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In Gods aanwezigheid verblijven, is wat ieder mens nodig heeft.


Genesis 28: 10-18•
Jakobs droom◦

Berseba = een plaats van zweren bij iets‣
Haran = een plaats aan de basis van een berg‣

Jakob was hier op weg naar iets. Hij had juist zijn vader en broer bedrogen.◦
In zijn slaap droomde Jakob van engelen die op en neer gingen op een ◦
ladder. En God beloofde hem te zegenen en hem nooit te verlaten. Deze 
beloften gelden ook voor ons.
Deze plaats, waar God aanwezig is, noemt Jakob het huis van God. Dit is de ◦
eerste keer in de bijbel dat er wordt gesproken over het 'huis van God'. Het 
huis van God = waar God aanwezig is, is de poort van de hemel. 
Naar vandaag vertaald: het huis van God is Gods Kerk / gemeente.◦
Een huis is een plaats van rust, waar je kan slapen, waar je je thuis voelt.◦
Vers 13: God noemde zich de God van Abraham, en Izaak. Nog niet de ◦
God van Jakob, want Jakob moest nog een openbaring van God krijgen. 
Vers 18: zijn stenen hoofdkussen richtte hij op en goot er olie op. Dit kun ◦
je als beeld zien van Jezus Christus, de rots en de gezalfde (cfr. olie).


Het hebben van een vaste gemeente/kerk is belangrijk. Daar word je gevoed, is 
God aanwezig.  Dus je kan niet van de ene naar andere gemeente gaan. Vraag dus 
in welke gemeente God je wil planten.


Mattheüs 16: 15-18•
De kerk van Jezus Christus is gebouwd op de rots, op de openbaring van ◦
wie Jezus Christus is. Als de kerk op Jezus Christus gebouwd is, kunnen de 
poorten van de hel haar niet overweldigen.


Genesis 28: 19-22•

Bethel: Beth (huis) - El (God) = huis van God◦
Jakob had juist een persoonlijke ontmoeting met God gehad en besefte pas ◦
wie de God van Abraham en Izaak is. Hij nam op dat moment een beslissing 
om deze God te volgen.






Vers 22: Jakob beloofde om een tiende deel te geven aan God van alles ◦
waarmee God hem zou zegenen. Deze tiende moet in een 'goede grond' 
gezaaid worden.


Cfr. De parabel van de rijke jongeling. Hij deed alle geboden van God al, ‣
maar Jezus gaf hem nog de opdracht om alles te verkopen wat hij had en 
het aan de armen te geven. Daarna mocht hij Jezus volgen. 
In het nieuwe testament verlangt God dus eigenlijk alles van ons. Ons ‣
hele leven en wezen behoort God toe.


Genesis 8: 22•

Sinds de zondvloed (na Noach) beloofde God dat er o.a. altijd zaaien en ◦
oogsten zal zijn.


Numeri 6: 22-27•

Zegeningen van God◦

Besluit: De gemeente van God is zeer belangrijk. Daar ontvang je geestelijk 
voedsel. Daar voel je je thuis en is er rust. Daar hoort ook je tiende thuis. Het 
verhaal van zaaien en oogsten. En je zal honderdvoudig oogsten. Niet alleen 
financieel, maar ook rust, vrede, gezondheid,… 


