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HET HUIS VAN GOD
Als we het hebben over het huis van
God denken veel mensen aan een
kerk, een tempel, een kathedraal,
etc. Niet veel mensen, zelfs
christenen niet, denken aan het
eigen lichaam. Maar dat is vandaag
de dag de plaats waar God leeft
nadat iemand Christus ontvangt als
zijn of haar Verlosser.
"Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen
en bijwoners, maar medeburgers der
heiligen, en huisgenoten Gods; Gebouwd
op het fundament der apostelen en
profeten, waarvan Jezus Christus is de
uiterste Hoeksteen; Op Welke het gehele
gebouw, bekwamelijk samengevoegd
zijnde, opwast tot een heilige tempel in de
Heere; Op Welke ook gij mede gebouwd
wordt tot een woonstede Gods in de
Geest." (Efeziërs 2:19-22)
De woonplaats van God is vandaag de
dag het Lichaam van Christus. Hij leeft in
de gelovigen:
"Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en

de Geest Gods in u woont?
(1 Korinthiërs 3:16)
"Of weet gij niet, dat uw lichaam een
tempel is van de Heilige Geest, Die in u is,
Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf
niet zijt? Want gij zijt duur gekocht: zo
verheerlijkt dan God in uw lichaam en in
uw geest die van God zijn." (1 Korinthiërs
6:19,20)
Weet u waar God woont? Hij woont in
allen die geloven dat alleen door het
geloof in het volbrachte werk van Christus
hen een plaats in de hemel wacht. Wij
nemen God met ons mee waar we ook
naar toe gaan, wat we ook doen, wat we
ook denken - Hij is met ons.
"Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef,
doch niet meer ik, maar Christus leeft in
mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat
leef ik door het geloof van de Zoon van
God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf
voor mij overgegeven heeft." (Galaten
2:20)
Wij hoeven niet naar een tempel te gaan
om God te vinden - wij zijn de tempel en
Hij is met ons waar dan ook en wat we
ook doen. Dit zal en hoort ons te
beïnvloeden bij wat we doen en waar we
naar toe gaan en hoe ons te gedragen,
wetende dat wij gezanten/ambassadeurs
van Christus zijn.
"En al deze dingen zijn uit God, Die ons
met Zichzelf verzoend heeft door Jezus
Christus, en ons de bediening der
verzoening gegeven heeft.
Want God was in Christus de wereld met
Zichzelf verzoenende, hun zonden hun
niet toerekenende; en heeft het woord der
verzoening in ons gelegd.
Zo zijn wij dan gezanten van Christus'
wege, alsof God door ons bad; wij bidden
van Christus' wege: Laat u met God
verzoenen." (2 Korinthiërs 5:18-20)
(Bron:
www.floridagrace.com/biblestudy/060.htm)

