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Leven in Gods tegenwoordigheid 
vormt het essentiële deel van het 
christelijke geloof. Door de hele Bij-
bel heen komt dit onderwerp naar 
voren. Ook voor ons als gelovigen 
in 2019 is het leven in Gods tegen-
woordigheid het allerbelangrijkste.

Voorbeelden
Zowel in het OT als het NT vinden 
we voorbeelden van mannen en 
vrouwen die leefden in Zijn tegen-
woordigheid.
In Genesis 12:1 en 2 zien we de 
aartsvader van Israël, Abraham, in 
verbondenheid met God.
In Genesis 18 doet Abraham voor-
bede in de tegenwoordigheid van 
God.
In Exodus 40 sprak God tegen Mo-
zes. Mozes verkeerde veel in Zijn 
tegenwoordigheid.
Nog een bijbels voorbeeld is Gi-
deon. We lezen dit o.a. in Richteren 
7 waar de Here tot hem sprak.
Voorbeelden uit het OT zijn natuur-
lijk ook David en Salomo, de profe-
ten en godsvruchtige koningen. 

In het NT komen we o.a. Simeon en 
Anna tegen in Lucas 2:22-39.
In Handelingen 2:41-47 wordt 
gesproken over de nieuwgevormde 
gemeente na de uitstorting van de 
Heilige Geest.
In Handelingen 9:10 lezen we over 
de discipel Ananias die ook leefde 
in Gods tegenwoordigheid.
En in Hebreeën 11 zien we tal van 
voorbeelden van mannen en vrou-
wen die in Zijn  tegenwoordigheid 
leefden.

Wat is leven in Zijn tegenwoor-
digheid?
Als we tot geloof komen in Jezus 
zijn we als pasgeboren baby’s die 
nog geen bewust besef hebben van 
hun aanwezige ouders of omge-
ving. Er is wel een onbewust besef 
dat het kind in de tegenwoordig-
heid van de ouders leeft maar dit is 
nog geen krachtig bewustzijn. Als 
het kind opgroeit wordt dit besef 
steeds groter. Zo groeit het kind 
naar volwassenheid met de weten-
schap dat het te maken heeft met 
ouders en andere mensen om zich 
heen.

Zo is het ook met het geestelijk 
proces van ons.
Leven in Gods tegenwoordigheid 
wordt steeds meer realiteit als we 
Hem beter leren kennen. Het groeit 
uit naar een volledig besef dat God 
er altijd is en dat we samen met 
Hem in dit leven staan.
Colossenzen 1:17 zegt dat alle din-
gen hun bestaan in Hem hebben. 
Dat is een mooie basistekst in Gods 
Woord.

Hoe kom je tot een leven in Gods 
tegenwoordigheid?
Door tijd te nemen voor Hem, o.a. 

door gebed en Zijn Woord komen 
we in verbondenheid met God. 
We ontwikkelen als het ware het 
zijn in Zijn tegenwoordigheid door 
er bewust tijd voor te nemen. Zo 
kunnen we onze relatie met Hem 
opbouwen.

Een bijbels kader vinden we in 
Johannes 15 waar wordt gesproken 
over de ware wijnstok. Als ranken 
zijn we verbonden met de ware 
wijnstok, Jezus. Hij zegt in vers 
5 dat we vrucht dragen als we in 
Hem blijven. In Hem blijven is in 
Zijn tegenwoordigheid zijn en blij-
ven. Het constante bewustzijn van 
Zijn tegenwoordigheid.
Genesis 5:24 zegt: ‘En Henoch wan-
delde met God.’ Dat is de bedoe-
ling, met God wandelen, elke dag.

Praktische tips
•  Neem tijd om u bewust te zijn van 

Gods tegenwoordigheid in het 
hier en nu. Dank Hem voor Zijn 
tegenwoordigheid.

•  Kijk in de bijbel naar voorbeelden 
van mannen en vrouwen die in 
Gods tegenwoordigheid kwamen. 
Leer van hen.

•  Schrijf op wat u ervaart van Zijn 
tegenwoordigheid in uw leven.
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Gods goedertierenheid is tot in 
eeuwigheid. Wat mooi dat we 
weten mogen dat Zijn liefde en 
gerechtigheid niet tijdelijk maar 
eeuwig is. Koninkrijken van deze 
wereld verdwijnen of zijn al ver-
dwenen maar Gods Koninkrijk door 
Jezus Christus blijft altijd bestaan. 
Dat geeft hoop en moed in deze 
tijd. Moge de Here u zegenen met 
deze hoop en moed om met volhar-
ding Hem te blijven volgen.

Namen het bestuur,
Cees Vork

TENSLOTTE

CURSUS
Eindtijd en wederkomst

In het najaar zal er weer de cursus 
Eindtijd en wederkomst gehouden 
worden. Deze keer in Utrecht. 
De afgelopen jaren hebben 600 
deelnemers deelgenomen aan deze 
cursus. Het bewustzijn van de tijd 
waarin we leven is gegroeid en ook 
het verlangen naar de terugkeer 

van Jezus en de verlossing van de 
wereld.
We willen u uitnodigen om aan 
deze cursus deel te nemen. Als Op 
de bres zien we het belang in van 
deze cursus in een tijd van toene-
mende crisis. Verdere informatie 
komt op de website.

HOOFDSTEDENGEBED
De afgelopen maanden zijn zowel 
Bratislava als Madrid bezocht. 
Psalm 96:10 is geproclameerd en 
er is gebeden voor deze plaatsen. 
Vanaf 2012 zijn er nu 81 hoofdste-
den bezocht. Het is bijzonder dat 
deze profetische actie in volle gang 
is. Het verlangen en geloof is dat in 
2030 alle hoofdsteden zijn bezocht. 
Nu wordt het Koningschap profe-
tisch uitgesproken door bidders. 
Bij de wederkomst zal élke mond 
belijden dat Jezus Koning is.

ISRAËL
Er wordt hard gewerkt door Benja-
min Netanyahu aan de vorming van 
een nieuwe regering. Vanwege al-
lerlei belangen is dit een moeizame 
opdracht.
In deze tijd van toenemende 
crises heeft Israël een krachtige en 
eensgezinde regering nodig. De 
dreiging uit Iran neemt toe. Hamas 
en Hezbollah staan klaar om Israël 
veel schade te berokkenen.

Binnenkort wil de VS met een op-
lossing voor het probleem komen. 
Wat er nu al naar buiten komt van 
dit plan wordt niet met onverdeeld 
enthousiasme door Israël ontvan-
gen.
Bid dat Netanyahu wijsheid en 
kracht van God zal hebben om 
Zijn volk te leiden. Bid om een 
krachtige en eensgezinde nieuwe 
regering.

GEBEDSPUNTEN
•  Bid om kracht en wijsheid voor 

minister-president Rutte.
•  Bid om een bekwame nieuwe 

staatssecretaris van Veiligheid 
en Justitie nu Mark Harbers is 
afgetreden.

•  Gebed voor de nieuwe Eerste 
Kamerleden. Bid dat Gods hand 
op de Eerste kamer zal zijn.

•  Bid voor de inwoners van Gronin-
gen in verband met de aardbevin-
gen. Minister Wiebes en minister 
Ollongren zijn verantwoordelijk 
voor oplossingen. Bid voor hen.

ONDERWIJS
In het blad voor trouwe bidders seminars over voorbede onder de 
aandacht brengen, is dat nodig?
Misschien niet, want velen van u nemen deze plaats al in. Aan de 
andere kant kan ik me voorstellen dat u verlangt dat in uw eigen kerk 
of gemeente de (gezamenlijke) voorbede zal groeien. Maar hoe doe 
je dat? Voorbede is heel belangrijk. Maar wat is voorbede eigenlijk? 
En waar wil God dat we voor bidden? 
Graag verzorg ik in uw gemeente, kerk of groep de driedelige seminar 
‘Als gebed de hemel raakt’. 

Een ander seminar van drie avonden is ‘Als Hij Zijn stem doet horen 
door Israël’. 1e avond: Waarom bidden voor Israël? 2e avond: Waarom 
mag juist de gemeente bidden voor Israël? 3e avond: Waarom is het 
zo belangrijk speciaal voor de ultraorthodoxe joden te bidden?

Ook één studieavond in plaats van een volledig seminar is mogelijk.
Meer weten? Neem dan contact op via homebase.simon@gmail.com

Simon Friso, werkzaam voor de gebedsbediening Desertrose


