
Kom en zie
Wat geen oog heeft gezien en geen oor 
heeft gehoord en in geen mensenhart is 
opgekomen, dat is wat God bereid heeft 
voor hen die Hem liefhebben. I Cor. 2:9

Nog nooit is zoiets gehoord,

niet eerder zoiets vernomen.

Geen oog zag ooit een god buiten U,

die opkomt voor wie op Hem wacht. 
Jesaja 64:4



De Schepping



De tabernakel

Foto van het boek ‘Huis van goud’



Tempel



Gelovigen een tempel van God



Tempel



I Kon. 10:1-10

• Toen de koningin van Seba merkte hoe wijs Salomo 
was en ze het paleis zag dat hij gebouwd had, de 
gerechten die bij hem op tafel kwamen, de wijze 
waarop zijn hovelingen aanzaten, de kleding en de 
goede manieren van zijn bedienden, de dranken die 
werden geschonken en de offers die hij opdroeg in 
de tempel van de HEER, was ze buiten zichzelf van 
verwondering. (4-5) 

• Ik geloofde het niet maar nu ik hierheen ben 
gekomen en het met eigen ogen gezien heb, moet 
ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb 
gekregen. (7)



Johannes 1: 14-15

Het Woord is mens geworden en heeft in ons 
midden gewoond, vol van genade en 
waarheid, en wij hebben Zijn grootheid 
gezien, de grootheid van de enige Zoon van 
de Vader.

Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 
Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is 
meer dan ik, want Hij was er voor mij”



Johannes 1:1-18



KOM EN ZIE

• Johannes 1:47 En 
Nathanaël zei tegen 
hem: Kan uit Nazareth 
iets goeds komen ? 
Filippus zei tegen hem: 
Kom en zie.

• 1:50 Nathanaël
antwoordde en zei 
tegen Hem: Rabbi, U 
bent de Zoon van God, 
U bent de Koning van 
Israël.

• Mat. 12:41

• Op de dag van het 
oordeel zal de koningin 
van het zuiden samen 
met deze generatie 
opstaan en haar 
veroordelen; want zij 
was van de uiteinde 
van de aarde gekomen 
om te luisteren naar de 
wijsheid van Salomo, 
en hier ziet u iemand 
die meer is dan Salomo!



Het volmaakte

•Openbaringen 21:3

• Ik hoorde een luide stem vanaf de troon , die 
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de 
mensen, Hij zal bij hen wonen, zij zullen Zijn 
volken zijn, en God zelf zal als hun God bij 
hen zijn.

• (Skenosei betekent letterlijk dat God over de 
verlosten een tabernakel zal bouwen.)





Verwondering - Verassing

• Samenvatting:

• Start : Gods woonplaatsen

• De tempel door Salomo gebouwd eruit lichten door te 
vertellen over de koningin van Sheba.

• Ze had over de wijsheid en rijkdom van Salomo gehoord 
en die wilde ze zelf ervaren : ze was sprakeloos, ademloos 
van alles wat ze zag.

• Dan naar het NT-Kom en zie: Nathanaël

• De Uitspraak van Jezus: meer dan Salomo is hier

• Ons toekomstig huis is in heaven door God zelf gemaakt!



chen
Genade, verrassende wending


