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Een Profeet zoals Mozes!
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Deuteronomium 18:9-22

Mozes zegt

18:15 Een profeet uit uw midden, uit uw 
broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, 
u verwekken; naar hem zult gij luisteren.

God zegt

18:18 een profeet zal Ik hun verwekken uit het 
midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik 
zal mijn woorden in zijn mond leggen, en 
hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.



Mozes zocht Gods aangezicht?
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Deuteronomium 34:1-12

34:10 Zoals Mozes, dien de Here gekend heeft van 
aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen 
profeet meer opgestaan;
34:11 getuige al de tekenen en wonderen, die de 
Here hem heeft opgedragen te doen in het land 
Egypte aan Farao, aan al zijn hovelingen en aan zijn 
gehele land,
34:12 en getuige al het machtsbetoon en al de 
schrikwekkende, grote daden, die Mozes ten 
aanschouwen van geheel Israël gewrocht heeft.



Verlangen van mijn hart en Gods weg.
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Psalm 27:8
(BGT) Ik weet dat ik u moet zoeken. Dat doe ik, Heer. 
Want ik wil dicht bij u zijn.
(Het Boek) U Zelf laat mijn hart naar U vragen. Ik wil U 
zoeken, HERE.
(HSV) Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek mijn 
aangezicht. Ik zoek uw aangezicht HEERE.
(NBV) Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw 
nabijheid, HEER, wil ik zoeken
Psalm 16:11 
Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed 
van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw 
rechterhand, voor eeuwig.



In het begin Mozes en Jezus
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Gen 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
Gen 1:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en 
de Geest Gods zweefde over de wateren.
Gen 1:3 En God sprak: Er zij licht; en er was licht.

Joh 1:1  In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het 
Woord was God. Joh 1:2  Dit was in het begin bij God.
Joh 1:3  Alle dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is niet een 
ding geworden dat geworden is.
Joh 1:4  In Hem was leven, en het leven was het licht van de 
mensen.

Heb 11:3  Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods 
woord bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar 
is.

Psalm 19:2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt 
het werk zijner handen; So will I 

https://www.youtube.com/watch?v=C2U7ffUM5Ec


Het lied eindigde met:
“You are the One who never leaves the one behind”
“U bent de EENE die de eenling nooit achterlaat”
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God wil redden en gaat zoeken!
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Matheus 8:11-14
Want Ik ben gekomen om hen die verloren gaan, 
te redden. 
Veronderstel dat iemand honderd schapen heeft. 
Wat zal hij doen als één ervan wegloopt en 
verdwaalt? Zal hij dan niet de 99 andere in de 
bergen achterlaten en op zoek gaan naar het ene 
dat verdwaald is?
Als hij het vindt, is hij nog meer blij over dat ene, 
dan over de 99 andere die veilig in de wei zijn.
Zo wil uw hemelse Vader niet dat ook maar 
één mens verloren gaat.



Een Profeet zoals Mozes!
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Deuteronomium 18:9-22

Mozes zegt

18:15 Een profeet uit uw midden, uit uw 
broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u 
verwekken; naar hem zult gij luisteren.

God zegt

18:18 een profeet zal Ik hun verwekken uit het 
midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal 
mijn woorden in zijn mond leggen, en hij 
zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.



Naar Hem zult gij luisteren.
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Lukas 9:28-36
Luk 9:28  Het gebeurde nu ongeveer acht dagen na deze woorden, dat Hij Petrus, 
Johannes en Jakobus meenam en op de berg klom om te bidden.
Luk 9:29  En terwijl Hij bad, werd het uiterlijk van zijn gezicht anders en zijn kleding 
werd lichtend wit.
Luk 9:30  En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia,
die in heerlijkheid verschenen en over zijn uitgang spraken die Hij zou volbrengen in 
Jeruzalem.
Luk 9:32  Petrus nu en zij die bij Hem waren, waren door slaap overmand; toen zij nu 
ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid, en de twee mannen die bij Hem stonden.
Luk 9:33  En het gebeurde, toen zij van Hem scheidden, dat Petrus tot Jezus zei: 
Meester, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, een voor U, een 
voor Mozes en een voor Elia - zonder te weten wat hij zei.
Luk 9:34  Toen hij nu dit zei, kwam er een wolk en overschaduwde hen, en zij werden 
bang toen zij de wolk ingingen.
Luk 9:35  En er kwam een stem uit de wolk, die zei: 

Deze is mijn uitverkoren Zoon, hoort Hem.
Luk 9:36  En terwijl de stem kwam, werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen en 
vertelden niemand in die dagen iets van wat zij hadden gezien.



Ik zal Mijn woorden in zijn mond 
leggen.
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Johannes 8:23-30
Joh 8:26  Ik heb veel over u te spreken en te oordelen; 
maar Hij die Mij heeft gezonden, is waarachtig; en Ik, 
wat Ik van Hem heb gehoord, dat spreek Ik tot de 
wereld.
Joh 8:27  Zij begrepen niet dat Hij hun dat van de Vader 
zei.
Joh 8:28  Jezus dan zei tot hen: Wanneer u de Zoon des 
mensen verhoogd zult hebben, dan zult u weten dat Ik 
het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe; maar deze 
dingen spreek Ik zoals de Vader Mij heeft geleerd. 
Joh 8:30  Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in 
Hem.



Ik zal Mijn woorden in zijn mond 
leggen.
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Johannes 8:31-38
Joh 8:31  Jezus dan zei tot de Joden die in Hem 
geloofden: Als u in mijn woord blijft, bent u 
waarlijk mijn discipelen;
Joh 8:32  en u zult de waarheid kennen en de 
waarheid zal u vrijmaken.
Joh 8:36  Als dan de Zoon u zal vrijmaken, 
zult u werkelijk vrij zijn.
Joh 8:38  Wat Ik bij mijn Vader gezien heb, 
spreek Ik; u doet evenzo wat u van uw vader 
hebt gehoord.



Ik zal Mijn woorden in zijn mond 
leggen.
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Johannes 12:44-50
Joh 12:44  Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, 
maar in Hem die Mij heeft gezonden.
Joh 12:45  En wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem die Mij heeft 
gezonden.
Joh 12:46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in Mij 
gelooft, niet in de duisternis blijft.
Joh 12:47  En als iemand mijn woorden hoort en niet bewaart, oordeel Ik 
hem niet; want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de 
wereld te behouden.
Joh 12:48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft dat wat 
hem oordeelt: het woord dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de 
laatste dag.
Joh 12:49  Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken; maar de Vader die Mij 
heeft gezonden, die heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat 
Ik spreken moet.
Joh 12:50  En Ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, 
spreek Ik zo als de Vader Mij heeft gezegd.



Jezus noemt ons vrienden
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Johannes 15:9-17
Joh 15:12  Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt 
zoals Ik u heb liefgehad.
Joh 15:13  Niemand heeft groter liefde dan deze, 
dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt.
Joh 15:14  U bent mijn vrienden, als u doet wat Ik u 
gebied.
Joh 15:15  Ik noem u niet meer slaven, want de 
slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u 
vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van 
mijn Vader heb gehoord, bekend gemaakt heb.
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Deuteronomium 18:9-22

Mozes zegt

18:15 Een profeet uit uw midden, uit uw 
broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, 
u verwekken; naar hem zult gij luisteren.

God zegt

18:18 een profeet zal Ik hun verwekken uit het 
midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik 
zal mijn woorden in zijn mond leggen, en 
hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.



Mozes` relatie met God!
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3 keer bij Mozes van aangezicht tot aangezicht

Exodus 32, 33 en 34
Exodus 33:11 NBG  En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot 
aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend; dan keerde hij 
terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, 
een jonge man, week niet uit de tent.

Numeri 12
Num 12:8 Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet 
in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Waarom 
hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken?

Deuteronomium 34
Deut 34:10 NBG  Zoals Mozes, dien de Here gekend heeft van 
aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer 
opgestaan;



27-8-2018
16



Abraham over Mozes
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Lukas 16:19-31

Luk 16:27  Hij echter zei: Ik bid u dan, vader, dat u hem (Lazerus) 
zendt naar het huis van mijn vader, want ik heb vijf broers,
Luk 16:28  opdat hij ernstig tot hen kan getuigen, zodat ook zij niet 
komen in deze plaats van pijn.
Luk 16:29  Abraham echter zei: Zij hebben Mozes en de 
profeten; laten zij naar hen luisteren.
Luk 16:30  Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand 
van de doden naar hen toe gaat, zullen zij zich bekeren.
Luk 16:31  Hij echter zei tot hem: Als zij naar Mozes en de 
profeten niet luisteren, zullen zij, ook al stond iemand uit de 
doden op, zich niet laten overtuigen.



Jezus zelf over Mozes
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Johannes 5:30-47

Joh 5:45  Meent niet dat Ik u bij de Vader zal 
aanklagen; hij die u aanklaagt is Mozes, op 
wie u uw hoop gevestigd hebt.

Joh 5:46  Want als u Mozes geloofde, zou u Mij 
geloven, want hij heeft over Mij geschreven.

Joh 5:47  Maar als u zijn geschriften niet 
gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven?



Getuigenissen over de Profeet in 
Johannes
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Johannes de doper
Joh 1:21  En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij 
antwoordde: Nee.
Fillipus
Joh 1:46 Filippus vond Nathanael en zei tot hem: Wij hebben Hem gevonden van Wie Mozes in de wet 
geschreven heeft, en de profeten: Jezus, de Zoon van Jozef, van Nazareth
Samaritaanse vrouw
Joh 4:19  De vrouw zei tot Hem: Heer, ik zie dat U een profeet bent.
Joh 4:44  want Jezus Zelf getuigde dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft.
Mensen na de spijziging
Joh 6:14  Toen nu de mensen het teken hadden gezien dat Jezus had gedaan, zeiden zij: Deze is waarlijk de 
profeet die in de wereld zou komen.
Na aankondiging van levend water
Joh 7:40  Sommigen dan uit de menigte die deze woorden hoorden, zeiden: Deze is waarlijk de profeet.
Farizeeën
Joh 7:52  Zij antwoordden en zeiden tot hem: Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea 
geen profeet opstaat.
De blindgeborene
Joh 9:17  Zij zeiden dan opnieuw tot de blinde: Wat zegt u van Hem, omdat Hij uw ogen heeft geopend? En hij 
zei: Hij is een profeet.
Joh 9:38  En hij (de blinde) zei: Ik geloof, Heer. En hij aanbad Hem.



Twee bedroefde discipelen ontmoeten 
de opgestane Jezus
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Lukas 24:13-35

Luk 24:18  Een nu, genaamd Kleopas, antwoordde en zei tot 
Hem: Bent U alleen een vreemdeling in Jeruzalem dat U de 
dingen niet weet die daar deze dagen zijn gebeurd?

Luk 24:19  En Hij zei tot hen: Wat dan? Zij nu zeiden tot Hem: 
De dingen betreffende Jezus de Nazarener, die een profeet
was, krachtig in werk en woord voor God en al het volk,

Luk 24:27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en 
legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking 
had.



Een Profeet zoals Mozes!

27-8-2018
21

Deuteronomium 18:9-22

Mozes zegt

18:15 Een profeet uit uw midden, uit uw 
broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u 
verwekken; naar hem zult gij luisteren.

God zegt

18:18 een profeet zal Ik hun verwekken uit het 
midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal 
mijn woorden in zijn mond leggen, en hij 
zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.



Petrus tot het Joodse volk  in de 
tempel
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Hand 3:11-26

Hand 3:22 Mozes toch heeft gezegd: De 
Here God zal u een profeet doen 
opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar 
hem zult gij horen in alles wat hij tot u 
spreken zal; 

Hand 3:23  en het zal gebeuren, dat elke 
ziel die niet hoort naar die profeet, zal 
worden uitgeroeid uit het volk'.



Petrus en Johannes voor de Raad
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Hand 4:1-22

Act 4:8  Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen: Oversten van 
het volk en oudsten van Israël,
Act 4:9  als wij vandaag worden verhoord over een weldaad aan een ziek 
mens en door welk middel deze behouden is,
Act 4:10  laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israël bekend zijn, 
dat door de naam van Jezus Christus de Nazoreeer , die u hebt gekruisigd, 
die God uit de doden heeft opgewekt, door die naam deze gezond voor u 
staat.
Act 4:11  Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een 
hoeksteen is geworden.
Act 4:12  En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder 
de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij 
behouden moeten worden.
Act 4:13  Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en 
merkten dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij 
zich; en zij herkenden hen dat zij met Jezus waren geweest.



Stefanus tot de Joodse raad 
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Handelingen. 7:18-44
Hand 7:35  Deze Mozes, die zij hadden 
verloochend door te zeggen: Wie heeft u tot overste 
en rechter aangesteld? - deze heeft God en als 
overste en als verlosser gezonden door de hand van 
de engel die hem was verschenen in de braamstruik.
Hand 7:36  Deze heeft hen uitgeleid onder het doen 
van wonderen en tekenen in Egypteland, in de Rode 
Zee en in de woestijn, veertig jaar lang.
Hand. 7:37 Dit is die Mozes, die tot de kinderen 
Israëls gezegd heeft: Een profeet gelijk mij zal 
God u uit uw broeders doen opstaan.



Mozes een geloofsheld
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Hebreeën 11:23-29

Heb 11:23  Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie 
maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het kind mooi 
was; en zij vreesden het gebod van de koning niet.
Heb 11:24  Door het geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, 
een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, Heb 11:25  omdat hij er 
de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, 
boven een tijdelijke genieting van de zonde, Heb 11:26  en de smaad van 
Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte, want hij zag op 
de beloning.
Heb 11:27  Door het geloof verliet hij Egypte, zonder de toorn van de 
koning te vrezen; want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.
Heb 11:28  Door het geloof heeft hij het pascha gevierd en het sprenkelen 
van het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet 
aanraakte.
Heb 11:29  Door het geloof gingen zij door de Rode Zee als door een droog 
land, waardoor de Egyptenaren, toen zij het probeerden, verzwolgen werden.



Christus groter heerlijkheid dan Mozes
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Hebreeën 3:1-6
Heb 3:3  Want Deze is zoveel groter heerlijkheid 
waard geacht dan Mozes, als hij die het huis gebouwd 
heeft, groter eer heeft dan het huis.
Heb 3:4  Want elk huis wordt door iemand gebouwd, 
maar die alles heeft gebouwd is God.
Heb 3:5  En Mozes was wel trouw in heel zijn huis als 
dienaar tot getuigenis van wat gesproken zou worden,
Heb 3:6  maar Christus als Zoon over zijn huis, Wiens 
huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in 
de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.



Mozes zocht Gods aangezicht?
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Deuteronomium 34:1-12

34:10 Zoals Mozes, dien de Here gekend heeft van 
aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen 
profeet meer opgestaan;
34:11 getuige al de tekenen en wonderen, die de 
Here hem heeft opgedragen te doen in het land 
Egypte aan Farao, aan al zijn hovelingen en aan zijn 
gehele land,
34:12 en getuige al het machtsbetoon en al de 
schrikwekkende, grote daden, die Mozes ten 
aanschouwen van geheel Israël gewrocht heeft.



Ten dele, wazig, 
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1 Corinthe 13:9-13

1Cor 13:9  Want wij kennen ten dele en 
wij profeteren ten dele,

1Cor 13:12  Want wij kijken nu door 

een spiegel, wazig, maar dan van 
aangezicht tot aangezicht, nu ken ik 
ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik 
ook gekend ben.



Jezus relatie  en onze relatie met  
God!
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Jezus

Joh 1:18  Niemand heeft ooit God gezien; de 
eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader 
is, die heeft Hem verklaard.

Wij

2 Cor 5:17  Daarom, als iemand in Christus is, 
is hij een nieuwe schepping; het oude is 
voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden.

Rom 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor 
hen, die in Christus Jezus zijn.



Wij zijn dienaars van het nieuwe 
verbond !
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2 Cor 3 1-18
2 Cor 3:7  Als nu de bediening van de dood, met letters op 
stenen gegraveerd, met heerlijkheid ontstond, zodat de zonen 
van Israël hun ogen niet konden vestigen op het gezicht van Mozes 
wegens de heerlijkheid van zijn gezicht, die te niet gedaan moest 
worden;

2Co 3:8  hoe zal niet veeleer de bediening van de Geest in 
heerlijkheid bestaan?

2 Cor 3:18  Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de 
heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde 
beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de 
Heer, de Geest.

Gen 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar 
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.



God heeft het licht aangedaan.
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2 Korinthe 4:1-6, 2 Korinthe 5:11-21

2Cor 4:6 Want de God, die gesproken heeft: 
Licht schijne uit het duister, heeft het doen 
schijnen in onze harten, om ons te verlichten 
met de kennis der heerlijkheid Gods in het 
aangezicht van Christus.

2Cor 5:17  Daarom, als iemand in Christus 
is, is hij een nieuwe schepping; het oude is 
voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden.



Van aangezicht tot aangezicht
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Openbaring 22:3-4

En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. 
En de troon van God en van het Lam zal 
daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen 
Hem dienen, 4 en zullen Zijn aangezicht 
zien, en Zijn Naam zal op hun 
voorhoofd zijn.

1 Cor 13:12b 

dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben.



Tot slot
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Psalm 27:8
(HSV) Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek mijn 
aangezicht. Ik zoek uw aangezicht HEERE.
(NBV) Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw 
nabijheid, HEER, wil ik zoeken
Psalm 16:11 
Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed 
van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw 
rechterhand, voor eeuwig.
Joh 8:32  
u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u 
vrijmaken.
In U weet ik wie ik ben.

https://www.youtube.com/watch?v=jNpw0ZMcl9E
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Mozes en Jezus 1 (Constable notes)
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• Both men were divinely chosen deliverers (Exod. 3:7-10; John 3:16; Acts 7:25).

• Both were born into a godly home at a difficult time in Jewish history (Exod.

1:15—2:10; Matt. 2:1-12).

• Both of their lives were threatened when they were infants (Exod. 1:22; Matt.

2:16).

• Both were protected in Egypt (Exod. 2:1-10; Matt. 2:13-15).

• Both gave up wealth to benefit others (Heb. 11:24-26; Phil. 2:6-8).

• Both experienced rejection by Israel initially, and so turned to the Gentiles (Exod.

2:11-15; Acts 7:23-29; 18:5-6; cf. Acts 28:17-28).

• Both gained a bride during their rejection by Israel (Exod. 2:16-21; Matt. 12:14-

21; 2 Cor. 11:2; Eph. 5:30-32).

• Following his period of rejection, Moses again appeared as Israel's deliverer and

was accepted, as Jesus will be (Exod. 4:29-31; Zech. 12:10—13:1; Rom. 11:24-

26; cf. Acts 7:23-36; 15:14-17).

• Both did mighty signs and wonders (miracles; Deut. 34:11-12; Matt. 4:23).

• Both were servants of the Lord (Deut. 34:5; Isa. 53).



Mozes en Jezus 2 (Constable notes)
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• Both were prophets (Acts 3:22-23), advocates (Exod. 32:31-35; 1 John 2:1-2),

intercessors (Exod. 17:1-6; Heb. 7:25), and leaders or kings (Deut 33:4-5; Isa.

55:4; Heb. 2:10; Rev. 19).

• Both were meek men (Num. 12:3; Matt. 11:28-30).

• Both were mighty in word and deed (Acts 7:22; Luke 24:19).

• Both experienced glorious transformation—Moses' face, and Jesus' entire person

(Exod. 34:29-30; Matt. 17:2).

• Both enjoyed an intimate relationship with God (Deut. 34:10; John 17).

• Moses was faithful as a servant over another's house, whereas Christ is faithful as

a Son over His own house (Heb. 3:5-6).

• Both finished the work that God gave them to do (Exod. 39:42-43; 40:33; John

17:4).

• Both went to heaven after dying (Deut. 34:5-6; Acts 1:9).

• Both left trained successors behind who continued their work (Joshua, and the

apostles).

• However, in dissimilarity, Moses sinned (Num. 20:11), but Jesus did not (1 Pet.

2:21-24).


