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'de hogepriesterlijke zegen' in Numeri 6

23 Spreek tot Aaron en zijn zonen: 
Zo zult u de zonen van Israël zegenen:

24 JAHWEH zegene u en behoede u;
25 JAHWEH doe zijn aangezicht 
over u lichten en zij u genadig;
26 JAHWEH verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u vrede.





Deuteronomium 31

17 Te dien dage zal mijn toorn 
tegen hen ontbranden, 
Ik zal hen verlaten
en mijn aangezicht voor hen verbergen, 
zodat zij verteerd worden 
en vele rampen en benauwdheden hen treffen.

als het volk overspelig andere 
goden achterna zal gaan (:16)



Deuteronomium 31

17 Te dien dage zal mijn toorn 
tegen hen ontbranden, 
Ik zal hen verlaten 
en mijn aangezicht voor hen verbergen, 
zodat zij verteerd worden 
en vele rampen en benauwdheden hen treffen. 

als God zijn aangezicht verbergt: 
verteerd, rampen en benauwdheden



Deuteronomium 31

17 ... Dan zullen zij te dien dage zeggen: 
Hebben die rampen ons niet daarom getroffen, 
omdat onze God niet in ons midden is? 



Deuteronomium 31

18 Doch Ik zal te dien dage 
mijn aangezicht volkomen verbergen
vanwege al het kwaad, dat zij gedaan hebben...

Hebr. verbergende verbergen





Deuteronomium 29

29 De verborgen dingen
zijn voor JAHWEH, onze God, 
maar de geopenbaarde zijn voor ons 
en onze kinderen voor eeuw-ig, 
opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.

een voor het oog een 'verdwaalde' mededeling...
▪ geplaatst tussen Israëls verstrooiing en 

definitieve herstel >>



Deuternomium 29

▪ Israël ontrouw
▪ Israëls verstrooiïng

▪ God verbergt zijn 
aangezicht

▪ hemel als van koper

▪ ellende op ellende

Deuternomium 30

▪ Israël bekeert zich
▪ het volk bijeengebracht

▪ JAHWEH keert terug
▪ Israëls hart besneden

▪ in overvloed het goede

"De verborgen dingen
zijn voor JAHWEH, onze God..."





Jesaja 8

16 Bind de getuigenis toe, 
verzegel de wet onder mijn leerlingen...

"de getuigenis" = "de wet"
toebinden = verzegelen
→ een bedekking op de wet - onbegrepen

Jes.29:10-12



Jesaja 8

16 Bind de getuigenis toe, 
verzegel de wet onder mijn leerlingen.
17 En ik zal wachten op JAHWEH, 
die zijn aangezicht verbergt
voor het huis van Jakob, 
ja, op Hem zal ik hopen.

> het gelovig overblijfsel





Jesaja 45

15 Voorwaar, U bent een God, 
die Zich verborgen houdt, 
de God van Israel, een Verlosser.
(...)

aankondiging van de toekomst en 
in contrast met het verleden (:19)



Jesaja 45

17 Israel wordt door JAHWEH verlost 
met een eeuw-ige verlossing; 
U zult noch beschaamd staan 
noch te schande worden in toekomende eeuwen.
(...)



Jesaja 45

19 Ik heb niet in het verborgene gesproken
noch ergens in het land der duisternis; 
Ik heb tot het nakroost van Jakob niet gezegd: 
Zoekt Mij tevergeefs. 

God zou zich verbergen i.t.t. vroeger dagen





Jesaja 54

7 Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, 
maar met groot erbarmen 
zal Ik u tot Mij nemen...

in relatie tot zijn erbarmen



Jesaja 54

8 in een uitstorting van toorn 
heb Ik mijn aangezicht 
een ogenblik voor u verborgen, 
maar met eeuw-ige goedertierenheid 
ontferm Ik Mij over u, 
zegt uw Losser, JAHWEH. 





Jesaja 59

2 maar uw (=Israëls) ongerechtigheden zijn het, 
die scheiding brengen tussen u en uw God, 
en uw zonden doen 
zijn aangezicht voor u verborgen zijn, 
zodat Hij niet hoort.

> verwerpen van het Woord





Ezechiël 39

23 En de volken zullen weten, 
dat het huis Israels om 
zijn ongerechtigheid in ballingschap is gegaan...

= na de ondergang van Gog en 
Magog op het gebergte van Israël 



Ezechiël 39

23 ... omdat zij Mij ontrouw geworden waren, 
had Ik mijn aangezicht 
voor hen verborgen
en hen overgegeven
in de macht van hun tegenstanders, 
zodat zij allen door het zwaard vielen.

God verbergt zich, laat los en geeft over
= passief (vergl. Rom.1:24,26,28)



Ezechiël 39

24 Naar hun onreinheid 
en hun overtredingen heb Ik hen behandeld 
en mijn aangezicht voor hen verborgen. 

hetzelfde woord als 'ESTHER' (Hadassa) >



Het boek Esther ('Ik zal verbergen'):
▪ Gods naam komt niet in het boek voor;
▪ het Joodse volk in de diaspora;
▪ totale uitroeiïng dreigde voor het volk; 
▪ door 'toevalligheden' (=God incognito!) wordt het 

noodlot afgewend.



Ezechiël 39

29 En Ik zal mijn aangezicht 
niet meer voor hen verbergen, 
wanneer Ik mijn Geest 
over het huis Israels heb uitgestort, 
luidt het woord van de Heer JAHWEH.



samenvatting...

▪ God verbergt zijn aangezicht voor Israël 
vanwege ongeloof...
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samenvatting...

▪ God verbergt zijn aangezicht voor Israël 
vanwege ongeloof...

▪ ze komt terecht in de diaspora...
▪ waar het veel onheil treft...
▪ maar ook wonderlijk bewaard blijft...
▪ de Schrift zal voor hen verzegeld zijn...
▪ deze tijd van "verborgen dingen" is speciaal 

van JAHWEH...
▪ na deze termijn zal Hij terugkeren en het volk 

bijeenbrengen vanuit de natiën...
▪ en "de voorhuid van hun harten" besnijden...

(= de bedekking wegnemen)
▪ de tijd van verberging is definitief ten einde.


