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Gods aanwezigheid : Genieten van GOD  
 
Hoe zou jij Gods aanwezigheid omschrijven? Welke kenmerken?  
Op welke manier heb jij een ontmoetingstent in je leven?  
Waarom heb jij een ontmoetingstent in je leven?  
 
Ervaar jij Gods aanwezigheid in het inzetten van je kwaliteiten?  
Wat zijn jouw hoogtepunten/getuigenissen van de tent van ontmoeting in je leven?  
Wat zijn jouw hoogtepunten/getuigenissen van God in het tentenkamp?  
Hoe zou jij meer kunnen groeien in de tent van ontmoeting? Tentenkamp?  
 
------ 
GODS AANWEZIGHEID BESTAAT UIT 2 ELEMENTEN.  
Preek Oscar  Presence Psalm 139  U bent altijd bij mij, overal, kent mij.  
Preek Tom  Presence Stille Berg  Tijd/Ruimte apart zetten voor God  
 
Gods aanwezigheid : Kracht – Vrijheid – Vrede – Vreugde. 
 
In mijn hoofd was de kerk / gebedstijd de tijd van met God, dichtbij God, intimiteit.  
Buiten kerk / gebedstijd was God er niet. Een soort van in-out modus. Dichtbij en ver weg.  
Dit klopt niet. Het zijn 2 kanten van dezelfde mediale.  
 
Mozes zette ver buiten het tentenkamp een tent op. Hij noemde die tent: tent van 
ontmoeting. Iedereen die iets aan de Heer wilde vragen, ging naar Mozes in de tent van 
ontmoeting, buiten het tentenkamp. Exodus 33:7 
 
Mozes leefde in een drukke wereld, vol geluiden en prikkels. Hij was een drukke man, met 
veel plichten en verantwoordelijkheden. Hij moest uit de drukte stappen om tijd te hebben 
met God. Letterlijk, uit het tentenkamp om een plek van ontmoeting te hebben.  
 
Waarom zou je tijd met God hebben? Wat is de winst, de vrucht van stille tijd?  
 
1. Het is nodig en belangrijk  Lukas10 Maria voeten  
2. Hij geniet van aanbidding  Lukas 7 Maria oliekruik   
3. Hij spreekt in de stilte   1Kon19 Elia storm 
4. Hij vuurt ons hart aan   Lukas24 Emmaüsgangers 
5. Gods Woord geeft leiding  Psalm 119 Woord lamp voet 
6. Bevestiging van identiteit  Mat 17  Geliefde zoon – Berg glorie 
7. Genieten & Hartenwensen  Psalm 37 Verlustig uw in de Heer…      
8. Genezingen op straat   Hand4  Met Jezus waren geweest                                                                
9. Genezing    Mal3+4 Onder zijn vleugels.. 
10. Bescherming    Psalm91 Bescherming vlerken 
11. Vernieuwing van denken  Hebr4  Leugen Waarheid - Schift 
12. Sticht je geestelijke mens  1Kor14  Bidden Geest   
13. Vreugde     Jesaja12 Bronnen van het heil.  



14. Vriendschap met God   Exodus33 Vertrouwen groeit  
 
 
 
De ontmoetingstent is essentieel in je leven. Op de plek van ontmoeting gebeuren de 
mooiste en krachtigste dingen. Je mag een heilig rustplek hebben in je leven met God.  
 
Is God te vinden buiten de ontmoetingstent?  
 
Ja, Eric Lidell heeft me hierbij geholpen. Een Engelse atleet. Goud olympische spelen. 
Voorganger. Zendeling. Hij had 3 belangrijke standpunten.  
 
- Door actief te zijn met je talenten en kwaliteiten zul je Gods vreugde ervaren.  
 
- Door God te gehoorzamen zul je Gods vrede en vreugde (op)merken in je leven.  
 
- Je zult zoveel van God weten als je uitvoert. God is te vinden in de praktijk.  
 
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God 
van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze 2:10 
 
- Jouw leven mag een boek zijn van mooie getuigenissen over Gods aanwezigheid in de tent 
van ontmoeting en in het drukke legerkamp.  
 
Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen 
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die Hij heeft gedaan. 
Ps78:4 
 
- Sta open. Geloof in Gods aanwezigheid in het leven van alle dag. Hij is bij de kapper, in de 
trein, bij de sportclub of werkplek te ontdekken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


