
Het is heerlijk voor mensen 
om heel dicht bij U te leven





Lukas 2:22-24 Jozef en Maria

Maria en Jozef deden alles wat volgens de wet van Mozes moet gebeuren als er 
een kind is geboren.  Daarna namen ze Hem mee naar Jeruzalem om Hem naar 
de Heer God te brengen.  Want in de wet staat: 'Elke eerste zoon en elk 
eerstgeboren dier is voor de Heer.'  Ook gingen ze, zoals dat moet van de wet, het 
offer brengen: een paar tortelduiven of twee jonge duiven.



Lukas 2:25-29 - Simeon

Er woonde in Jeruzalem een man die Simeon heette. Hij was een gelovig man 
die leefde zoals God het wil. Hij keek uit naar de dag dat God zijn volk Israël zou 
redden en troosten. De Heilige Geest was op hem.  En de Heilige Geest had 
tegen hem gezegd dat hij vóór zijn dood de Messias zou zien.
Die dag stuurde de Heilige Geest hem naar de tempel.

Jozef en Maria brachten Jezus binnen om met Hem te doen wat ze volgens de 
wet van Mozes moesten doen. Toen nam Simeon Jezus in zijn armen en hij prees 
God.  Hij zei: "Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede sterven, zoals U ook heeft 
gezegd. 



Lukas 2:36-38 - Anna

Er was daar ook een vrouw die Anna heette. Zij was een profetes, een dochter 
van Fanuël, uit de stam van Aser. Ze was zeven jaar getrouwd geweest. Toen 
was haar man gestorven, zodat ze weduwe werd.  Nu was ze een oude vrouw van 
ongeveer 84 jaar. Ze was alle dagen in de tempel. Ze diende God dag en nacht 
en bad zonder ophouden.  Op dat moment kwam zij er ook bij staan en ook zij 
prees God. En aan alle mensen die op de redding van Jeruzalem wachtten, 
vertelde ze over Hem.





Psalm 84:5-7

Het is heerlijk voor mensen om heel dicht bij U te leven.
Ze prijzen U aldoor.
Het is heerlijk voor mensen om op U te vertrouwen

en U te dienen.
Als ze door dorre, droge dalen van moeilijkheden trekken,

maken zij God tot hun bron.
Zachte regenbuien vallen op hen neer.
Steeds meer vol van uw kracht gaan zij verder

tot ze bij U komen in Jeruzalem.



Versterk je verlangen



Versterk je verlangen

Verlangen is een spier van het hart

Hoe vind jij de bron?

Breng tijd door met mensen die van God houden

Voed je met de dingen van God

…



Verlangen & Beloftes

Simeon had een verlangen wat een belofte werd. De Geest leidde hem naar de 
tempel.
Anna had geen belofte. Ze was wel op de plek om God te zien.

Heb je verlangens?

Had je verlangens?


