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Zijn dit ontmoetingen?

• Een telefoongesprek

• Tegenover een onbekende zitten in de trein

• Een video gesprek (Skype, Zoom, Meet, Teams, …)

• Deze toespraak via kerkdienstgemist.nl

• De 3 vrienden van Job, die 7 dagen bij hem 
waren, zonder iets te zeggen… (Jb2:13)
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Waar gaan we naar kijken

• Voorbeelden in het Oude Testament

• Hoe kunnen wij God ontmoeten?

• Hoe gaat dit in de praktijk (bij mij)?
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Voorbeeld: Henoch

• Genesis 5: patroon
• En … leefde … jaar, en kreeg een zoon, ….

• En … leefde, nadat …., en hij stierf

• Behalve bij Henoch (Gn5:22):
• In plaats van leefde → wandelde met God

• In plaats van stierf → was niet meer, want God had 
hem weggenomen
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Voorbeeld: Noach

• Genesis 6:9
Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn 
tijdgenoten. Noach wandelde met God.

• God spreekt vertrouwelijk met Noach

• Noach gehoorzaamt heel precies (Gn6:22)

• God denkt aan Noach (Gn8:1), en redt via Noach 
alle mensen, en herstelt de zegen
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Voorbeeld: Mozes

• Exodus 33:9,11a
Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de 
wolkkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef 
staan.

De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, 
zoals een man met zijn vriend spreekt.

• Exodus 34:35 (als Mozes van de berg afdaalt)
En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen 
dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan 
deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij 
naar binnen ging om met Hem te spreken.
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Lessen van deze voorbeelden

• Henoch
• Zijn leven werd een continue ontmoeting met God

• Noach
• God ging vertrouwelijk met hem om

• Noach gehoorzaamde God nauwkeurig

• Mozes
• Sprak met God zoals iemand met zijn vriend spreekt

• Als hij bij God was geweest, straalde hij van Gods licht
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Als iemand Mij liefheeft…

Lezen: Johannes 14:15-26

Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord 
bewaren, en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij 
zullen tot hem komen en woning bij hem maken. 
(Jh14:23)
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Is de liefde van God 
voorwaardelijk?
Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat 
Christus voor ons gestorven is toen wij nog 
zondaars waren (Rm5:8)

Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand 
zijn leven voor zijn vrienden aflegt (Jh15:13)

→ Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk!
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Waarom is er een voorwaarde?

• Als u mij liefhebt, bewaart mijn geboden (Jh14:15)

Voorbeeld: Een nieuw gebod geef ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik 
u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt. (Jh13:34)

• Nieuw, maar in lijn met de oude geboden (Lk10:25)

• Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij 
liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal door Mijn Vader worden 
geliefd; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem 
openbaren (Jh14:21)

→ Wie de geboden bewaart, beantwoordt Gods liefde!
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Wat betekent ‘in u’, ‘in Mij’?

de Geest van de waarheid … u kent Hem, omdat Hij bij 
u blijft, en in u zal zijn (Jh14:17)

In die dag zult u weten dat Ik in mijn Vader ben en u 
in Mij en Ik in u. (Jh14:20)

Een persoonlijke verbinding met Hemzelf, waardoor:

• Onze gedachten zijn op Hem gericht (vs26)

• Wij worden zoals Hij

We worden een woonplaats van God! (vs23)
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Hoe gaat dit in de praktijk?

• Gods liefde beantwoorden: 
• Steek tijd in God leren kennen: weet je wat Hij wil? 

• Probeer Jezus na te volgen in hoe je leeft (liefde voor 
elkaar!)

• Er is direct contact met Hem mogelijk: 
• Zodra wij er aanleiding voor zien (aanbidding)

• Of: zodra Hij aanleiding ziet!
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Persoonlijke voorbeelden

• Er is altijd contact met God mogelijk

• God spreekt ook door een ander tot ons

• Onder de indruk van God
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Persoonlijke ontmoeting met God

• Samenvattend
• Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk

• Wie zijn geboden bewaart, beantwoordt zijn liefde

• We krijgen een persoonlijke band met Hem, doordat 
Hij in ons leven plaats neemt, en plaats krijgt…

• Openbaring 3:20
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand mijn stem 
hoort en de deur opent, zal Ik ook bij hem binnenkomen 
en de maaltijd met hem houden en hij met Mij.
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