GUD OG JESUS ER PERSONLIGT NÆR HOS OS
Han ønsker fællesskab med os
Dette emne udgør prædikenen på søndag! dog ikke det hele. Vi vil sammen dele meget vigtige vers.
Her er en forkortet gennemgang af den store sandhed og gave, at Jesus er nær hos os!
Det hele er et under! De forskellige afsnit og deres overskrifter leder os til en sammenhængende forståelse
af sagen. Vers-eksemplerne i underafsnittene er ikke udtømmende.
Desværre bliver mit lay-out forskubbet ved overførslen til forsamlingens web-site.
Hilsen kjh, nov 2021
NB! Herrens herlighed, hans ansigt, hans navn – betegner, at han er nær!
Disse to sandheder udgør mit budskab
1.) Jeg er Gud den Almægtige. (1 Mos 17:1b)
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. (Matt 28:18a)
Vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil. (Salme 115:3)
2.)Herren er nær! (Fil 4:5b)
Derfor stoler jeg på, at det, som Herren siger, er sandt!
Gud er ikke et menneske, så han lyver. (4 Mos 23:19a)
Jesus Kristus, vidnet, den troværdige … herskeren over jordens konger. (Åb 1:5a)
To vigtige sandheder, som begge er korrekte!
a.Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. (ApG 17:25a)
b.Gud er kærlighed. (1 Joh 4:8b)
Gud ønsker ikke at være Gud i evighed uden mig og dig!
Han har skabt menneskeheden, som han kan holde af, og som kan holde af ham!
Vi er skabt i Guds billede som levende mennesker til fællesskab med Skaberen
Forudsætningen for fællesskabet!
Gud skabte mennesket i sit billede. (1 Mos 1:26a-27a-28a)
Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev
et levende væsen. (1 Mos 2:7)
Vi har bevidsthed, tanker, forstand, vilje, følelser, samvittighed mv. og vi har ører og taleorganer
– de menneskelige (og psykologiske) forudsætninger for fællesskab og kommunikation.
-

Med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os. (Jakob 4:5)
Jeg husker, at du siger: ”I skal søge mit ansigt!” Herre, jeg søger dit ansigt. (Salme 27:8)
Og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet.
(2 Mos 33:11a)

Gud vil bo i Israel
Israelitterne skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. (1 Mos 25:8)
Der vil jeg mødes med dig. (2 Mos 25:22a, DO 1931)
Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. (4 Mos 6:24-26)
Og Ordet blev kød og tog bolig [tabernaklede] iblandt os. (Joh 1:14a)
I Kristus holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver
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også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden. (Ef 2:21-22)
Allerførst må oprøret og bruddet efter syndefaldet straffes, forliges og genoprettes. Så er denne
frygtelige hindring fjernet – og det er grundlaget for hans nærhed og velsignelser
Gammel Testamente:
Og Gud Herren sagde: ”Nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare de
nu ikke rækker hånden ud og også tager af livets træ og spiser og lever evigt!” Så sendte Gud
Herren dem ud af Edens have …. Han jog mennesket ud, og øst for edens have anbragte han
keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. (1 Mos 3:23a)
Det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud; jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han
ikke kan høre jer. (afstanden mellem Gud og mig er borte, Esajas 59:2)
Herren gengælder os ikke vore synder… . så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet
vore synder fra os. (Salme 103:10a,12)
Ny Testamente:
Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. (Rom 11:27b)
Kristus, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds
retfærdighed i Kristus. (2 Kor 5:21)
Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Jesu blod kommet nær.
(Ef 2:13)
Loven førte jo ikke til målet – men der indføres i stedet noget bedre, nemlig det håb, hvori vi
kommer Gud nær. (Hebr 7:19,22)
= Ordet håb betyder i tekstens sammenhæng: en pagt!
Dermed er Jesus blevet garant for en bedre pagt. (Hebr 7:22)
Men nu er Kristus trådt frem én gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit
offer. (Hebr 9:26b)
# Faderen og Sønnen og Helligånden er i en kristen! Dette er højdepunktet i genoprettelsen efter
syndefaldet!
Jesus er i himlen nu i dag - efter sin opstandelse og himmelfart!
Jesus er ikke her, han er opstået. (Luk 24:6a)
Idet Jesus velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. (Luk 24:51)
Jesus Kristus er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. (Rom 8:34b)
Jeg kommer til jer … I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. (Joh 14:18b,19b)
To sandheder gælder samtidig
1.) Faderen og Jesus er nu i himlen!
2.) Og Faderen og Jesus er til stede (nær) overalt på jorden og i hele verden på samme tid:
Det er Herren, der er Gud oppe i himlen og nede på jorden; der er ingen anden. (5 Mos 4:39b)
Hele jorden er fuld af Herrens herlighed. (Esajas 6:3b)
Herrens øjne er alle vegne, de overvåger onde og gode. (Ord 15:3)
Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg søge hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til
himlen, er du dér, lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. (Salme 139:7-8)
Det er Herren, der er Gud oppe i himlen og nede på jorden; der er ingen anden. (5 Mos 4:39b)
Herrens øjne er alle vegne, de overvåger onde og gode. (Ord 15:3)
Sådan ser Jesus ud i dag
Det er den Jesus, som er nær hos os!
Og Jesus blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev
hvide som lyset. (forklarelsen på bjerget, Matt 17:2)
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Jesu udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. (Åb 1:16b)

-

Kristus Jesus, … som havde Guds skikkelse, regnede det ikke som rov, at være lig med Gud.
(Fil 2:6)
Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til.
(Joh 17:5)
[… for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror] deres tanker har denne verdens gud blindet, så
de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed … . Gud har ladet lyset skinne i
vore hjerter til oplysning til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. (2 Kor 4:4,6b)

-

Vi er skabt til fællesskab og venskab med Gud og Jesus
Jesus foretager med glæde en total-involvering i vore liv!
Gammel Testamente:
Enok vandrede med Gud. (1 M 5:24a)
At tjene Herren din Gud med glæde og af hjertens lyst. (5 M 28:47)
Bliv ven med Gud. (Job 22:21a, DO 1931)
Fortroligt samfund har Herren med dem, der frygter ham. (Salme 25:14, DO 1931)
Ny Testamente:
Og Jesus sagde til Peter og Andreas: ”Kom og følg mig … .” (Matt 4:19)
Menneskesønnen kom … ven med toldere og syndere. (Matt 11:19a)
Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: ”Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg
være gæst i dit hus.” Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. … I dag er der kommet frelse
til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn.. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge
og frelse det fortabte.” (Luk 19:5-6, 9-10)
Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. (Joh 15:13)
Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus
Kristus. (Joh 17:3)
Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. (1 Kor 1:9)
Den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham. (1 Kor 6:17)
… det oprigtige og rene forhold til Kristus. (2 Kor 11:3)
Og den, som knytter både os og jer fast til Kristus, … er Gud. (2 Kor 1:21)
Vort fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus. (1 Joh 1:3b)
Men vi ved, at Guds søn er kommet, og at han har givet os forstand, så vi kan kende ham, som er
den Sande, og vi er i den Sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv.
(1 Joh 5:20)
… det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. (Fil 3:8b, 10)
Gud og Sønnen er personligt hos os her og nu – det har vi skriftligt fra ham selv
Gammel Testamente:
Jeg har altid Herren for øje, han er ved min side … . (Salme 16:8a)
Det ved jeg: Gud er med mig. (Salme 56:10b)
Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod.
(Salme 73:26)
Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. (Salme 139:5)
Herren er ved min højre side. (Salme 110:5a)
Herren bevarer dig, Herren er din skygge ved din højre side. (Salme 121:5)
Jeg, Herren, … jeg tager dig ved hånden. (Esajas 42:6a)
Ny Testamente:
Og de skal give sønnen navnet Immanuel” – det betyder: Gud med os. (Matt 1:23b)
Men hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer.
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(Matt 12:28)
For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem. (Matt 18:20)
”Og se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende.” (Matt 28:20b)
Og der kom en voldsom hvirvelstorm, bølgerne slog ind over båden, så den var lige ved at fyldes.
Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en hynde. Så vækkede de ham og sagde til ham: ”Mester,
er du ligeglad med, at vi går under?” Og han rejste sig og truede ad stormen og sagde til søen:
”Ti stille, hold inde!” Og stormen lagde sig, og det blev blik stille. …
Og de blev grebet af stor frygt og sagde: ”Hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder
ham?” (Jesus er med i båden i stormen, Mark 4:37-39,41)
Guds rige er inden i jer. (Luk 17:21b, DO 1948)
Han kom til sit eget. (Joh 1:11a)
En af Jesu disciple, den som Jesus elskede, sad til bords lige ved siden af Jesus. (Joh 13:23)
Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. (Joh 1:14a. 1 Mos 25:8)
Og fårene hører hyrdens røst, og han kender sine egne får ved navn og fører dem ud. Når han
har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. … Jeg
er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, … og jeg sætter mit liv til for
fårene. (Joh 10:3b-4,14,15b)
Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. … I ser mig , for jeg lever, og I skal leve…
jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. (Joh 14:18,19, 20a)
Peter så himlen åben. (ApG 10:11a)
Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!
(2 Kor 13:13)

Det vil vi gøre! vi vil komme til ham
Hold jer nær til Gud, så vil han holde dig nær til jer. (Jakob 4:8a)
… så I elsker Herren eders Gud og vandrer på alle hans vej og hænger fast ved ham.
(5 Mos 11:22b, DO 1931)
Jeg husker, at du siger: ”I skal søge mit ansigt!” Herre, jeg søger dit ansigt. (Salme 27:8)
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
(Matt 11:28)
Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og
finde nåde til hjælp i rette tid. (Hebr 4:16)
Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende
vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme, og vi har i
ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og
bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed. (Hebr 10:19-22a)
¤ I stand in the presence of the King.
¤ Jesus er bare en bøn væk! (Sven)
I evigheden
… også I skal være, hvor jeg er. ( Joh 14:3b)
Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil
være hos dem. ( Åb 21:3)
Og hans tjenere skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. (Åb 22:4)
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