
Joh 14:1 > geloven in God = vertrouwen hebben in God. Hoe kan je God •
aanbidden als je Hem niet vertrouwt? 
Ps 19:8-15 > de principes van God. Een principe = een soort •
gebruiksaanwijzing, iets permanents dat niet veranderd, het is overal hetzelfde, 
het kan niet verbroken worden. Bij overtreden van een principe kunnen zware 
gevolgen komen. In Gods principes is er een zeker inwendig oordeel vervat. 
Vb. principe van vuur: vuur brandt, als je het verkeerd gebruikt, kan alles •
afbranden. 


Gen 1:26- > God heeft ons man en vrouw geschapen op te heersen over de •
aarde. 
Gen 2:8 > God heeft al de ideale plaats gecreëerd (Hof van Eden) voor de •
mens voordat Hij de mens schiep. De ideale plaats was Gods aanwezigheid in 
het leven. Buiten Zijn aanwezigheid gaat het allemaal verkeerd. 
Matt 28:16-19 > Eerst aanbidding en dan worden we door God gezonden. •
Jes 6:1-5 > Als je Gods aanwezigheid tegemoet komt, besef je dat God echt •
heilig is. Vanuit Gods aanwezigheid komt al de rest voort. Verblijf dan continu in 
Zijn aanwezigheid. Wij zijn geschapen om te leven in het paradijs in Gods 
aanwezigheid. Door Jezus Christus te sturen, probeert God de paradijselijke 
situatie te hercreëren. In Zijn aanwezigheid heeft satan geen macht. 
Joh 14:6 > Alleen Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. •
Spr 14:12-13 > Soms lijkt een weg goed, maar die leidt tot de dood. •
Adam en Eva hebben de Heilige Geest verloren na het zondigen. •
Ps 16:11 > voor Gods aangezicht = in Zijn aanwezigheid. Er is hier volheid van •
blijdschap. 
Joh 4:20-28 > Waar moet je God aanbidden? Niet op een plaats, maar in Geest •
en in Waarheid. 
Aanbidding (Gods aanwezigheid = wandelen in de vrucht van de Geest)>> •
vreugde, liefde, rust en vrede, geen depressie, geen boosheid, geen angst,... 
Volmaakte liefde verdrijft alle angst. Door aanbidding kom je in Zijn liefde.
Je kan alles kiezen, behalve de gevolgen van je keuze. •











Hoe Gods aanwezigheid binnenbrengen?
Worship•
Bijbel lezen•
Goede christelijke boeken lezen•
Veel in de Geest zingen en aanbidden•

<> wereldse muziek houdt Gods aanwezigheid tegen. Want lucifer was hoofd van 
het aanbiddingsteam in de hemel geweest voor zijn val. 

Uitweiding: Ian Mccormicks getuigenis: universitaire diploma gehaald, daarna gaan 
reizen en duiken, gebeten door dodelijke kwal, maar dood gegaan in het 
ziekenhuis. Voordat hij stierf was hij wel tot bekering gekomen (in de ambulance). 
Tijdens zijn dood-ervaring:

Licht van liefde en aanvaarding•
Licht van vreugde•
Licht van vredevolle gedachten•

Hij heeft de hel en de hemel gezien en is teruggekomen om het te vertellen. 

We hebben dus allemaal God nodig!  


