
 
 

Foran dit ansigt - i dit nærvær 
 

Nr. 317 - søndag den 22.08.21 - Frank Ahlmann Kristensen 
 
2 Mose 33, 11: Og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene 
menneske taler med det andet. Derpå vendte Moses tilbage til lejren. Den 
unge mand Josva, Nuns søn, der var i hans tjeneste, veg ikke fra teltet. 
 
Vi går ikke ind og ud af Guds nærvær… 
Det er ikke baseret på vores følelser - men på hans løfter 
 
Det er en placering tilvejebragt af ham  
Vores udgangspunkt er altid hans sejr 
 
Ef 2, 13: ”…ved Kristi blod kommet nær” 
 
Moses: Vi går ingen steder uden DU SELV går med os  
Moses: ”Lad mig dog se din herlighed” 
 
Joh 1, 14: Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans 
herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen,  
fuld af nåde og sandhed. 
 
Allestedsnærværende  
”Guds rige ER kommet nær!” 
Læs: Salme 139, 7-10 / Salme 145, 18 / ApG. 17, 27–28 / Rom 10,13 
 
Midt iblandt os 
”Immanuel – Gud med os" (Esajas 7:14) 
Daniel 3, 22–25 / Esajas 43, 2+4 
 
Jesus/Guds nærvær var der - midt i stormen 
Josef = Gud var med ham 
Stefanus’ ansigt ”skinnede som en engels” – nærvær selv i DØDEN 
Peters skygge – faldt med kraft til helbredelse (nærvær) 
DU BÆRER Guds nærvær i dig og med dig 
David - salvet - spillede og Guds nærvær kom – den onde ånd måtte 
forlade rummet… 
 

Vi bærer Guds nærvær fordi vi bruger tid sammen med ham - kultivere 
nærværet i vores dagligdag 
 
Midt iblandt os - Læs: Matt 18, 19-20 
 
Guds nærvær gennem fællesskab(et) 
Læs: 1 Kor 1, 9 / 1 John 1, 3-4. Vores fællesskab er med Faderen og 
Sønnen - derigennem fællesskabet med hinanden. 
 
Vi må ikke undervurdere ”Guds nærvær i fællesskabet” – forsamlet i hans 
navn – i hans vilje, under hans herredømme og liv! 
 
Bevidsthed - at jeg er bevidst om - er det første skridt mod forandring 
Altid bevidst om Guds nærvær 
 
Guds manifesteret nærvær 
Jesus er konge - der hvor vi gør ham til Herre 
Muligheden for et menneske, at vandre/leve med Gud 
 
2 Mose 40, 34-35 / 2 Krøn 5, 13–14 
IKKE en lignelse, men en fysisk VIRKELIGHED 
 
Djævelen HADER nærværet – gør alt for at forhindre det! 
 
Distraktioner ødelægger din tid i Guds nærvær  
- nok største udfordring i vores kultur… 
 
Guds nærvær når vi søger ham! 
Den ultimative belønning for dem der søger ham – er hans nærvær! 
 
Vi må ville det - han tiltvinger sig ikke adgang - sådan er kærligheden 
 

Til samtale og bøn: 
Hvad ser du i 2 Mose 33, 11? 
Hvordan erfarer vi Guds nærvær? 
Hvordan bliver vi mere bevidst om hans nærvær? 
Hvordan kan vi kultivere hans nærvær i vores liv? 
Hvad ser du i Matt 18, 19-20? 
Hvordan oplever du Guds manifesteret nærvær? 
Hvad kan distrahere os fra at komme dybere ind i hans nærvær? 
 


