
 
1 

 

 
Er wordt soms veel over Gods liefde geschreven of gezongen. Wanneer er echte liefde 
tussen twee mensen ontstaat en groeit, dan willen deze twee huwen, samenleven en 
ergens wonen. Ze maken afspraken, waar te gaan wonen en in liefde met elkaar 
samen te wonen. Jammer dat er vandaag veel relaties breken. Ook de relatie van God 
en de mens liep op de klippen. 
Wij wandelen vandaag onderzoekend door de Bijbel heen 
omwille van dit onderwerp. De weg die God plande is de 
enige weg van het Paradijs naar het nieuwe Jeruzalem, 
nog onbekend voor de NASA twee heilige woonplaatsen.  
 

GOD EN DE EERSTE MENSEN 
 
God gaf de mens  grote autoriteit over deze aarde. (Gen.1:26) God zorgde voor een 
woonplaats, de hof van Eden, het Paradijs of Lusthof genoemd. Doch het was meer 
dan een stuk land in Mesopotamië. Het was een plaats waar God aanwezig 
was.(Gen.3:8). Het was in feite een “heilige plaats” waar God woonde. Adam en Eva 
hadden een koninklijke, priesterlijke en een heilige status kan men zeggen, en spraken 
daar zo gewoon met hun Schepper.  
Zo vinden wij verder vele overeenkomsten tussen het paradijs en de latere heilige 
plaatsen, waar God aanwezig was. Een boom des levens was er in de hof. Een 
symbool voor eeuwig leven, is de gouden Menora. Deze kandelaar diende om 
“voortdurend” te branden en licht te geven.(Lev.24:2) 
Er was een boom der kennis van goed en kwaad. Het werd als het Goddelijk gezag 
ingesteld. Als een gebod van God voor de eerste mensen, om Gods gezag te blijven 
erkennen, en te gehoorzamen. 
 

HET SAMEN MET GOD WONEN NAM jammerlijk EEN EINDE. 
   

Satan was een beschermende cherub in de hof van 
Eden. (Ezech.28:13) De duivel zag dat Adam nu de 
autoriteit over de  ganse aarde had gekregen, en hij wilde 
zijn eigen statuut als cherub terugkrijgen. Het gevolg van 
de zondeval, is een echte scheiding tussen God en de 
mens. God kon niet verder toelaten dat de mens bij Hem 
woonde, en dit kwam door zijn opstandigheid na de 
duivelse misleiding. Zij luisterden naar de duivel, en 
erkenden dus  zijn autoriteit, en overtraden bewust Gods 
gebod, door misleidend aards genot. 
 
God verdreef de eerste mensen uit de Hof van Eden, het 
paradijs, waar ze eerst gelukkig samen woonden met 
Hem.(Gen.3:23). 
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De heilige plaats werd ontoegankelijk want een cherub verhinderde op Gods bevel, de 
ingang. Adam en Eva gingen wonen in een grot, compleet overstuur in een vervloekte 
omgeving en andere natuur welke zij niet kenden. (Gen.3:17).  
 
Nooit heeft een mens zulk een vernedering meegemaakt als deze twee welke God, die 
ze kenden, negeerden. Ze stelden later vast dat hun lichaam niet meer was zoals in het 
paradijs, het werd sterfelijk! Adam merkte op tegen Eva, dat ze niet meer zagen zoals 
vroeger, toen ze de engelen God zagen loven.( Adam 4:8) Ze werden ook de eerste 
mensen welke een zware depressie kregen. Adam en Eva hadden Gods liefdevolle 
bedoelingen niet volledig vervuld. God wilde dat de mensen bij hem zouden wonen en 
hem uit vrije wil zouden liefhebben. Liefhebben is ook luisteren of gehoor geven. 
 

SAMENWONEN MET GOD IN DE WOESTIJN. 
 

Exodus 25:8 En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden 
wonen.9 Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het 

model van de tabernakel en het model van al zijn gerei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God kon de mens niet laten vallen door zijn liefde en genade voor hen. Hij wilde bij hen 
wonen, tabernakelen noemt dat. God wilde hen het paradijs laten herinneren. Daarom 
zijn er vele linken te vinden in de tabernakel. De tabernakel stond in het midden van 
hun kamp, ook de boom des levens, stond in het midden van de hof. (Gen.2:9). 
God met Zijn volk waren samen op stap. De ingangspoort had verschillende kleuren, 
blauw als beeld van de hemel, wit, voor reiniging, en  scharlaken stond voor de zonde. 
De ingang naar het paradijs, kan niet meer zonder offer. Adam en Eva poogden om 
terug te keren, er kwamen pijnlijke hindernissen en ervaringen. (Vlg. Henoch)  God 
zorgde zelf voor de oplossing, wie in Jezus geloof heeft eeuwig leven. 
 

Marcus 15:37 En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.38 
En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van 

boven tot beneden. 
 

Lucas 23:42 En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw 
Koninkrijk komt.43 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met 

Mij in het paradijs zijn. 
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Door een soort speciale wolk bevestigde Hij dat Hij bij hen was, en wanneer de wolk 
zich verplaatste dan volgde het ganse volk. ( Exod.40:36). In de nacht werd deze wolk 
een vuurkolom, om hen licht te geven.(Neh.9:12). Ondanks dat zij daar het gouden 
kalf aanbaden, was God hen genadig en verliet hen niet. Hij liet hen een altaar 
bouwen, en leerde hen dat een dier diende te sterven in hun plaats, tot vergeving van 
hun zonde. De gemeente dient geen vuurkolom te volgen, maar alleen de Bijbel. Sola 
Scriptura!  
De satan organiseerde andere godsdiensten, en 
kerken, zonder het gezag van de Bijbel helemaal 
te aanvaarden, zo verdwijnt het licht. (Ps.119:105) 
Dan zou hij aanbeden worden door de volken. 
Vandaag verzamelt hij al zijn godsdiensten tot een 
grote wereldkerk, met of zonder bloed vergieten! 
Wij leven vandaag in een gevaarlijke tijd waarbij het 
heel duister en nacht wordt, waarin niemand nog 
werken kan voor het evangelie.(Joh.9:4).   
 

 SAMENWONEN IN HET BELOOFDE LAND, ISRAEL 
 
Toen men in het beloofde land aankwam, werd de tabernakel opgesteld in Silo, in het 
gebied van Efraïm. Later bracht men de ark naar Jeruzalem en bouwde men de eerste 
en tweede tempel, waar God aanwezig zou zijn bij zijn volk. Door de bouw van de 
eerste tempel werd Jeruzalem een echte stad, en God koos deze aardse stad als Zijn 
woonplaats. (Ps.132:13) 
In de tempel vinden wij opnieuw al de herinneringen aan het paradijs, de hof van Eden. 
Cherubs op de deurvleugels, als wakers bij de ingang.(1 Kon.6:32) Ook cherubs 
binnen, als beeld van de engelen welke Adam en Eva God zagen loven. 
 
Deze tempels werden opnieuw vernietigd, daar het volk zich opnieuw als Adam en Eva 
bij de zondeval gedroegen. Doch God kijkt vandaag nog steeds naar deze aarde, hoe 
het gaat met alle mensen op deze aarde.(Ps.33:13). Hij ziet zeker wat er vandaag 
gebeurt, voor Hem is er geen censuur!  
 
In Psalm 68:17 lezen wij hoe het gebergte van Basan, Syrië en Libanon met 
jaloersheid kijken naar de berg Sion welke God begeert als Zijn woonplaats waar Hij 
straks zal wonen. Wij begrijpen hier beter de spanningen tussen Israël en Syrië, samen 
met Rusland. God zal er wonen en de duivel wil dit verhinderen! De duivel zal zich in de 
persoon van de antichrist plaatsen in de derde tempel, en aanbidding opeisen en bij 
weigering de doodstraf (2 Thess.2:4). Iedere vorm van dwang in godsdienst is 
sektarisch!  Het is precies hierom dat God wil aanbeden worden uit liefde en niet uit 
dwang. Wie in Jezus gelooft zal uit liefde zijn geboden volgen, welke Hij niet afschafte! 
 
Niemand zal kunnen verhinderen dat God bij zijn volk zal komen wonen volgens 
Ezechiël en Zacharia 2:13. 
 
Ezechiël 37:27 Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot een God zijn, en 
zij zullen Mij tot een volk zijn.28 En de volken zullen weten, dat Ik, de HERE, het ben die Israël 
heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen 
staat. 
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GOD WOONT IN ZIJN GEMEENTE van aangenomen kinderen. 
 
Hier vinden wij opnieuw dat het Gods verlangen is om bij de mensen te wonen. Hij 
woont nu in de harten van alle wedergeboren christenen. Hoewel na de zondeval ieder 
mens een geboren zondaar is, zijn er zondaars die door geloof in Christus, het paradijs 
opnieuw zullen binnengaan, als een nieuwe schepping. (2 Cor.5:17). Dit zijn mensen uit 
God geboren, welke zullen opstaan uit de dood, of plots opgenomen 
worden.(1Joh.4:2). Jezus sprak: Ik kom spoedig, beter vertaald is “plots”! (Op.22:20). 
 
2 Korintiërs 6:16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods 
met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken 
heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn 
volk zijn.17 Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, 
 

WIJ KRIJGEN EEN NIEUWBOUW!  HET NIEUWE JERUZALEM! 
 

Johannes 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook 
in Mij.2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het 
u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden;3 en wanneer Ik 
heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat 
ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 

 
Met veel liefde geeft de Here al zijn aangenomen kinderen een grote belofte, namelijk 
dat zij bij Hem zullen mogen wonen en Hij bij hen! Hier vinden wij dan het uiteindelijke 
resultaat van Jezus werk op aarde, een herstelplan.  
Er is geen toekomst voor ieder mens die Jezus niet wil aanbidden uit liefde, doch om 
dit te kunnen is er de gave van geloof nodig. Daar is er een andere visie voor nodig, 
bekering, anders gaan denken, Jezus dient eerst de blindgeborene of ongelovige aan 
te raken. De blindgeborene was geboren zonder ogen, en Jezus maakte met klei nieuw 
oogballen en plaatse ze in de oogkassen van de blinde, en hij zag een nieuwe wereld, 
alles was nieuw voor hem.  
Zo zal alles nieuw zijn in het nieuwe Jeruzalem, zonder ongelovigen! 
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