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Leven in Gods Tegenwoordigheid 

1. De twee manieren van kennen 
2. Gods Tegenwoordigheid oefenen  
         met 2 gebeden 
3. De betekenis en functie  
         van ons voorstellingsvermogen 
4. Het geheiligde voorstellingsvermogen  
         en hoe we reiniging ontvangen 
5. Oefening: de tuin van ons hart 
 



  



 



2 bronnen van kennen 
(de twee hersenhelften) 

1. Rationeel kennen, analytisch 

2. Intuïtief kennen, kennen uit ervaring, 
ontvangend kennen 

• Open, rechtstreeks 

• Groeit alleen in relaties 

• Groeit door ervaring 

Het tweede komt eerst! 



Hebreeën 11:2 

‘Door geloof komen we tot het inzicht  
dat de wereld door het woord van God 
geordend is, dat dus het zichtbare  
is ontstaan uit het niet-zichtbare.’ 
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‘De Tegenwoordigheid van Christus is niet een 
gevoel dat ik te voorschijn moet toveren, het is 
een werkelijkheid die mijn voelende wezen 

overstijgt’  

 ‘Gods Tegenwoordigheid is iets anders 
dan een gevoel van de 
tegenwoordigheid.’  

   Mario Bergner in Herstel de Liefde 



Jezus-gebed 

 ‘Heer Jezus,  
Zoon van de levende God  
wees mij zondaar genadig.’  

 

 ‘Jezus Christus, Zoon van God  
ontferm u over mij, uw beminde.’ 







Een Ander leeft in mij 

Ik erken dat een Ander in mij woont  
- Jezus Christus is zijn naam.  
In Hem ben ik verbonden met de Vader.  
Jezus – U bent in mij  
zoals de Vader in U is.  
Ik ben in U  
zoals U in de Vader bent. 
Ik strek mij uit  
en verbind mij met de Vader in de hemel, 
Dank U wel, amen. 



Voorstellingsvermogen 

Niet: het vermogen om het onechte waar te 
nemen (geleide fantasie) 

Wel: het vermogen om het onzichtbare waar te 
nemen (ogen/taal van het hart) 

- Beelden zijn er vóór woorden 

- Ze zijn positief, neutraal of negatief gevuld 

- Goede beelden:  Psalm 23 

     Hebreeënbrief 





 



 





 Psalm 16:8 (NBG) 

 ‘Ik stel mij de Here bestendig voor ogen;  

 omdat Hij aan mijn rechterhand staat, 
wankel ik niet.’  

 

 Psalm 25:15  
‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER,  
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.’ 



  

Hebreeën 12:2 

‘Laten we daarbij de blik gericht houden  
op Jezus, de grondlegger en voltooier  
van ons geloof.’ 



 



  

 

 

http://www.belgiumview.com/belgiumview/toonmaxi.php4?pictoshow=0001550ae&taal=1&volgnummer= 237&voterid=&viewid=0001550






 


