Het geheim van Mozes’
40 dagen

Deuteronomium 9:
8 Bij de Horeb hebt u de HEERE immers zeer toornig gemaakt; de HEERE

werd zo toornig op u dat Hij u wilde wegvagen.
9 Toen ik de berg opgeklommen was om de stenen tafelen, de tafelen van

het verbond dat de HEERE met u gesloten had, te ontvangen, bleef ik
veertig dagen en veertig nachten op de berg. Ik at geen brood en dronk
geen water.
10 En de HEERE gaf mij de twee stenen tafelen, beschreven door de vinger
van God; daarop stonden alle woorden die de HEERE met u gesproken had
op de berg, vanuit het midden van het vuur, op de dag dat u daar
bijeenkwam.
11 Het gebeurde na verloop van veertig dagen en veertig nachten, toen de
HEERE mij de twee stenen tafelen, de tafelen van het verbond, gaf,
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En Hij gaf aan Mozes, toen Hij geeindigd had met hem te spreken op de
berg Sinai, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven
door de vinger Gods.

12 dat de HEERE tegen mij zei: Sta op, daal snel vanhier af, want uw volk,

dat u uit Egypte geleid hebt, handelt verderfelijk. Zij zijn al snel afgeweken
van de weg die Ik hun geboden had: zij hebben voor zichzelf een gegoten
beeld gemaakt.
15 Toen keerde ik mij om en daalde van de berg af-de berg brandde van

vuur en de twee tafelen van het verbond waren in mijn beide handen.
16 Ik keek toe en zie: u had tegen de HEERE, uw God, gezondigd; u had
voor uzelf een gegoten kalf, gemaakt. U was al snel afgeweken van de weg
die de HEERE u geboden had!
17 Toen pakte ik de twee tafelen, wierp ze uit mijn beide handen weg en

brak ze voor uw ogen in stukken.

18 En ik wierp mij neer voor het aangezicht van de HEERE, net als de

eerste keer, veertig dagen en veertig nachten. Ik at geen brood en dronk
geen water, vanwege al de zonde die u begaan had, door te doen wat slecht
is in de ogen van de HEERE om Hem tot toorn te verwekken.

Deuteronomium 10:
1 In die tijd zei de HEERE tegen mij: Houw twee stenen tafelen voor u uit,
net als de eerste, en klim de berg op, naar Mij toe; ook moet u een kist van
hout voor u maken.
2 En Ik zal op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen
stonden, die u verbrijzeld hebt; en dan moet u ze in de kist leggen.
3 Daarop maakte ik een kist van acaciahout en hieuw twee stenen tafelen
uit, net als de eerste; en ik klom de berg op met de twee tafelen in mijn
hand.
4 Toen schreef Hij op de tafelen, overeenkomstig de eerste tekst, de Tien
Woorden die de HEERE tot u gesproken had op de berg, vanuit het midden
van het vuur, op de dag dat u daar bijeenkwam; en de HEERE gaf ze aan
mij.
5 En ik keerde mij om, daalde de berg af en legde de tafelen in de kist die
ik gemaakt had. Daar zijn ze nog steeds, zoals de HEERE mij geboden had.
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Exodus 24:
17 De verschijning van de heerlijkheid des HEREN was als verterend vuur

op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten.
18 Mozes ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg
veertig dagen en veertig nachten.

Exodus 25:
1 Toen sprak de HEERE tot Mozes:
2 Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor Mij een hefoffer nemen. U

moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor Mij
nemen.
3 Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen: goud, zilver en koper,

4 blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrood, fijn linnen en geiten
haar,
5 roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout,
6 olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het
geurige reukwerk,
7 onyxstenen en andere edel stenen als opvulling voor de efod en de
borsttas.
8 En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan
wonen.

Exodus 25:
10 Zij moeten dan een ark van acaciahout maken, twee en een halve el

lang, anderhalve el breed, en anderhalve el hoog.
11 Gij zult die overtrekken met louter goud; van binnen en van buiten zult
gij die overtrekken en er rondom een gouden omlijsting op maken.
17 Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken, twee en een

halve el lang en anderhalve el breed.
18 En gij zult twee cherubs van goud maken, van gedreven werk zult gij ze
maken, aan de beide einden van het verzoendeksel.

19 Maak een cherub aan het ene einde en een cherub aan het andere

einde; uit een stuk met het verzoendeksel zult gij de cherubs op zijn beide
einden maken.
20 De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, met
hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar
elkander gericht; naar het verzoendeksel zullen de aangezichten der
cherubs gericht zijn.

21 Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen en in de ark zult gij de

getuigenis leggen, die Ik u geven zal.
22 En Ik zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen
de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik u
voor de Israelieten gebieden zal.

