bouwt een huis voor Mij, Ik
zal een huis voor jou bouwen’.
Alleen het beste is goed
genoeg voor God! En dan nog
is het niet genoeg, vgl. gebed
bij inwijding, 1 Kon. 8,27…

Kunstmest voor
de Groeigroep
# 48 (27/10/19)
Lees: 1 Koningen 6
Indrukwekkend filmpje over
de tempel van Salomo: https://
www.youtube.com/watch?
v=y2tha7ogpec
Vragen n.a.v. filmpje: 1. Waar
zijn de 3 galerijen boven elkaar
(5.6.7)? 2. De cherubs zien er
goed uit (vgl. Ez. 1 en Op. 4)
maar wel wat Egyptisch…
Maar verder goede indruk.
NB: wij kunnen daar even
rondkijken, maar de
Israëlieten niet!
Had al dat goud niet beter
besteed kunnen worden? Maar
God keurt het goed: 11-13: ‘Jij

Wat is boodschap voor
vandaag? Kerkgebouwen
zo mooi mogelijk? Nee. Jezus
noemt Zichzelf de Tempel in
Joh. 2 (tempelreiniging).
En nu Hij naar hemel is
gegaan, stort Hij zijn Geest in
je uit en nu ben jij de tempel
waar Hij in woont!
(1 Kor. 6,19)
En zoals Salomo vroeger
zijn tempel versierde (18) met
houtsnijwerk van o.a. vruchten
(kolokwinten), zo moet jij de
tempel die jij vandaag bent
versieren met de vruchten
vd Geest (Gal. 5,22-23).
Maar die kunnen alleen maar
gaan groeien als je veel tijd
doorbrengt in de Volmaakte
Tempel Jezus Christus! Vgl. 1
Tess. 5,17: ‘Bid onophoudelijk’.

Vgl. ook 7: ‘In de tempel was
tijdens de bouw geen enkel
geluid van hamers, houwelen
of andere ijzeren gereedschappen te horen’: di id
tempel die jij bent ook
belangrijk: stilte…

D.w.z.: er bestaat geen buiten
de tempel meer, de Nieuwe
Wereld is één en al Tempel,
God is overal, Hij is niet te
missen. Di nu ook al zo, maar
dan kan niets meer scheiding
maken!

Vervolgens zijn ook wij samen
nu de tempel waar God in wil
wonen (2 Kor. 6,16). Wij zijn
geneigd om aan deze kant te
beginnen maar dan schiet het
persoonlijke er soms bij in…

Bespreek:

Alleen het
beste!
Maar je kunt in 1 uurtje op
zondag niet compenseren wat
je er de resterende 167 uur vd
week erbij laat zitten…
Dus: (tabernakel) 1e tempel:
Salomo; 2e tempel: Ezra; 3e
tempel: JC/ik/wij > laatste
stap: Nieuw Jeruzalem. Op.
21,21.22: ‘Maar een tempel
zag ik in haar niet…’?

1. Wat maakte meeste indruk
op je in het filmpje en hoezo?
2. M.b.t. de tempel die we
samen vormen: wat verwacht
jij van een kerkdienst?
3. En m.b.t. de tempel die je
zelf bent: wat doe je er doorde-week zelf aan? Hou je stille
tijd? Hoe richt je die in? En
wat brengt het je?
4. Hoe stel jij je het Nieuwe
Jeruzalem voor?
Bid:
1. Of de tempel die jij bent
net zo mooi mag zijn als S.
2. Of de tempel die we samen
zijn net zo mooi mag zijn als
S.
ⓒ Sape Braaksma

