God is, hen niet 
zou bestralen.

2 Kor. 4:3-4



Twee kanten steniging van Stefanus

Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van 
woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. 

Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen 
naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van 
God, en Jezus, staande aan de rechter hand van 
God

Hand. 7:54,55



Hartskennis van Christus’ heerlijkheid

Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de 
duisternis zou schijnen (Gen.1:3), is ook Degene 
Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting 
met de kennis van de heerlijkheid van God in 
het aangezicht van Jezus Christus. 

2 Kor. 4:6



Tot lof van Christus’ heerlijkheid

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen 
aangenomen te worden, door Jezus Christus, in 
Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn 
wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, 
waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.  

Ef. 1:5-6



Tot lof van Christus’ heerlijkheid

om in de bedeling van de volheid (pleroma) van 
de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, 
zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In 
Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die 
daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen 
van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de 
raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn 
heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze 
hoop op Christus gevestigd hadden.

Ef. 1:10-12



De rijkdom Christus’ heerlijkheid

opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de 
Vader (Oorsprong) van de heerlijkheid, u de Geest 
van wijsheid en van openbaring geeft in het 
kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw 
verstand, om te weten wat de hoop van Zijn 
roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid 
van Zijn erfenis in de heiligen… 

Ef. 1:17-18



Christus’ heerlijkheid in de gemeente

Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door 
Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 

Ef. 3:21



Christus, de Hoop der heerlijkheid

Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de 
rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis 
onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op 
de heerlijkheid.  

Kol. 1:27



Deelhebben aan Zijn verheerlijkt lichaam

Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat 
het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt 
lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij 
ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. 

Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die 
ons leven is, dan zult ook u met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid. 

Fil. 3:21, Kol 3:4



Zijn heerlijkheid zien door het geloof

maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer 
gekroond, Die voor korte tijd minder dan de 
engelen geworden was, vanwege het lijden van de 
dood, opdat Hij door de genade van God voor 
allen de dood zou proeven. Want het paste Hem, 
om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen 
zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te 
brengen, de Leidsman van hun zaligheid door 
lijden zou heiligen. 

Heb. 2:9-10


