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Leef voor het publiek van ÉÉN (Opb. 4:10) 

I. HET DOEL VAN ONS LEVEN 

 

A. God verdient te zitten op de troon van ons leven, de primaire focus te zijn in ons leven en 

degene te zijn waar wij onszelf het meest verbonden mee voelen. 

We mogen leren het leven te zien als een voorstelling die we slechts uitvoeren voor één 

persoon, namelijk voor de Ene, onze God en Vader. 

 

B. Leef voor het publiek van ÉÉN, want bij een ontmoeting met God binnen deze context draait 

het om Hem alleen en niet om ons. 

 

II. ONTMOETINGEN MET GOD IN DE BIJBEL 

 

A. In Opb. 4:10 krijgen we inzicht welke plek God inneemt in de hemel ten opzichte van 

anderen. Door de ontmoeting met God wierpen de 24 oudsten zich neer in volle overgave en 

ontzag voor God. 

10
…wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden 

Hem Die leeft in alle eeuwigheid… (Opb. 4:10) 

B. Ook Mozes buigt zich als God voor hem verschijnt. Johannes valt als dood neer, en zo ook 

gebeurt het bij Ezechiël als hij God ontmoet en Zijn stem hoort. 

8
Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer… (Ex. 34:8) 

 
17

En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten… (Opb. 1:17) 

 
28

Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand 

Die sprak. (Eze. 1:28B) 

C. Jesaja’s ontmoeting met God is voor ons een belangrijke les in hoe wij voor God mogen 

leven.  

5
Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te 

midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE 

van de legermachten, gezien. (Jes. 6:5) 
 

1. Hij (Jesaja) zag voor het eerst wie God werkelijk was. 

2. Jesaja begreep voor het eerst ook werkelijk wie hij zelf was. 

 

D. Als we God ontmoeten draait het om Hem en totaal niet om ons. Leef voor Hem! Wat een 

genade dat God tot ons wil naderen, ook dit nieuwe jaar nadert God tot u. 

 

 



 
 

III. DE BOODSCHAP VAN GOD 

 

A. Toen God tot Ezechiël naderde klonk het als het geluid van vele wateren. Dit geweldige geluid 

dient als een metafoor voor de boodschap die God draagt en ons ook de opdracht geeft om dit 

uit te dragen. 

24
…Het (nabij komen van Gods glorie) klonk als het bruisen van machtige wateren, als de 

stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger… (Eze. 

1:24) 

1. Het is een rivier, een onstuimige, wilde rivier vol van stromend verlangen voor 

mensen. 

2. Het was als ware een bruisende vloed aan waterstromen, vol machtige golven van 

liefde die Jezus, Gods Zoon tot het kruis bracht. 

 

B. Deze kracht van liefde, die Jezus voor ons heeft, wil God aan ons geven. God wil ons 

gebruiken om als krachtige bron van water vol liefde te zijn, welke Jezus aan ons geeft. 

37
…Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 

38
Wie in Mij gelooft, zoals de 

Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (Joh. 7:37-38) 

 

IV. HET VERBOND MET GOD 

 

A. Wanneer wij willen leven voor God sluit God een verbond met ons. En net als bij de 

ontmoeting van Mozes, Jesaja en Ezechiël met God heeft Hij ook een opdracht voor ons. Het 

verbond dat wij mogen hebben met God kun je ook zien als een partnerschap, een gezelschap 

met een missie. 

 

B. We sluiten als enkeling een verbond met God, maar gezamenlijk met elkaar werken we voor 

God. Niet alleen, maar tezamen zullen we klinken als het geluid van vele wateren (Opb. 19:6), 

waardoor mensen de krachtige liefde van Jezus voor hen zullen gaan zien. 

 

C. Het avondmaal (wat we zo gaan vieren) is een symbool waarin primair onze, individuele 

gemeenschap met Jezus Christus centraal staat maar waardoor we secundair ook onder 

Christus komen met elkaar als gelovigen. Dit, omdat we tezamen in partnerschap met Hem 

leven en werken.  

5
zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van 

elkaar. (Rom. 12:5) 

D. Leven voor God doe je dus niet alleen, maar samen voer je de voorstelling van het leven uit, 

hand in hand met de mensen die God je geeft. 

 

Daarom: zie naar elkaar om en werk samen met elkaar als jij wil leven voor het publiek van 

ÉÉN. 

 

Voor verdere studie: De Troon & glorie van God (Vraag je af: wat zagen zij (Oudsten, etc?). 

Gebed om te bidden: Gebed van Mozes in Ex. 33:18 “Toon mij toch Uw heerlijkheid”! 


