Vertrouwelijke omgang met God (1Cor.1:9)
“Ja, zoals in mijn jongere jaren, toen in mijn huis de vertrouwelijke omgang
met God voelbaar was,” Job 29:4
“Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond
maakt Hij hun bekend.” Ps. 25:14
“Welnu, God, de Heer, doet niets zonder zijn plannen bekend te maken aan zijn
dienaren, de profeten.” Amos 3:7
“Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en
voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land,
zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.” Ez. 22:30
“Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal
voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.” Jes. 6:8
De Here verlangt naar een vertrouwelijke omgang met Zijn kinderen; Hij wil Zijn hart met
hen delen. De Here vond alles ZEER TOV, de rabbijnen zeggen: Op de sabbat schiep God
het “genieten”. We kunnen wel eens aan God vragen: Hoe voelt U zich?
Door de mens is alles mis gegaan, alleen door een mens kan God herstellen!
“Toen zij het geluid (stem) van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde
in de avondkoelte (ruach), verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de HERE
God tussen het geboomte in de hof. En de HERE God riep de mens tot Zich en
zeide tot hem: Waar (vanwaar) ben je? (IK mis je)” Gen. 3:8-9
“En de HERE dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? Abraham
immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen
alle volken der aarde gezegend worden; want Ik heb hem gekend.” Gen. 18:1719
“Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar
Abraham bleef nog staan voor de HERE (de Here bleef staan). En Abraham trad
nader en zeide: Zult U dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen?” Gen.
18:22-23
Voor welke tent kniel jij?
“Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver
van de legerplaats, en noemde haar: ontmoetingstent. Ieder, die de HERE
zocht, ging uit naar de ontmoetingstent, die buiten de legerplaats was. Wanneer
Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op en ging staan, ieder aan
de ingang van zijn tent, en zij zagen Mozes na, totdat hij de tent was
binnengegaan. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en
bleef staan aan de ingang van de tent, en Hij sprak met Mozes. Wanneer het
gehele volk de wolkkolom zag staan aan de ingang van de tent, stond het op
en boog zich neder, ieder aan de ingang van zijn tent. En de HERE sprak tot
Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend; dan
keerde hij terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun,
een jonge man, week niet uit de tent.” Ex. 33:7-11
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HOE GAAT HET ECHT MET JE? DURF JE EERLIJK TE ZIJN NAAR DE HEER?
Eerlijk en open worden naar God over onze gevoelens, Hij wil weten hoe het ECHT gaat
met je?
“Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE aan Abram
en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en
wees oprecht (integer)” Gen. 17:1
Mozes durfde eerlijk te zijn naar God.
“Toen richtte Mozes zich opnieuw tot de Heer: ‘Heer, waarom behandelt u uw
volk zo slecht? Waarom hebt u mij gestuurd? Vanaf het ogenblik dat ik, in uw
naam, tot de farao heb gesproken, heeft hij dit volk slecht behandeld. En u hebt
niets gedaan om uw volk te redden.’” Ex. 5:22-23
Stel je voor dat Mozes zijn frustraties aan het opstandige volk had gedeeld?
“Ze troffen Mozes en Aäron die op hen stonden te wachten. Ze zeiden: ‘We
hopen dat de Heer jullie hiervoor straft. Want nu hebben wij bij de farao en zijn
hof een slechte naam gekregen. Jullie hebben hun de stok in handen gegeven
waarmee ze ons kunnen slaan.’” Ex. 5:20-21
DE PARADOX VAN HET LIJDEN.
Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk, God vraagt niet dat we Hem proberen te begrijpen, maar
dat we Hem vertrouwen. Hieruit ontstaan veel vragen.
“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of
vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Zoals geschreven staat:
Om Uwentwil worden wij dag na dag gedood, wij zijn gerekend als
slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die
ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch
engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch
hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de
liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Here.” Rom.
8:35-39
Dit gedeelte is een schijnbare tegenstelling; overwinning OVER dit alles willen we hebben,
maar IN dit alles? Ik wil dat God dat Hij overwinning geeft OVER alles. God zegt nooit dat
Hij ons zal bewaren voor moeilijkheden, maar dat Hij met ons erdoorheen gaat.
“Als u door diepe wateren en grote moeilijkheden moet, zal Ik bij u zijn. Als u
rivieren van problemen moet oversteken, zult u niet verdrinken! Als u door het
vuur van de onderdrukking loopt, zult u niet worden verbrand, de vlammen
zullen u niet verteren. Want Ik ben de HERE, uw God en redder, de Heilige van
Israël.” Jes. 43:2-3
Mogen wij vragen hebben en eerlijk aan God zeggen hoe wij ons voelen? Als ouders wil je
toch echt weten hoe je kind zich werkelijk voelt.
Waarom, HERE, staat U van verre, verbergt U zich in tijden van nood? Ps. 10:1
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Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij?

Ps. 42:9

Waak op! Waarom slaapt U, Here? Ontwaak! Ps. 44:23
Waarom verbergt U uw aangezicht, vergeet U onze ellende en verdrukking? Ps.
44:24
Waarom houdt U uw hand, ja uw rechterhand, terug? Ps. 74:11
“U ziet het, want U aanschouwt moeite en verdriet, om het in uw hand te leggen.
Op U verlaat zich de zwakke, voor de wees bent U een helper.” Ps 10:14
Alleen als wij onze moeite en leed erkennen en uiten, kan God erbij komen en het in Zijn
Hand leggen, handen die niet slaan, maar doorboort voor onze genezing.
God is MEDElijdend, in AL onze benauwdheden is ook Hij benauwd.
“In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd (deelde al hun lijden) , en de
Engel zijns aangezichts heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen
heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds.”
Jes. 63:9
WENNEN AAN ZIJN WEGEN.
Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan
naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten
waar hij komen zou.
Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften
niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet,
en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.
Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn
van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare. Hebr.
11:8, 13-13, 27
ONDOORGRONDELIJK ZIJN ZIJN WEGEN: Jozef Gen 37 en 39.

David 1 Sam. 16

God geeft geen antwoorden, Hij zelf is het ANTWOORD, HIS presence!!!
Leren te leven bij wie Hij is en minder bij wat Hij doet: Jahweh de altijd Zijnde.
In Afrika zingen ze in hun armoede, daarom zoveel liederen die gaan over het karakter van
God, over wie Hij is!
Leuk te lezen dat onze God onze in en uitgang zal bewaren tot in eeuwigheid als je ziet wat
Paulus allemaal meemaakte :
Driemaal ben ik met de roede gegeseld, eenmaal ben ik gestenigd, driemaal
heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht.
Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar
van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar
in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse
broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en
dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. 2 Korinthe 11:25-27
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Hoe is je beeld van God en wat jij vindt dat God moet doen. Kan je vrede vinden in wie Hij
IS?
God vraagt niet dat we Hem begrijpen, maar dat we Hem vertrouwen!
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet
geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Hebreeën 11:6
Wie op Hem (niet het begrijpen) zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen.
Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke
mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze
lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend
eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet
gericht op de dingen die men ziet (zintuigen), maar op de dingen die men niet
ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet,
zijn eeuwig. 2 Korinthe 4:16-18 HSV
ZIJN DOEL BEGRIJPEN MET HET LIJDEN
De mens is gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis, dat is waar God ons terug wil hebben,
niet alleen redding, maar weer dragers van Zijn beeld en gelijkenis, om met Hem te regeren.
“Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle
geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft
ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij
heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons
tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus
Christus, naar de vreugde van zijn wil,” Ef. 1:3-5
“Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die
God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij
tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan
het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele
broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en
die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij
gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van
deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” Rom. 8:2831
“Dus, zoals wij op de aardse Adam lijken, zullen wij ook op de hemelse
Christus lijken.” 1Cor. 15:49
“Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij
worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. …Geliefde broeders en
zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet
geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal
verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.” 1Joh. 3:1-
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