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	Naam: Oscar Biesheuvel
	Telefoon: 19 februari 2023
	Email: In Your Presence
	Iban: Dichterbij dan je huid
	bijbelgedeeltes: Ps. 27:4 // 1 Kor. 16:9 // Joh.2:21 // Joh. 1:14 // Ef. 2:21 // 1 Petr. 2:4 // Ef. 1:4 // Op. 13:8
2 Kron. 3:4-8 // Rom. 12:1,2 // Rom. 8:14-17
	samenvatting preek: Lees Psalm 27:4. En daarna 1 Kor. 16:9.  God zoeken ‘in zijn tempel’. En dan horen dat jij die tempel bent? Dat brengt God een stuk dichterbij! Dichterbij dan je huid! In onze wandel met God mogen we Hem steeds beter eren kennen, maar mogen we ook steeds meer leren dat Hij écht dichtbij is. Dat is een proces, een ontwikkeling, een reis. Dat zien we ook in de bijbel.
In de tuin, bij Adam en Eva, is God heel dichtbij. Ze wandelen met Hem, kennen Hem van aangezicht tot aangezicht, er is geen afstand. We kennen het verhaal, na de zondeval zien we als het ware de kloof groter worden. De mens keert zich af van God. In de tijd van Abraham, in Ur (het huidige Irak), aanbadaen mensen natuurlijk ook goden. Die waren dan ergens hoog boven. De zon, of de maan. Ver weg. Maar wat zo mooi is: God is de God die ons ontmoet, die ons tegemoet komt, die zich lijkt aan te passen aan onze percepties van God, en ons daar vandaan een stuk verder mee neemt om Hem te gaan leren kennen zoals Hij is. Dus God komt Abraham ook tegemoet, en neemt hem (letterlijk) mee op reis. Na Abraham kijken we naar Mozes, die de nakomelingen van Abraham bevrijdt. Hij ontmoet God op een berg (braamstruik) en ontvangt later de wet op de berg (nog steeds ‘hoog daarboven), maar verderop lezen we dat God onder het volk komt wonen, in een tent! Niet langer meer hoog daar boven, maar dichtbij, in een tabernakel, een tent der ontmoeting. Wow, wat een grote stap, God komt dichterbij! De tabernakel is een plek waar hemel en aarde samenkomen, elkaar overlappen. Een paar eeuwen later bouwt David een tempel voor God, daar kan Hij wonen. In het mooiste en grootste huis, dat is wat Hij verdient, nietwaar? En God daalt inderdaad met zijn heerlijkheid neer in de tempel. De tempel is nu een plek waar hemel en aarde samenkomen, elkaar overlappen. 
En dan komt Jezus. Hij noemt zichzelf ‘de tempel van God’! God woont niet langer hoog daarboven, of in een tent of tempel, maar in vlees! En niet lang daarna worden zijn volgelingen gevuld met de Heilige Geest, en worden wij Zijn tempel, woont Zijn Geest in ons!
Zo’n soort reis zien we ook wanneer het gaat om het brengen van offers voor God, om weer vrede met Hem te maken. In de tijd van Abraham moest men (dacht men) zichzelf snijden om vrede te maken met God. En offers brengen, en dan het beste wat je had; je eigen kind. God komt Abraham daarin tegemoet, maar neemt Hem mee op reis; Abraham hoeft zichzelf ‘nog maar 1 keer te snijden’ (de besnijdenis), en wanneer hij bereid is om Izaak te offeren dan voorziet God in een ram. Wow, wat een grote vooruitgang in het kennen van God, maar d’as nog niet het eind van het verhaal. Ook bij Mozes en David zien we dat men dieren offert (da’s nog altijd beter dan mensenoffers nietwaar?), maar in Jezus zien we dat God Zelf zorgt voor het volmaakte offer; zijn zoon! En dan leren we dat God eigenlijk altijd al dezelfde was, dat Gods Lam (Jezus) ‘al voor de grondlegging der wereld geslacht is’ (Op. 13:8). 
God is zoals Jezus, God was altijd al zoals Jezus. Er is geen tijd dat God niet was zoals Jezus. We wisten dat niet altijd, maar nu weten we dat wel. En Hij noemt ons Zijn tempel. 
In 2 Kron. 3:4-8 lezen we dat de tempel bestaat uit 3 delen; ‘voorhof, heilige, en heilige der heiligen’. Je zou ook op die manier kunnen kijken naar je lichaam, ziel en geest. Drie onderdelen van jouw leven als Gods tempel. (Rom. 12:1, 2 en Rom 8:14-17).
	bijbelgedeeltes 2: - Herken jij je in die reis of ontwikkeling, dat je Gods steeds ‘dichterbij’ leert kennen?
- Wat helpt jou om je steeds meer bewust te worden van Gods nabijheid? Welke rol speelt de bijbel daarin? Aanbidding? Anderen? Gebed?
- Hoe gaat het met jouw ‘voorhof’? Is je lichaam ‘heilig’?
- Hoe gaat het met je ziel, je gedachten? 
- Hoe gaat het met je geest? Bid met en voor elkaar


