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Thema: Leven in Gods tegenwoordigheid
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Op de trainings- en vriendendag 
zullen we stilstaan bij het onder-
werp: Leven in Gods tegenwoor-
digheid. Bijbels gezien is dit het 
allerbelangrijkste in het leven van 
een gelovige. We zijn bovenal 
geroepen om in Zijn tegenwoordig-
heid te zijn en te komen.

Het grote voorbeeld is natuurlijk 
de Here Jezus Zelf. Hij nam veel tijd 
om in de tegenwoordigheid van 
Zijn Vader te komen. Van daar-
uit kon Hij in woorden en daden 
gestalte geven aan het zichtbaar 
maken van Gods Koninkrijk.
In het oude verbond mocht de ho-
gepriester eenmaal per jaar het hei-
ligdom van God binnengaan. Zowel 
in de tabernakel als in de tempel 
gebeurde dit. Denk aan het verhaal 
van Zacharias die zijn priesterdienst 
vervulde, zie Lucas 1:8 en 9.

Net voordat de Here Jezus stierf, 
scheurde het voorhangsel van de 
tempel middendoor. Daarna riep 
Hij: ‘Vader in Uw handen beveel Ik 
Mijn geest’ en Hij stierf (Lucas 23:45 
en 46).
Het voorhangsel was de scheidslijn 
tussen het heilige en het heilige 
der heiligen. Alleen in het heilige 
der heiligen mocht de hogepriester 
eenmaal per jaar binnengaan om in 
direct contact te komen met God. 
God was aanwezig in het heilige 
der heiligen. 
Doordat het voorhangsel scheurde 
werd de weg geopend voor een 
ieder om direct in de aanwezigheid 
van God te komen. Elke belemme-

ring werd weggenomen doordat de 
Here Jezus deze, door Zijn sterven 
en opstanding, heeft weggenomen.

In Hebreeën 10:20 nodigt God ons 
uit om in te gaan in Zijn heiligdom. 
De Here Jezus heeft een nieuwe en 
levende weg gebaand waardoor 
elk mens met vrijmoedigheid mag 
en kan komen.

Hoe kom ik in Zijn tegenwoordig-
heid?
Ten eerste moeten we dit willen. 
Als we dit echt willen dan kan 
er een proces beginnen dat het 
komen in Zijn tegenwoordigheid 
werkelijkheid wordt.
Als je het niet of nog niet wilt dan 
mag je bidden: God wilt u in mij 

het willen om in Uw tegenwoordig-
heid te komen, bewerken?
Het gevolg is dat de Heilige Geest 
dan het willen in je gaat werken. In 
Filippenzen 2:13 lezen we dat God 
het willen en het werken in ons 
uitwerkt om Zijn welbehagen. Met 
andere woorden: God verlangt er-
naar dat we in Zijn tegenwoordig-
heid komen en zal door Zijn Geest 
het willen in ons uitwerken.

Op de trainings- en vriendendag 
zullen we er verder over spreken. 
Ons gebed is dat we zo gaan ver-
langen naar het leven in Gods te-
genwoordigheid dat we met David 
kunnen zeggen vanuit Psalm 63:2 
‘O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, 
mijn ziel dorst naar U!

CURSUS

Eindtijd en wederkomst
De cursus Eindtijd en wederkomst wordt in het najaar gehouden in de stad 
Utrecht, op 21 en 28 oktober en op 4 november 2019.
Inhoud van de cursus: de plaats van Israël en Jeruzalem, de nieuwe wereld-
orde en de wederkomst.
Plaats van samenkomen: De Rank, Vliegend Hertlaan 4a te Utrecht.
Kosten: 20 euro. Dit kunt u overmaken naar NL68 INGB 0005 3975 25 m.v.v. 
Cursus Utrecht.
Aanmelden via: opdebres@solcon.nl. 
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Laten we God danken dat er in ons 
land nog mensen zijn die niet bui-
gen voor de tijdgeest. En ook voor 
de hedendaagse afgoden van o.a. 
het humanisme, materialisme en de 
ontucht hun knieën niet buigen.
Laten we in vertrouwen en gebed 
blijven uitzien naar de vervulling 
van Gods Woord dat Zijn Naam 
worde geheiligd, Zijn Koninkrijk 
kome en Zijn wil gedaan zal wor-
den op aarde.

De Here zegene u.
Namens het bestuur,
Cees Vork

TENSLOTTE

PROFETIE OVER NEDERLAND

Bekering of oordeel
Nederland krijgt een laatste kans 
om zich te bekeren. Als zij dit niet 
doet zal God het land oordelen 
vanwege haar goddeloosheid.
De afgelopen jaren is voortdurend 
profetisch gesproken over bekering 
of anders het oordeel.
Al in 1992 is deze boodschap ver-
kondigd. En ook de jaren daarna 
heeft deze boodschap van bekering 
of oordeel geklonken. 
Door de jaren heen is er gebeden 
voor een terugkeer van Nederland 
naar God. De tekst uit Maleachi 3:7 
was daarin leidraad.

Nu is het 2019. Het grootste ge-
deelte van Nederland is niet tot 
bekering gekomen De goddeloos-
heid, het los zijn van God, heeft de 
overhand in ons land. 
Nu is er de laatste kans want God is 
geduldig en wil dat Nederland te-
rugkeert naar Hem. Als Nederland 
geen gehoor geeft komt Hij met 
een oordeel. Dat is de bijbelse lijn.

Laten we bidden dat tussen 2020 
en 2027 er miljoenen Nederlanders 
tot bekering gaan komen en het 
oordeel wordt afgewend.

HOOFDSTEDENGEBED
De hoofdsteden Madrid (Spanje), 
Montevideo (Uruguay) en Rio de 
Janeiro (Brazilië) werden de afge-
lopen tijd aangedaan door bidders. 
Op deze plaats werd het koning-
schap van Jezus geproclameerd uit 
Psalm 96:10.
Sinds 2012 zijn er nu 84 plaatsen 
bezocht. 
Het is Gods wil dat elk volk erkent 
dat Jezus Koning is (Psalm 2). De 
bijbel leert ook dat de dag gaat 
komen dat elk volk voor Hem zal 
buigen. Door naar de hoofdsteden 
te gaan belijden en proclameren 
we een toekomst waarin Gods 
woord vervuld is en Jezus Koning 
zal zijn. 
Het is zo bemoedigend dat we 
zeker weten dat de dag komt dat 
Zijn koningschap over alle volken 
dan een feit is.

Voor de komende maanden staan 
o.a. de hoofdsteden van Laos, 
India en Mexico op het gebedspro-
gramma.
Mocht u ook een hoofdstad willen 
bezoeken neem dan contact met 
ons op via de mail.

ISRAËL
Israël en Jeruzalem bewegen zich 
steeds meer naar de vervulling van 
hun bestemming.
Jesaja 2:3 zegt dat na de weder-
komst van Jezus het woord en de 
wet van God vanuit Jeruzalem over 
de gehele wereld zal gaan om de 
volken recht en gerechtigheid te 
leren. Israël en Jeruzalem staan 
aan het hoofd van alle volken en 
steden. Zo heeft God het bedoeld.
De praktijk en Gods woord laten 

zien dat er veel strijd zal plaatsvin-
den voordat Israël en Jeruzalem 
tot hun bestemming zijn gekomen. 
Toch zal Gods woord tot vervulling 
komen ondanks al het verzet.
Begin september zal Jesaja 2:3 in 
Jeruzalem uitgebeden worden. En 
ook zal geproclameerd worden 
dat de dag gaat komen dat Gods 
woord en wet tot zegen van alle 
volken vanuit Jeruzalem verspreid 
zullen worden. 

GEBEDSPUNTEN
•  Bevrijding van de goddeloosheid 

en een terugkeer van Nederland 
naar God.

•  Een geest van gebed om bekering 
binnen de kerk/gemeente.

•  Dat Israël en Jeruzalem verder tot 
hun bestemming komen.

•  Bekering van het koningshuis en 
parlement.

•  Wijsheid  en doortastendheid  
voor het kabinet. Tot  maart 
2021 hoopt zij nog door te gaan 
in deze samenstelling. Begin 
september komen de Kamerleden 

weer bij elkaar.
•  Bid om een goede begroting en 

heldere beleidsplannen. Op Prins-
jesdag worden het beleid en de 
begroting bekend gemaakt.

•  Bid om rechtvaardige besluiten 
ten opzichte van de Nederlandse 
boeren, tuinders en vissers. Zij 
zijn van groot belang voor ons 
voedsel.

•  De situatie van de bootvluchte-
lingen uit Afrika is schrijnend. 
Bid om een eerlijke en duidelijke 
Europese oplossing.


