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Dit is een preek over over Gods tegenwoordigheid dat altijd onder ons is.
Het boek Genesis is een eigenaardig boek waar geen weldenkend mens aan zou kunnen twijfelen. De inhoud is niet iets wat wie
dan ook zo maar bedacht zou kunnen hebben, met al de geschiedenis van de schepping en de profetieën die futuristisch zijn en
waarvan velen vervuld zijn.
{Genesis 2:7} En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten GEBLAZEN de adem
des levens; alzo werd de mens tot een levende ZIEL.
Het menselijk lichaam is eigenlijk een massa gebeeldhouwde stof dat geen leven, activiteit, zintuigen of enig oordeel bevat
totdat de adem des levens van God in hem kwam. Deze levensadem is woonachtig in de mens en activeert het hele menselijke
lichaam tot leven. Adam was die eerste mens die de adem des levens ontving om de biologische processen te doen beginnen
die tot procreatie leiden. Nu is deze levensadem in het bloed woonachtig, Leviticus 17:11 zegt want het leven van het vlees is in
het bloed.
{Deuteronomium 12:23} Alleen houdt vast, dat gij het bloed niet eet; want het bloed is de ziel; daarom zult gij de ziel met het
vlees niet eten;
Het leven is in het bloed en wanneer een persoon zijn bloed verliest dan is de adem des levens verdwenen. Dit toont ons dat
toen God de adem des levens gaf, het in het bloed woonachtig was; het heeft te maken met zuurstof van God alleen. Als het
bloed dat we kunnen zien uit de persoon gaat, zo gaat de adem des leven ook. God maakte deze levensadem om alleen maar in
het bloed te blijven. Noch het bloed, noch de adem des levens kunnen in een fabriek vervaardigd worden. Alle macht behoort
God toe. Het bloed is zonder de adem des levens niets anders dan stof. De adem des levens veroorzaakt alle activiteiten die het
leven vormen, en wanneer het opgeroepen of ingetrokken wordt door God worden alle acties gestaakt en keert het lichaam tot
de opstanding of de opname terug tot stof. De levensadem geeft warmte aan het bloed en het lichaam terwijl het activiteit
genereert en als dit levensadem verdwenen is wordt alles koud. DEZE ADEM IS VAN DE ALLERHOOGSTE GOD, DIE IN ONS EN
ALTIJD ONDER DE MENSEN IS. Maar Hij gaat voor de ware zoekers van Zijn barmhartigheid en genade verder met het
manifesteren van Zichzelf.
Adam liet God in den Hof van Eden in de steek, een hof die God zelf geplant had. Als God een ding maakt, maakt Hij het perfect.
Den Hof van Eden was perfect, er was geen zonde, de wezens leefden langs de rivieren waar de prachtige EUFRAAT een van de
rivieren was. Bedenk hoe oud deze rivier is en het is nog steeds een getuigenis dat er ooit een Hof van Eden was; daarom moet
het boek Genesis wel correct zijn. Als dat zo is dan moet er een Schepper zijn die het allemaal deed beginnen. God toonde dit
aan een persoon, een profeet en vertelde hem om het voor de mensheid te documenteren.
{Genesis 1:31} En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was
morgen geweest, de zesde dag.
{Psalm 139:14-18} Want ik ben vreselijk (en) wonderbaarlijk gemaakt: – Ik ben in het verborgene gemaakt, en in de nederste
delen der aarde als een borduursel gewrocht.
God maakt alle dingen volmaakt, Hij maakte de mens in het verborgene volgens de openbaring die God aan Koning David gaf.
Adam werd in het verborgene gemakt en Hij bracht hem naar Eden de tuin van God toe.
{Genesis 2:8} En Hij stelde aldaar den mens, die Hij geformeerd had.
God is getrouw en onthult Zijn geheimen aan Zijn knechten, de profeten. Hij toont Zijn plannen en krachten aan Zijn volk mits zij
in Hem en Zijn Woord verblijven. Herinner dat Genesis het boek is dat ons het begin van de dingen openbaart.
{Johannes 1:1-14} In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. – En het Woord is vlees
geworden.
De profeten werden door openbaring verteld waarom het WOORD tot vlees zal worden. Toen Adam zondigde kwam het oordeel
van God over de gehele mensheid.
{Genesis 2:17} want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
Adam en Eva waren God ongehoorzaam en de dood kwam over de gehele mensheid en verstoorde de relatie tussen de mens en
God en tussen de wezens die Adam een naam gegeven had en de mens. De Slang werd vervloekt, de vrouw werd vervloekt, de
grond werd vervloekt voor de mens om de aardbodem te bewerken, maar de man werd niet direct vervloekt. God zette

vijandschap tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw (Eva) CHRISTUS. Dit zaad is niet door de mens, maar door
de komst van de HEILIGE GEEST over een maagd. Dit was oorlog in de maak om al hetgeen Adam verloren had te herstellen. De
reden dat het WOORD vlees geworden was. In het begin schiep God de hemel en de aarde, aanvankelijk werd Hij als God
aangeduid toen Hij aan het scheppen was, maar in Genesis 2:4 nadat Hij op de zevende dag gereed was, heiligde Hij die, omdat
Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.
Van toen af aan werd hij niet alleen God, maar HEERE GOD. Hij bleef in referentie als Heere God totdat Hij de mens uit den Hof
van Eden wegzond. De HEERE GOD (LORD GOD) werd niet meer gebruikt totdat de openbaring uit ABRAHAM kwam toen hij een
beroep op God deed over een zaad (kind) in Genesis 15:2.
God had geen comité in de hemel, toen Hij dingen aan het scheppen was, Hij wist wat hij aan het doen was en wat Zijn
schepping in staat was om te doen. Hij wist wat de Satan zou doen, wat de mens zou doen en hoe Hij de mens kon helpen. God
heeft de mens nooit opgegeven. Hij deed verschillende pogingen om de mens te helpen. Na de val van Adam, zond Hij engelen
maar werkte het niet, Hij zond profeten wat ook niet werkte, dan zond Hij uiteindelijk Zijn zoon en Hij wist dat de klus geklaard
zou worden om de mens terug naar God te krijgen, maar ten koste van zondeloze bloed, Gods eigen bloed. Aan het kruis van
Golgotha overwon het zaad van de vrouw het zaad van de slang.
Herinner dat God komende was maar ook altijd al op de aarde onder de mensen was.
{Genesis 3:8} En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan de wind des daags.
God is overal aan het kijken en aan het wandelen en staat klaar om met u te praten: waar u bent, wat u aan het doen bent, weest
een tijdje stil en u zult Hem horen, Hij is niet ver van u vandaan, want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is. Een
andere man was met God werkzaam, zodat God hem niet oud kon laten worden, hij was een jonge volwassene, die slechts 365
jaren oud was toen de mensen meer dan 900 jaren oud werden, HEBREEËRS 11:5 ZEGT;
Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat
hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.
Noach was nog een andere man, die met God werkzaam was. God sprak met hem over zijn plan om de wereld van de dagen van
Noach te oordelen. Hij instrueerde hem wat hij moest doen, hoe de ark gebouwd moest worden, wie allemaal in de ark
binnengelaten moesten worden en nog belangrijker om de mensen te waarschuwen. Noach zou de mensen gewaarschuwd
moeten hebben, maar slechts acht mensen werden gered. Vandaag de dag denken mensen dat God partijdig zal zijn, toch is dat
niet zo want anders zou Hij Zijn eigen gerechtigheid ondermijnen. Stel jezelf eens voor, wie u ook mag zijn en vergelijk Noah's
situatie met die van ons. Hij had broers, zussen, neven en nichten, tantes, ooms, schoonfamilie, vrienden, werknemers, met
inbegrip van degenen die hem de ark hielpen bouwen. Er werd 120 jaar lang tot deze mensen gepredikt maar toch stierven ze in
de vloed. Vandaag de dag is de opname op komst en hebben we tegen velen gepredikt en toch zullen familieleden, vrienden,
collega's en etc. het wellicht niet redden. Het is ook schokkend om te zien dat zelfs vele dieren en schepselen door God werden
uitverkoren om de ark binnen te gaan. Die uitverkorenen vonden hun weg naar de ark toe. In de ark, hetgeen een andere Eden
was, hadden de wezens en de mensen vrede met elkaar. God is groot.
God werkte, sprak en wandelde met ABRAHAM. Hij kwam in gezelschap van twee engelen tot Abraham toen Hij onderweg was
om Sodom en Gomorra te oordelen. Het waren drie mannen, maar Abraham wendde zich tot een van hen en noemde Hem
HEERE. Lees Genesis 18:1-33 en u zult zien dat God voor Abraham geen problemen verborg. Kijk nu naar de intimiteit waarmee
de Heere God hier tot Abraham sprak, en naar Zichzelf als "Ik" verwees. Abraham had macht met God. God bezocht Abraham in
Genesis 14:17-20, als Melchizedek, Hij was een priester des allerhoogsten Gods. "En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij
Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!" Deze MELCHIZEDEK was zonder vader, zonder moeder, zonder
geslachtsrekening, HEBREEËN 7:3 - {noch beginsel der dagen, noch einde des levens hebbende; maar den Zoon van God gelijk
geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid.} God bezocht Abraham en at Abrahams voedsel onder een boom, Genesis
18:1-8. God is altijd al onder de mensen geweest, maar alleen degenen die begunstigd zijn merken Zijn aanwezigheid op. Hij is
misschien om u heen geweest, maar had u Hem niet opgemerkt.
{Hebreeën 13:2} Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.
God zou een van die vreemden in uw leven kunnen zijn geweest met misschien een andere huidskleur, sociale klasse, smerig,
arm, ziek, wie weet welke vorm hij zou kunnen aannemen. Maar een ding is zeker, als u door de geest leeft zult u de kans hebben
om Hem op te merken.
Daarna werkte en sprak God met de man Mozes. Deze man heeft geen introductie nodig, want hij was een dienaar en profeet die
God gebruikte om de Israëlieten uit de slavernij in Egypte vandaan te brengen. God sprak rechtstreeks in duidelijke woorden tot
hem en reageerde net zoals in een gesprek met Abraham rechtstreeks op vragen van Mozes. Deze relatie was dynamisch. Mozes
vertrouwde God in alles, deze wereld was niet zijn genot.

{Hebreeën 11:27} Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als
ziende den Onzienlijke.
Deze en verscheidene anderen mannen waren met God werkzaam. Sommigen kenden Hem als God, anderen als HEERE GOD,
maar bij Mozes noemde God Zichzelf JEHOVAH. Abraham, Izak en Jakob kenden Hem tot MOZES niet als JEHOVAH.
{Exodus 6:1-2} Verder sprak God tot Mozes, en zeide tot hem: Ik ben de HEERE, 2.) En Ik ben aan Abraham, Izak, en Jakob
verschenen, als God de Almachtige; doch met Mijn Naam JEHOVAH ben Ik hun niet bekend geweest.
"Deze man Mozes was op zo een geweldige wijze met God, dat Hij hem tot Zijn geheimen toe liet. LEES Deuteronomium 18:15-19
en laten we met een ogen openende studie beginnen.
{Deuteronomium 18:15-19} Een profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere, uw God, verwekken;
naar Hem zult gij horen;
God bevestigde het in vers 18 toen Hij het volgende zei:
{Deuteronomium 18:18} Een Profeet zal 'Ik' hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in
Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat 'Ik' Hem gebieden zal.
Tot Jesaja de profeet, zeide de Heere;
{Jesaja 7:14} Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.
Ook staat er in Jesaja 9:6-7;
{Jesaja 9:5-6} Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men
noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
"God was nog steeds onder de mensen en leidde Zijn plan der tijdperken in goede banen. God beloofde Eva haar zaad, Genesis
3:14-15 , aan Abraham beloofde God hetzelfde zaad, Genesis 15:4-17. God openbaarde dit zaad ook aan verschillende profeten
zoals in Jesaja 7:14.
De engel Gabriël kwam om Maria het plan van God en haar rol daar in aan te kondigen. Het zaad van de belofte is inmiddels
gearriveerd en alle profetieën wijzen op een maagdelijke geboorte {Lucas 1:31-38};
En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. – De Heilige Geest zal over u komen, en
de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon
genaamd worden.
In Lucas 2:25-32 kwam Simeon bij de toewijding van Jezus door de Geest in de tempel, en hij zei; mijn ogen hebben Uw
zaligheid gezien, omdat God hem beloofd had om Jezus te zien voordat hij zou sterven. Simeon die een Jood was profeteerde en
zei dat Hij een Licht is tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël. Herinner Efeziërs 2:11-22;
Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der
belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.
Jezus groeide op en begon zijn bediening, Hij was eigenaardig, de rabbijnen verwonderden zich over zijn leringen, de gewone
mensen mochten hem graag, hij was medelevend, vriendelijk, liefdevol en een schrik voor de dood en demonen. Maar de
religieuze mensen en de duivel planden Hem te doden zonder te weten dat ze God daarmee een dienst bewezen. Dit is het
Woord, dat vlees is geworden en onder Zijn volk gewoond heeft, Johannes 1:14. En vers 26 zegt; "maar Hij staat midden onder
ulieden, Dien gij niet kent." Herinner dat Mozes en God in Deuteronomium 18 zeiden dat God een profeet uit het midden van u,
uit uw broederen zal verwekken, Hij zal alleen spreken wat de Heere hem vertelt. Dit is dat zaad en de profeet die zou komen.
In Johannes 1:30 openbaarde Johannes de Doper het volgende; "Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man,
Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik," en in vers 36 zei hij; "Ziet, het Lam Gods," toen hij Jezus zag lopen. Andreas
was een discipel van Johannes de Doper en toen hij samen met een andere discipel Johannes dat hoorde zeggen begonnen die
twee Jezus te volgen. Ze volgden hem naar zijn verblijfplaats. Stel u eens voor om voor de eerste keer na het getuigenis van
Johannes de Doper de dag met de Heere door te brengen. Na deze ontmoeting bevestigde Andreas aan zijn broer Petrus dat hij
de Messias had gevonden. Deze twee waren serieus en geloofden het getuigenis van Johannes de Doper over Jezus Christus en
wat ze allemaal zagen toen ze Jezus bezochten.
{Openbaring 1:17} En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot
mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;

