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Gods (oorspronkelijke) bedoeling!
Intieme omgang met Zijn gelijke!

De mens faalt (steeds weer)!
Adam, Israël, Simson, Elia, David, …

Terug naar de schepping en de Schepper!
God zag dat het goed was!

God herstelt (steeds weer)!
Adam en Eva, Israël uit slavernij, Offers – zonde bedekking, …

Jezus Christus herstelt definitief!
Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!

WAT

WIL

GOD?
Uiteindelijk – eeuwige toestand!
God Zelf bij de mens! Hij hun God!
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ALLEEN TIJDENS CRISIS?

CONDITIONEEL?

STERK GEZELSCHAP!

BELOFTE!

BEWUST?
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ALLEEN TIJDENS CRISIS? (Izaäk, een gekozen voorbeeld)
Gen.26:24 De HEERE verscheen hem (Izaäk) in die nacht en zei: Ik ben de 
God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; Ik zal u 
zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, Mijn dienaar. 

DE HERE GOD ZEGT: NEE! Naar Gerar (Filistijnen), tussen de vijanden.

HONGER IN ISRAEL – Izaäk wil naar Egypte, het land van vrede en overvloed.

SITUATIE (controle?):

IN CRISES HEEL ANDER ZICHT OP GODS VOORZIENING EN ZORG.
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SITUATIE (verkeerd voorbeeld gehad?):

De Here God heeft Salomo verworpen omdat hij afgoden ging vereren!

CONDITIONEEL? (Jerobeam, een gekozen voorbeeld)
1Kon.11:38 En het zal gebeuren, als u (Jerobeam) luistert naar alles wat Ik u gebied en in 
Mijn wegen gaat en doet wat juist is in Mijn ogen door Mijn verordeningen en Mijn geboden
in acht te nemen, zoals Mijn dienaar David gedaan heeft, dat Ik met u zal zijn en voor u een 
blijvend konings huis zal bouwen, zoals Ik dat voor David gebouwd heb, en Ik zal u Israël geven. 

Salomo ontwikkelt haat voor zijn zoon Jerobeam en wil hem zelfs doden!

WAT OOK DE BAGAGE, GELOOFSGEHOORZAAMHEID BRENGT ZEGEN!



Zondag,  5 mei 2019 5Albert van Klinken

STERK GEZELSCHAP! (Enkele voorbeelden)

Jes. 41:10 (Israël, belaagd, gehaat, spanning/stress!)
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. 
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die 
gerechtigheid werkt.

Jer. 1:8,19; 30:11; 46:28 (Israël in oorlog!)
Zij zullen tegen u strijden, maar zij zullen niet tegen u op kunnen, 
want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te redden.

Richt.6:16 (Gideon, klein zelfbeeld, Midian tiranniseert Israël al 7 jaar)
Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan 
alsof het maar één man was.
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BELOFTE! (Enkele voorbeelden)
Gen. 28:15 (Jakob) En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen 
zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik 
gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!

Hand. 18:9,10 En de Heere zei ‘s nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet 
bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand 
aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.

SITUATIE: Jakob (looser?) heeft zijn vader bedrogen en van Ezau het eerst-
geboorterecht gestolen, is op de vlucht, Ezau wil hem doden, heeft een visioen.

SITUATIE: Paulus (ijveraar!) in Korinthe, getuigt tegenover de Joden  en Grieken
over Christus. Hevig verzet, met de dood bedreigd.
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BEWUST (Wat beleef je)?
Is God veranderd?
Joh.14:23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn 
woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem 
toe komen en bij hem intrek nemen.

Zijn wij nu anders?
1Kor.3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

Omgang beleven?
Matt.28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. 

Dit wil God!
Opb.21:3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is 
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, 
en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
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BEWUST (Wat beleef ik)?
Het overvalt me zomaar, Het is zo onnatuurlijk, Het leven krijgt een nieuwe inhoud.
Heeft het leven nog wel zin? De mens is niet bedoeld alleen. Meer tijd en meer gelegenheid,
Als ik in de lege ruimte staar, Optrekken, letterlijk en figuurlijk, Met Hem, is vreugd’ in meervoud.
En niemand zie, ik voel me min. Samen door het leven heen. Omgang zonder enige verwijt.

’t Is leeg, zonder mijn geliefde. Is het leven nu dan zinloos? Ik ben met u; zekerheid bijzonder!
Zingeving zwaar beschadigd. Dient het niets en niemand nu? Dat is nu mijn toeverlaat.
Niets wat me ooit meer griefde, Wat kan mijn ziel nog, nu zo broos? Ik mag nooit daar meer zonder!
Weinig wat me nog verwaardigt. Eenzaam nooit, ik ben met U! Altijd, ‘t zij vroeg of laat.

Ik moet me ertoe zetten, “Ik ben met u”, Zijn Uw Woorden! Met Hem is pas zinvol leven!
Ja, inspannen, of nog meer. Troost en kracht put ik daaruit. Het is DE LEVENSLES courant!
Niets me laten beletten! Dan trilt mijn hart in all’ akkoorden. Ach, het is nog maar even,
Omgang genieten met mijn Heer. En kijk ik moedig weer vooruit. Voor d’ uitkomst staat Hij garant.

Wordt door leegte zin verstoord?
Dat is de markante vraag!
Met Hem omgaan is het antwoord!
Altijd, vooral vandaag!

Gebed - Lied 378: “Stil, mijn ziel wees stil en wees niet bang …”

Gebedsteam is er voor jou!


