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Voorwoord
God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden.
Daarom zond Hij Jezus om te sterven aan het kruis voor onze zonden.
Als wij dat geloven en Jezus aannemen als onze verlosser en Heer, dan vergeeft God al onze
zonden en begint een nieuw leven met Hem.
Hij brengt ons tot ons doel.
Dit is in het evangelie; de goede boodschap van redding, genezing en bevrijding.
Waarom deze studie?
Om mij heen merk ik telkens weer dat er zoveel onduidelijkheid is over Gods reddingsplan
voor deze wereld.
Christenen proberen op allerlei mogelijke manieren het verlorene te bereiken. Als dat niet lukt
proberen ze telkens weer wat anders.
We proberen onze evangelisatieactiviteiten vaak zo aantrekkelijk mogelijk te maken en hopen
het verlorene zo te lokken. Ook praten we vaak niet meer over de zonde en de hel en richten
ons op “Kom erbij, bij God is het fijn!” We vertellen een halve waarheid omdat we bang zijn
dat we de zondaar eens mochten afschrikken.
We proberen de zondaar het koninkrijk in te lokken en hebben vaak niet door dat alleen God
van een zondaar een nieuw mens kan maken.
Er is nog nooit iemand bekeerd zonder dat deze persoon een ontmoeting met God had.
Ik geloof dat we terug moeten naar de bron: onze God.
Wat wil Hij dat we zeggen? Wat wil Hij dat we doen? Wat is Zijn manier van evangelisatie?
Wat is zijn plan? Wat hebben wij daarvoor nodig? Wat is nu werkelijk de rol van de Heilige
Geest in evangelisatie?
Ik heb deze studie geschreven om duidelijkheid te geven over deze vragen.
Ook is deze studie handig te gebruiken als naslagwerk.
Ik probeer in deze studie Gods sleutels voor evangelisatie te geven.
Hoe is de opzet van deze studie?
In de zomer van 1999 kreeg ik het verlangen om deze studie te maken. Ik wilde vooral voor
mijzelf op papier hebben staan wat God zegt. Ik wilde een sterke basis hebben.
Daarom heb ik God zelf laten spreken door wat Hij zegt in zijn Woord.
Ik heb niet zoveel mijn mening gegeven, want daar kan je aan twijfelen, maar Gods woorden
die niemand kan tegenspreken en die ons zullen overtuigen.
Als je deze studie leest, lees dan vooral de teksten goed door.
Gods woorden zijn krachtig en zullen je ogen openen. Ze zullen je grote zekerheid geven.
Een gebed.
Vader, open mijn ogen om U te zien. Onderwijs mij en leidt mij tot de volle waarheid.
Ik geef mijzelf aan U over. Kom krachtig met Uw Geest in mijn leven.
Ik wil Hem persoonlijk kennen en me volkomen aan Hem overgeven zodat Hij kan doen wat
Hij wil. Ik ben hongerig en laat mij een visser van mensen zijn door de kracht van de Heilige
Geest. In Jezus naam, amen
Henri Hüpscher

Oktober, 2000
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1 De opdracht van evangelisatie
God heeft een groot reddingsplan voor de wereld die verloren gaat in de zonde.
Daarom zegt God: “Ik zal al mijn mensen inzetten voor dit reddingsplan.”
Daarom roept God elke gelovige op om in te gaan op Zijn opdracht.
Hij draagt iedere gelovige op om redding, genezing en bevrijding te brengen aan een wereld
in nood.
Het onderstaande zal dat duidelijk maken.
De opdracht die Jezus had
Jezus kwam om mensen te verlossen uit het koninkrijk van de duisternis en om ze over te
brengen in het koninkrijk van Zijn Vader.
Hij kwam redding, genezing en bevrijding brengen.
Jezus is ons voorbeeld om na te volgen.
Jesaja 61:1-3: “De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij
heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden
gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen
opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag
der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te
beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw,
een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der
gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking.”
Matteüs 12:18: “Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een
welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel
verkondigen.”
Lucas 4:18-19: “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan
armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te
verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te
verkondigen het aangename jaar des Heren”
Lucas 4:43: “Maar Hij sprak tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het
Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.”
De opdracht die de discipelen hadden
Jezus was drie jaar lang bij Zijn discipelen. Hij leerde hen wat Gods plan met de wereld is en
deed voor hoe zij dat plan moesten uitvoeren.
We zien dat Jezus de discipelen voor de hemelvaart nog eens duidelijk de opdracht geeft.
De discipelen gehoorzamen aan Jezus woorden en in Handelingen zien we ze exact doen wat
Jezus deed.
Hier volgt de opdracht die Jezus ze gaf:
Matteüs 7-8: “Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest
zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het
ontvangen, geeft het om niet.”
Matteüs 10:27: “Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort
fluisteren, predikt het van de daken.”
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Matteüs 28:19: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u
bevolen heb.”
Marcus 3:14-15: “En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen
zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te drijven.”
Marcus 6:7,12-13: “En Hij riep de twaalven tot Zich en begon hen uit te zenden, twee aan
twee, en gaf hun macht over de onreine geesten. En zij vertrokken en predikten, dat zij zich
zouden bekeren. En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en
genazen hen.”
Marcus 13:10: “En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden.”
Lucas 9:1-2: “Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze
geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te
verkondigen en genezingen te doen,”
Lucas 9:60: “Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en
verkondig het Koninkrijk Gods.”
Johannes 20:21-23: “Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij
gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen:
Ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie
gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.”
Handelingen 1:8: “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en
gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der
aarde.”
Handelingen 10:42: “en Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen, dat Hij het
is, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden.”
De opdracht die de gelovigen hebben
De Bijbel laat heel duidelijk zien dat de opdracht die Jezus en de discipelen hadden ook voor
ons geldt.
God verlangt dat elke gelovige een getuige zal zijn van Hem.
Matteüs 24:14: “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden
tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”
Marcus 16:15-18: “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het
evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar
wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen
volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken,
slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade
doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.”
Lucas 24:46-47: “En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden
en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering
tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.”
Johannes 17:18: “Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de
wereld;”
1 Petrus 2:9: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een
heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u
uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:”
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2 De noodzaak van evangelisatie
Vaak leven wij ons leven en vinden het allemaal wel best.
We sluiten onze ogen en oren, luisteren niet naar wat God ons heeft opgedragen en zien niet
dat er mensen verloren gaan en in nood leven.
Dat komt vaak omdat we Gods hart niet kennen.
Dit hoofdstuk zal het één en ander van Gods hart openbaren.
In dit hoofdstuk laat ik vanuit de Bijbel de grote noodzaak van evangelisatie zien.
Open je hart ervoor en het zal je inspireren om een hart te hebben voor deze wereld.
De liefde
De liefde is de grootste drijfkracht om het verlorene te bereiken.
Als je de liefde van God hebt geproefd, dan wil je dat iedereen die liefde zal ervaren. Dat
iedereen Hem zal kennen.
2 Korintiërs 5:14: “Want de liefde van Christus dringt ons,”
Uit onderstaande blijkt de grote liefde van God voor alle mensen
God is liefde
1 Johannes 4:8: “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.”
1 Johannes 4:16: “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.”
God gaf alles, zelfs zijn eniggeboren Zoon om te sterven voor ons zodat wij zouden leven
Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe.”
Romeinen 5:8: “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog
zondaren waren, voor ons gestorven is.”
2 Korintiërs 5:15: “daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus
zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor
zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.”
1 Johannes 4:9: “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren
Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet
dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft
als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren
ook wij elkander lief te hebben.”
God heeft ons liefgehad gelijk Hij Jezus liefhad
Johannes 17:23: “Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld
erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad
hebt.”
De diepe bewogenheid van de Vader en Jezus
Jeremia 14:17: “Spreek dus dit woord tot hen: Mijn ogen moeten van tranen vloeien nacht en
dag zonder tot rust te komen, want met een grote breuk is de jonkvrouw, de dochter mijns
volks, gebroken, met een zeer zware slag.”
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Matteüs 9:36: “Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij
voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.”
Matteüs 23:37: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden
zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder
haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.”
Marcus 6:34: “En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare en werd met
ontferming over hen bewogen, omdat zij waren als schapen, die geen herder hebben, en Hij
begon hun vele dingen te leren.”
Lucas 15:17-24: “Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: Hoeveel dagloners van mijn vader
hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn
vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet
meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners. En hij stond op en
keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met
ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon
zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw
zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt
het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het
gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood
en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te
vieren.”
Lucas 19:41-44: “En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over
haar, en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het
verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een
bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen,
en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten,
omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.”
God doet zijn uiterste best om het verlorene te vinden en te redden
Ezechiël 34:11-16: “Want zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal zelf naar mijn schapen vragen en
naar hen omzien; zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn
verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar
zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken
doen uittrekken, uit de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze
weiden op de bergen van Israel, bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het
land. In een goede weide zal Ik ze weiden, en op de hoge bergen van Israel zal hun
weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren op een goede weideplaats en zullen zij in een
vette weide grazen, op de bergen van Israel. Ik zelf zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze
doen neerliggen, luidt het woord van de Here Here; de verlorene zal Ik zoeken en de
afgedwaalde terughalen; de gewonde zal Ik verbinden en de zieke versterken, maar de vette
en krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort.”
Ezechiël 34:16: “de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen; de gewonde zal Ik
verbinden en de zieke versterken, maar de vette en krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze
weiden zoals het behoort.”
Matteüs 18:12-13: “Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd
schapen en een ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten
en heengaan om het dwalende te zoeken? En gebeurt het, dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u,
dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de negenennegentig, die niet verdwaald
waren.”
Lucas 15:4-7: “Wie van u, die honderd schapen heeft en er een van verliest, laat niet de
negenennegentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt? En
© 2000, 2004 Henri Hüpscher / www.realfreedom.nl
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als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders, en thuisgekomen, roept hij zijn
vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap
gevonden, dat verloren was. Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een
zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering
nodig hebben.”
God wil helemaal niet dat er iemand verloren gaat maar dat allen behouden worden
Ezechiël 18:23: “Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het
woord van de Here Here. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?”
Ezechiël 18:31: “Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt, van u weg, en vernieuwt uw
hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis Israels?”
Ezechiël 33:11: “Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen
behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van
zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven,
huis Israels?”
Matteüs 18:14: “Zo bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat een dezer
kleinen verloren gaat.”
2 Petrus 3:9: “De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is
lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot
bekering komen.”
Meer redenen die ons hart zullen vullen met een oprechte nood om het evangelie te
verkondigen.
De mens behoort God toe
Ezechiël 34:31: “Gij toch zijt mijn schapen, de schapen die Ik weid; gij zijt mensen en Ik ben
uw God, luidt het woord van de Here Here.”
Jesaja 43:4: “Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik
mensen voor u in de plaats en natien in ruil voor uw leven. Vrees niet, want Ik ben met u; Ik
doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden:
Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het
einde der aarde, ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer,
die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.”
Het is Gods grote verlangen de mens te zegenen
Psalm 103:13-19: “gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here
over wie Hem vrezen. De Here schraagt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op. Aller
ogen wachten op U, en Gij geeft hun te zijner tijd hun spijze; Gij doet uw hand open en
verzadigt met welbehagen al wat leeft. De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren
in al zijn werken. De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in
waarheid. Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.”
Jesaja 65:1-2: “Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen
die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.
De ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig volk, dat volgens eigen
overleggingen wandelde op een weg, die niet goed is;”
Jeremia 9:24: “maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik
de Here ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want daarin heb Ik
behagen, luidt het woord des Heren.”
Jeremia 29:11: “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren,
gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.”
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Matteüs 11:28-30: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult
rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
Romeinen 12:2: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de
vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede,
welgevallige en volkomene.”
God wil zich verblijden over de mens
Jesaja 62:5: “Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals
de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw God Zich over u verblijden.”
Lucas 15:32: “Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is
levend geworden, hij was verloren en is gevonden”.
Wij hebben geen excuus om de opdracht niet uit te voeren, we moeten gaan
Prediker 24:11-12: “Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter
slachting wankelen. Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet; zal Hij, die de harten
doorzoekt, het niet merken, en Hij, die op uw ziel let, het niet weten, en de mens naar zijn
doen vergelden?”
Ezechiël 3:18: “Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven! en gij waarschuwt hem
niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem
in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar
van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.”
Romeinen 10:14: “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe
geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?”
Jezus roept ons zelfs op om tot God te bidden, dat Hij arbeiders uitzend in zijn oogst
Matteüs 9:37-38: “Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders
zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.”
Lucas 10:2: “En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt
daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.”
Onze houding zou moeten zijn dat wij ons inspannen en trachten om de mensen te
overtuigen en te redden
2 Korintiërs 5:11: “Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen
te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw
geweten openbaar.”
Kolossenzen 1:28-29: “Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder
mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor
span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.”
2 Timoteüs 4:2-4: “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg,
bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat de
mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar
hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid
zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”
Het is oogsttijd want er is een grote oogst
Lucas 10:2: “En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.”
Johannes 4:35: “Zegt gij niet: Nog vier maanden, dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u, slaat uw
ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten.”
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De tijd dringt want Jezus komt spoedig terug. De tijd is kort en nabij
Romeinen 13:11: “Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de
slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.”
1 Korintiërs 7:29: “Dit bedoel ik, broeders: de tijd is kort. Ten slotte, laten zij, die een vrouw
hebben, zijn als zonder vrouw;”
Jakobus 5:8-9: “Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.
Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat
voor de deur.”
1 Petrus 4:7: “Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt
nuchter, opdat gij kunt bidden.”
1 Johannes 2:18: “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een
antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat
het de laatste ure is.”
Openbaring 22:12: “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden,
naardat zijn werk is.”
Openbaring 1:3: “Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en
bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.”
Zijn huis moet vol zijn
Lucas 14:23: “En de heer zeide tot de slaaf: Ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen
te komen, want mijn huis moet vol worden.”
Er komt een verschrikkelijke straf voor de mensen die Hem niet hebben aangenomen
Hiervoor verwijs ik door naar paragraaf 3.1.2., “Het gevolg: het oordeel”
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3 De boodschap
Als je mensen wil bereiken voor God, dan zal je natuurlijk wel eerst moeten weten wat je ze
moet zeggen.
God heeft eigenlijk maar één boodschap gegeven: het evangelie.
In dit hoofdstuk zal je een beeld krijgen van het evangelie. Ook zal ik laten zien hoe werd
gepreekt in de Bijbel, op wat voor manieren je kan evangeliseren, hoe je pasbekeerden nazorg
kan geven, hoe de nieuwe levenswandel van de pasbekeerde eruit ziet, en verder nog wat
onderwerpen waarvan het goed is als je daar wat vanaf weet.

3.1 Het evangelie
Als er mensen verdrinken ga je niet mooie verhalen vertellen, wijsheid spreken, goede
normen en waarden aanleren, mooie gedichten opdragen of spetterende shows vertonen. Dat
is dwaasheid en je zal daar zelfs niet één mens mee kunnen redden.
Er is maar een ding dat mensen die verdrinken kan redden: de reddingsboei “het evangelie”
Er is daarom maar één boodschap die moet worden gebracht: het evangelie.
Het evangelie is de goede boodschap van God voor al de mensen. De boodschap van redding,
genezing en bevrijding.
In deze paragraaf laat ik het probleem zien, het gevolg daarvan en de oplossing.
Maar eerst laat ik zien dat het evangelie een goede boodschap is.
Het evangelie is een goede boodschap
In het verleden (en nog steeds) is er veel angst gepredikt. De mensen die in de problemen
leefden zijn nog verder in de problemen gepraat. Veel kerken hadden geen antwoord op de
zonde en predikten meer dood dan leven.
Maar God is anders. God staat met Zijn armen wijd om de wereld in de armen te nemen.
Ze moeten zich natuurlijk wel tot Hem bekeren.
Dan wil Hij hun zonden vergeven, de zieken genezen en de gebondenen bevrijden
Dit is het beste nieuws dat er voor deze wereld is, de beste boodschap die er is.
Jesaja 61:1-3 “De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij
heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden
gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen
opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag
der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te
beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw,
een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der
gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking.”
Romeinen 10:15b: “Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.”
Romeinen 12:2: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de
vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede,
welgevallige en volkomene.”
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3.1.1 Het probleem: de zonde
Als we het over het evangelie hebben, dan denken we altijd aan de redding van de mens. Maar
als er redding voor de mens is dan moeten we eerst goed weten waarvan die mens dan moet
worden gered.
Er is een probleem: het zonde probleem.
Iedereen heeft gezondigd en door de zonde is de mens van God afgevallen en is er een
scheiding tussen God en mensen gekomen.
De zondige mens kan niet met de heilige God leven.
Het is zeer belangrijk dat je inziet dat er een zonde probleem is.
Als dat probleem er namelijk niet zou zijn, dan heeft de prediking geen zin en is Jezus voor
niets gestorven aan het kruis.
Elk mens heeft gezondigd
Sommige mensen vinden van zichzelf en anderen dat ze wel aardig goed leven en denken dat
ze wel behouden zullen worden..
Zij houden zichzelf voor de gek.
Je kan nog wel zo braaf zijn of lijken, maar God kan hele boeken over je open trekken met je
zonden.
De Bijbel is heel duidelijk: Alle mensen hebben gezondigd.
Romeinen 3:10-12: “gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een, er is
niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen
zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.”
Romeinen 3:23: “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,”
Romeinen 5:12: “Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en
door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd
hebben;”
1 Johannes 1:10: “Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een
leugenaar en zijn woord is in ons niet.”
Zonde brengt scheiding tussen God en mensen
God is een heilig God en zonder zonde. Hij kan niet samengaan met zonde. Daarom is er
scheiding tussen God en de zondige mens.
Ook is het zo dat de mens die zondigt zich daarmee automatisch van God afkeert.
Jesaja 59:2: “maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God,
en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.”
Wie zondigt zal sterven
Veel mensen zullen zeggen: “Als God goed is dan is er toch geen hel?”
Stel je voor dat er in een stad iemand overtredingen begaat en daarvoor naar de rechter moet.
Is de rechter rechtvaardig en goed als hij zegt: “Nou het is wel goed zo, ga maar weer.” Nee,
dat is onrechtvaardig, onrechtvaardig tegenover de slachtoffers tegen wie de overtredingen
zijn begaan. De rechter laat zo geen liefde zien tegenover de slachtoffers.
Liefde is niet altijd lief en leuk, maar het juiste en goede doen.

© 2000, 2004 Henri Hüpscher / www.realfreedom.nl

14

Sleutels voor Evangelisatie

Een goede rechter zal overtreders de straf geven die ze verdiend hebben. Als Hij dat niet doet
dan zal het een rotzooitje gaan worden in die stad.
Zo is het ook met God. Hij is een goede en rechtvaardige Rechter als Hij de zondaar de
verdiende straf geeft.
Op de zonde staat de volgende straf: voor eeuwig veroordeeld, voor eeuwig van God
verwijderd, de hel, de dood.
Ezechiël 18:4: “Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon
zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.”
Romeinen 5:12: “Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en
door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd
hebben.”
Romeinen 6:23: “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God
schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.”

3.1.2 Het gevolg: het oordeel
Ieder mens (of die het evangelie nu wel of niet heeft gehoord) heeft gezondigd en is daardoor
verloren. (alleen door het evangelie aan te nemen is er redding mogelijk.)
Ook is het zo dat iedereen die Christus verwerpt, daarmee vrijwillig “nee!” zegt tegen de
reddingsboei van God. Je kiest er dan dus zelf voor wat de gevolgen zijn.
Al deze mensen zullen geoordeeld worden met een rechtvaardig oordeel.
De Bijbel zegt dat dat de dood, de hel is.
Er komt een oordeel
Matteüs 12:18: “Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een
welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel
verkondigen.”
Matteüs 23:14: “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën gij huichelaars, want gij eet de huizen
der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij
zwaarder oordeel ontvangen.”
Matteüs 23:33: “Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?”
Marcus 12:40: ‘die de huizen der weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden
uitspreken: dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.”
Lucas 10:14: “Doch het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het oordeel dan voor u.”
Johannes 5:24: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij
gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de
dood in het leven.”
Johannes 5:29: “en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten
leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.”
Johannes 16:8: “En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid
en van oordeel;”
Handelingen 24:25: “Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het
toekomstig oordeel, werd Felix bevreesd en antwoordde: Ga voor heden heen; wanneer ik nog
eens gelegenheid heb, zal ik u wel weder ontbieden;”
Romeinen 2:3: “Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen, die zulke dingen
bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult?”
Romeinen 2:5: “Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn
op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods,”
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Hebreeën 6:2: “van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der
doden en van een eeuwig oordeel;”
Hebreeën 9:27: “En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het
oordeel,”
Hebreeën 10:27: “maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de
wederspannigen zal verteren.”
Jakobus 5:9: ‘Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de
Rechter staat voor de deur.”
2 Petrus 3:7: “Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een
schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der
goddeloze mensen.”
De goddelozen zullen gestraft worden
Judas 1:15: “om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun
goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de
goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.”
De zondaar zal naar de hel gaan
Er zijn zeer veel mensen die twijfelen aan het bestaan van de hel.
Ze weten niet of hij wel echt bestaat, geloven het niet of willen het niet geloven.
Ook zijn er veel mensen die denken dat ze het beter weten dan God, of er een hel is of niet.
De enige manier om het te weten, is kijken naar wat God er zelf over zegt.
Daarom staat hieronder wat Hij er in de Bijbel over zegt.
Matteüs 8:11-12: “Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen
met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen; maar de kinderen van het
Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en
het tandengeknars.”
Matteüs 13:40-42: “Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het
gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij
zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid
bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het
tandengeknars.”
Matteüs 13:49-50: “Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan
om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige
oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.”
Matteüs 22:13: “Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en
werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.”
Matteüs 24:51: “dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars
doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.”
Matteüs 25:30: “En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween
zijn en het tandengeknars.”
Matteüs 25:41: “Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van
Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.”
Matteüs 25:46: “En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar
het eeuwige leven.”
Marcus 9:47-49: “En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij
met een oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen
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wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Want een ieder zal met
vuur gezouten worden.”
Lucas 3:17: “De wan is in zijn hand om zijn dorsvloer geheel te zuiveren en het graan in zijn
schuur bijeen te brengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.”
Lucas 13:28: “Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak
en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen.”
Handelingen 24:25: “Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het
toekomstig oordeel, werd Felix bevreesd en antwoordde: Ga voor heden heen; wanneer ik nog
eens gelegenheid heb, zal ik u wel weder ontbieden;”
Romeinen 2:8: “maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der
ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap.”
2 Tessalonicenzen 1:8-9: “in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet
kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een
eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte,”
Hebreeën 10:27-29: “maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat
de wederspannigen zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt
hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel zwaarder
straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed
des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad
heeft?”
2 Petrus 3:7: “Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een
schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der
goddeloze mensen.”
Openbaring 21:8: “Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de
hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.”

3.1.3 De oplossing: Jezus Christus
In deze paragraaf behandel ik wie Jezus is en hoe Hij de oplossing voor de zonde is.
Wie is Jezus Christus?
Hij is de Zoon van God
Hij is de Zoon van God en de tweede persoon van de Godheid. (Vader, Zoon en Geest.)
Spreuken 30:4: “Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in zijn vuist
verzameld? Wie heeft de wateren saamgebonden in zijn kleed, wie heeft al de einden der
aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe de naam van zijn zoon? Gij weet het toch.”
Matteüs 16:16: “Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de
levende God!”
Matteüs 26:63-64: “Maar Jezus bleef zwijgen. En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer
U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide
tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien,
gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels. Toen scheurde
de hogepriester zijn klederen en zeide: Hij heeft God gelasterd! Waartoe hebben wij nog
getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunkt u?”
Lucas 22:70-71: “En zij zeiden allen: Zijt Gij dan de Zoon van God? Hij zeide tot hen: Gij
zegt zelf, dat Ik het ben. En zij zeiden: Wat hebben wij verder voor getuigenis nodig? Zelf
hebben wij het immers uit zijn mond gehoord.”
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Johannes 1:18: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des
Vaders is, die heeft Hem doen kennen.”
Johannes 1:34: “En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.”
Johannes 1:50: “Natanael antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de
Koning van Israel!”
Johannes 3:18: “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.”
Johannes 20:28-31: “Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! Jezus
zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en
toch geloven. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan,
die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is
de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.”
1 Johannes 4:9: “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren
Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.”
1 Johannes 4:15: “Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in
God.”
De profeten uit het Oude Testament getuigden van Hem
Johannes 5:39: “Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben,
en deze zijn het, welke van Mij getuigen,”
Handelingen 10:43: “Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft,
vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.”
Romeinen 3:21: “Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden,
waarvan de wet en de profeten getuigen,”
Zijn maagdelijke geboorte
Jezus werd uit de Heilige Geest verwekt.
Jesaja 7:14: “Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger
worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven.”
Matteüs 1:18: “De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria
ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de
heilige Geest.”
Matteüs 1:23: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de
naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons.”
Lucas 1;34-35: “En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang
met en man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u
komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat
verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.”
De naam Jezus
Jezus is een griekse naam, maar is afgeleid van het hebreeuwse “Joshua”, dat “Jehova is
redding” betekent.
Toen de engel zei tegen Maria dat ze het kind de naam Jezus moest geven, werd daar al mee
aangegeven dat zijn bestemming redden was.
Matteüs 1:21: “Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het
die zijn volk zal redden van hun zonden.”
Matteüs 12:21: “En op zijn naam zullen de heidenen hopen.”
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Lucas 1:31: “En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam
Jezus geven.”
De naam Immanuel
De naam Immanuel betekent, “God met ons”.
Met die naam wil God tot de mensen zeggen: “Ik ben met jullie”
Matteüs 1:23: “Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de
naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons.”
Jezus is de oplossing voor de zonde
Hij kwam om zondaren te behouden
Matteüs 9:13: “Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande;
want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”
Marcus 2:17: “En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen
geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen rechtvaardigen te roepen, maar
zondaars.”
Lucas 5:32: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.”
Lucas 19:10: “Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te
redden.”
1 Timoteüs 1:15: “Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in
de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.”
Jezus is de losprijs voor de zonden
Matteüs 20:28: “gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om
te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”
Marcus 10:45: “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar
om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”
1 Timoteüs 2:6: “die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd
te juister tijd.”
Romeinen 3:25: “Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed,
om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid
Gods gepleegd waren, had laten geworden;”
Zijn dood
De Bijbel leert ons dat er een straf moest worden betaalt voor de zonde: de dood.
Jezus is voor ons aan het kruis gegaan en is gestorven.
Hij betaalde zo onze straf met Zijn dood.
Jesaja 53:7-9: “Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet
open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn
scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en
wie onder zijn
tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van
mijn
volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was
hij in
zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.”
Marcus 15:37: “ En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.”
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Johannes 19:33: “maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven
was, braken zij zijn benen niet,”
Handelingen 2:22: “Mannen van Israel, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeer, een man u
van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw
midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God
uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en
gedood.”
1 Petrus 3:18: “Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor
onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar
levend gemaakt naar de geest,”
Openbaring 2:8: “En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna: Dit zegt de eerste en de
laatste, die dood geweest is en levend geworden:”
Zijn opstanding
Jezus is door de Heilige Geest opgewekt en heeft zo de dood overwonnen.
Handelingen 1:22: “te beginnen met de doop van Johannes tot de dag, dat Hij van ons werd
opgenomen, een van hen met ons getuige worden van zijn opstanding.”
Handelingen 2:31-32: “heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de
Christus, dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien.
Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.”
Handelingen 4:33: “En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding
des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen.”
Handelingen 26:23: “namelijk, dat de Christus zou lijden, en dat Hij als eerste uit de
opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen.”
Romeinen 1:4: “naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods
Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here,”
1 Korintiërs 15:17-19: “en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht,
dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien
wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de
beklagenswaardigste van alle mensen.”
Filippenzen 3:10: “Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de
gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende,”
Kolossenzen 2:12: “daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede
opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.”
1 Petrus 1:33: “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn
grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen
wedergeboren worden tot een levende hoop,”
1 Petrus 3:21: “Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van
lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding
van Jezus Christus.”
Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden
Matteüs 26:28: “Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot
vergeving van zonden.”
Romeinen 3:25: “Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed,
om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid
Gods gepleegd waren, had laten geworden;”
Romeinen 5:9: “Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door
Hem behouden worden van de toorn.”
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Efeziërs 1:7: “En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,”
Kolossenzen 1:20: “en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle
dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de
hemelen is.”
Hebreeën 9:12: “en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed
eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing
verwierf.”
1 Petrus 1:18-19: “wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt
vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het
kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.”
1 Johannes 1:7: “maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij
gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”
Openbaring 1:5: “en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en
de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost
heeft door zijn bloed.”
Openbaring 5:9: “En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te
nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met
uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;”
Jezus heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk
Openbaring 1:18: “en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle
eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.”
Hij is de enige weg tot God en het eeuwige leven
Mensen proberen allerlei mogelijke manieren te verzinnen om in “de hemel” te komen,
eeuwig leven te ontvangen.
Maar mensen kunnen geen oplossing verzinnen. God bepaalt de oplossing.
Hij heeft bepaald dat er maar één weg is: geloven in Jezus als verlosser.
Alle andere manieren zijn leugens die mensen misleiden en in de zonde houden.
Uit onderstaande teksten blijkt dat Jezus de enige verlosser en weg tot God is.
Johannes 1:29: “De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods,
dat de zonde der wereld wegneemt.”
Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe.”
Johannes 3:18: “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.”
Johannes 3:36: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”
Johannes 6:40: “Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in
Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.”
Johannes 8:24: “Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet
gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.”
Johannes 10:9: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden;
en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.”
Johannes 12:46: “Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij
gelooft, niet in de duisternis blijve.”
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Johannes 14:6: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand
komt tot de Vader dan door Mij.”
Johannes 20:31: “maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de
Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.”
Handelingen 4:12: “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel
geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.”
Handelingen 10:43: “Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft,
vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.”
Handelingen 16:30-31: “En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om
behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult
behouden worden, gij en uw huis.”
Romeinen 3:25: “Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed,
om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid
Gods gepleegd waren, had laten geworden;”
Romeinen 5:11: “en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus
Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.”
Romeinen 6:23: “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God
schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.”
Romeinen 10:9: “Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart
gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;”
Galaten 2:16: “wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar
door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om
gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit
werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.”
1 Tessalonicenzen 1:9-10: “Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en
hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen,
en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die
ons verlost van de komende toorn.”
1 Timoteüs 2:55: “Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens
Christus Jezus,”
Hebreeën 7:21: “maar deze met een eed bij monde van Hem, die tot Hem sprak: De Here
heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt priester in eeuwigheid.”
1 Petrus 3:18: “Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor
onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar
levend gemaakt naar de geest,”
1 Johannes 4:14: “En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden
heeft als Heiland der wereld.”
1 Johannes 5:11-13: “En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit
leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft,
heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat
gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.”
De hele wereld, alle mensen kunnen gered worden.
Genesis 18:18: “Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met
hem zullen alle volken der aarde gezegend worden;”
Psalm 86:9: “Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U nederbuigen, o
Here, en uw naam eren;”
Matteüs 22:21: “Zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat
des keizers is, en Gode wat Gods is.”
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Matteüs 24:14: “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden
tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”
Matteüs 22:9: “Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot
de bruiloft.”
Marcus 13:10: “En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden.”
Marcus 16:15: “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie
aan de ganse schepping.”
Handelingen 13:47: “Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der
heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.”
Romeinen 3:29: “Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker, ook der
heidenen.”
2 Korintiërs 5:19: “welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf
verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord
der verzoening heeft toevertrouwd.”
Kolossenzen 1:23: “indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet
laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de
ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.”
1 Timoteüs 2:3-6: “Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle
mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is een God en ook
een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een
losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.”
Titus 2:11: “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,”
2 Petrus 3:9: “De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is
lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot
bekering komen.”
1 Johannes 2:2: “en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar
ook voor die der gehele wereld.”
1 Johannes 4:14: “En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden
heeft als Heiland der wereld.”
Openbaring 5:9: “En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te
nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met
uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;”
Hoe word je gered?
Bid een gebed als deze: God ik heb zonder U geleefd en ben mijn eigen weg gegaan. Ik
verdien geen eeuwig leven, maar ik heb gehoord van Jezus en dat Hij mijn zonden droeg aan
het kruis. Ik geloof dat en neem dat aan. Was mijn leven schoon van de zonden. Ik wil nu U
dienen. Amen.
Je bent nu een kind van God geworden.
Roep de naam van de Heer aan
Handelingen 2:21: “En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal
worden.”
Romeinen 10:13: “want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.”
God vergeeft jou als jij je zonden belijdt
1 Johannes 1:9: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de
zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”
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Je naam staat nu opgeschreven in de hemelen
Lucas 10:20: “Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen,
maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.”
Openbaring 3:5: “Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn
naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn
Vader en voor zijn engelen.”
Je wordt gered uit genade, door het geloof, niet door de wet of werken
Je kan het eeuwige leven niet verdienen door heel goed te leven of door veel goede werken te
doen.
Er is maar één manier om gered te worden en dat is door de genade die God gegeven heeft in
Jezus die de losprijs is voor de zonde.
Johannes 1:17: “want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door
Jezus Christus gekomen.”
Romeinen 10:4: “want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die
gelooft.”
Romeinen 3:24: “en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in
Christus Jezus.”
Romeinen 6:14: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet
onder de wet, maar onder de genade.”
Romeinen 11:6: “Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de
genade geen genade meer.”
Galaten 2:21: “Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid
door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.”
Galaten 3:11: “En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk;
immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.”
Galaten 5:3-6: “Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de
gehele wet na te komen. Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht;
buiten de genade staat gij. Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de
gerechtigheid, waarop wij hopen. Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch
onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.”
Efeziërs 2:8-9: “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het
is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.”

3.2 Hoe wordt de boodschap gebracht?
Wij leven in een humanistische maatschappij. Het gevolg daarvan is dat wij de andere mens
zo weinig mogelijk willen storen en denken dat wij hem daarmee in zijn waarde laten.
Het christendom is daar erg door beïnvloed. Onze predikingen zijn maar weinig vermanend.
We zijn bang dat de mensen eens boos zouden kunnen worden!
Nee, wij zeggen liever dingen als: “Kom erbij, bij ons is het fijn”, “God houdt van je en wil je
alles geven wat jij nodig hebt.”
De Bijbel is duidelijk en geeft aan dat wij het evangelie moeten vertellen zoals het is. (zie
hoofdstuk 3.1)
Ook geeft de Bijbel voorbeelden van de manier waarop we kunnen spreken.
We weten wel dat we in liefde moeten spreken, niet veroordelend, etc, maar de Bijbel zegt dat
een zondaar een zondaar is, en dat die verloren gaat als die zich niet bekeert, en Jezus
aanneemt als verlosser en Heer.
De boodschap is niet alleen aardig en lief, maar ook streng en dringend.
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Preek over de grote liefde van God, maar probeer een balans te vinden met het onderstaande.
Bekeert u!
Jesaja 55:7: “De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij
bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij
vergeeft veelvuldig.”
Matteüs 3:2: “en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”
Matteüs 4:17: “Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”
Matteüs 18:3: “en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de
kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.”
Marcus 1:15: “en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen.
Bekeert u en gelooft het evangelie.”
Lucas 5:32: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.”
Lucas 13:2-5: “En Hij antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileeers groter
zondaars waren dan alle andere Galileeers, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Neen, zeg Ik
u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. Of meent gij, dat die achttien,
op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle
andere mensen, die in Jeruzalem wonen? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij
allen evenzo omkomen.”
Lucas 24:47: “en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden
aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.”
Handelingen 2:38: “En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen
op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen
Geestes ontvangen.”
Handelingen 3:19: “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden,
opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,”
Handelingen 5:31: “Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en
Heiland om Israel bekering en vergeving van zonden te schenken.”
Handelingen 14:14-15: “Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden
zij hun mantels en sprongen naar voren onder de schare, uitroepende: Mannen, wat doet gij
daar? Ook wij zijn maar zwakke mensen zoals gij en verkondigen u, dat gij u van dit ijdel
bedrijf moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en al wat erin is
gemaakt heeft.”
Handelingen 17:30-31: “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid,
heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft
bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij
aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden
op te wekken.”
Handelingen 26:16-18: “Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u
verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat
Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, om
hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot
God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen
door het geloof in Mij.”
2 Korintiërs 3:16: “maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de
bedekking weggenomen.”
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Niet alleen lieve, maar ook harde duidelijke taal
Matteüs 6:24: “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere
liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en
Mammon.”
Matteüs 11:20-24: “Toen begon Hij de steden, waarin de meeste krachten door Hem verricht
waren te verwijten, dat zij zich niet bekeerd hadden: Wee u, Chorazin, wee u, Betsaida! Want
indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang
zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon
draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. En gij, Kafarnaum, zult gij tot de hemel
verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen; want indien in Sodom de krachten
waren geschied, die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag van heden. Maar Ik
zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u.”
Lucas 5:32: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering”
Lucas 12:20: “Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u
afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem, die voor
zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.”
Handelingen 18:6: “Maar toen dezen zich verzetten en lasterden, schudde hij zijn kleren uit en
zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben er rein van, voortaan zal ik mij tot de
heidenen wenden”
Handelingen 24:25: “Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het
toekomstig oordeel, werd Felix bevreesd en antwoordde: Ga voor heden heen; wanneer ik nog
eens gelegenheid heb, zal ik u wel weder ontbieden;”
Handelingen 28:26-27: “zeggende: Ga heen tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult gij horen
en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken;
want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun
ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en
met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en Ik hen zou genezen.”
Romeinen 9:20: ”Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het
geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt?”
Geen wijsheid van woorden, maar kracht van God
Het is niet de bedoeling dat wij de mensen naar de mond praten of hele mooie dingen zeggen.
Het is ook niet de bedoeling dat wij proberen indruk op de mensen te maken.
God wil dat we simpel het evangelie vertellen, en als we op Hem vertrouwen zal Hij onze
woorden zalven en ze bevestigen door kracht van wonderen en tekenen.
1 Korintiërs 1:17: “Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het
evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van
Christus tot een holle klank te maken.”
1 Korintiërs 1:31- 2:5: “opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.
Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het
getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan
Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u;
mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar
met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen,
maar op kracht van God.”
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Voorbeelden van Paulus
Handelingen 17:2-3: “En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie
sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften, door aanhalingen uitleggende, dat de
Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze de Christus is, die Jezus, die ik
zeide hij u predik.”
Handelingen 24:24-25: “En na enige dagen kwam Felix daar met Drusilla, zijn vrouw, die een
Jodin was, en hij liet Paulus roepen en hoorde hem over het geloof in Christus Jezus. Maar
toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het toekomstig oordeel, werd Felix
bevreesd en antwoordde: Ga voor heden heen; wanneer ik nog eens gelegenheid heb, zal ik u
wel weder ontbieden;”
Kolossenzen 1:28: “Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder
mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.”
2 Korintiërs 5:20: “Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u
vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.”

3.3 Achtergrondinformatie voor de boodschapper
In deze paragraaf geef ik informatie over:
• Verschillende soorten van evangelisatie
• De nieuwe levenswandel van de pasbekeerde
• Verdere achtergrondinformatie

3.3.1 Verschillende soorten van evangelisatie
Er zijn verschillende soorten van evangelisatie.
Laat het wel duidelijk zijn dat er pas van evangelisatie kan worden gesproken als de
reddingsboei “het evangelie” wordt uitgegooid.
Alles wat daarvoor gebeurt heet “voorbereiding” en alles wat daarna gebeurt heet “nazorg”.
Alleen mensen helpen, liefde geven, relatie hebben, etc, is nog geen evangelisatie. Als
christen doe je dat gewoon en dat is goed, het is je levensstijl. Maar dat alleen brengt nog
geen redding, brengt geen oplossing voor het zondeprobleem.
Jezus kwam om het verlorene te redden. Daar gaat het om.
Een paar verschillende vormen van evangelisatie:
•
•
•
•

Op straat, op je werk, bij je thuis, etc. (persoonlijke evangelisatie.)
In een celgroep of kring mensen uitnodigen en ze leiden tot God.
Dramagroepen, muziekgroepen, kerstdiensten, filmen vertonen, folderen van traktaten,
etc. (creatieve evangelisatie.)
Massa-evangelisatiebijeenkomsten
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3.3.2 De nieuwe levenswandel van de pasbekeerde
Een aantal eenvoudige stappen om mee te geven aan de pasbekeerde
Als je gered bent en een nieuwe schepping bent geworden, zal er een nieuw leven gaan
beginnen. De Heilige Geest is in je komen wonen en zal je van binnenuit veranderen. Ook zal
Hij je leiden, troosten, helpen, etc.
Hij zal je nieuwe verlangens geven; een verlangen om met God te leven. Ook zal je Hem
beter willen leren kennen.
Je zal gaan leven met Hem.
Hoe doe ik dat dan? Die vraag zal ik hieronder in een aantal punten proberen te
beantwoorden.
Deze punten zullen in je leven zijn en je zal er geestelijk door groeien in je relatie met God.
Ga bidden
Bidden betekent dat je God betrekt in alle dingen van je leven, en ook dat je Hem vraagt je te
helpen.
Hij hoort naar jou gebed. “Wat je bidt zal Ik je geven”, zegt Hij
Heb daarom elke dag een tijd van gebed.
Praat met God en heb een relatie met Hem
God wil zo graag bij jou zijn en met jou leven; deel je hart met Hem, vertel Hem alles wat je
bezig houdt en luister naar Hem.
Dank Hem, gehoorzaam Hem en heb Hem innig lief.
Lees de Bijbel en verheug je daarin
Om God beter te kennen moet je Zijn brief aan jou, de Bijbel lezen.
Dat zal niet altijd even gemakkelijk zijn, maar doe je best, en je zal zien dat God je zal helpen
en dat het best wel meevalt
Ga naar een kerk waar ze God liefhebben en Hem dienen
Je hebt als christen een grote familie
Zoek ze op door naar een kerk te gaan.
Christenen kunnen elkaar helpen en bemoedigen in het geloof.
God wil dat Zijn kinderen samenkomen om te leren van Hem en van elkaar. Ook dat ze Hem
zullen aanbidden.
Als je niet naar een kerk gaat, zal je het niet lang volhouden want de duivel zal je proberen
van God af te trekken.
Hoe ga je om met zonden?
Als je weer zondigt, ga dan direct naar God en vertel Hem wat je fout deed. Vraag Hem je te
vergeven en Hij zal je vergeven.
Gelukkig is het zo dat de Heilige Geest je veranderen zal en je kracht zal geven om de zonden
te overwinnen. Geef jezelf over aan God en je zal merken dat er dan kracht komt.
Als je niet weet wat je moet doen, neem in alle dingen Jezus als voorbeeld en vraag God je te
helpen.
Niemand kan je roven uit Zijn hand
Bij God ben jij nu veilig. Hij zal er voor je zijn en je beschermen. Niemand kan jou van God
afnemen.
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Johannes 10:28: “en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in
eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat
alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.”
Een paar opmerkingen die betrekking hebben tot de pasbekeerde
Je zal gaan lijken op God
Efeziërs 4:24: “en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in
waarachtige gerechtigheid en heiligheid.”
Kolossenzen 3:9-10: “Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn
praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar
het beeld van zijn Schepper,”
Je bent bestemd om een evenbeeld van Christus te zijn
Romeinen 8:29: “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot
gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele
broederen;”
2 Korintiërs 3:18: “En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de
heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot
heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.”
1 Johannes 3:2: “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij
zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen;
want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.”
Haat de zonde
1 Johannes 3:9: “Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft
in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.”
1 Johannes 5:18: “Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die
uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.”
Overwin de wereld en de zonde
1 Johannes 5:4-5: “want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de
overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint,
dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?”
Je zal vrij zijn
Johannes 8:31-32: “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord
blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal
u vrijmaken.”
Johannes 8:36: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.”
Romeinen 6:14: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet
onder de wet, maar onder de genade.”
Galaten 5:1: “Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus
stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen”

3.3.3 Verdere achtergrondinformatie
In deze paragraaf komen een heel aantal onderwerpen aan de orde waarvan het goed is dat de
boodschapper er wat vanaf weet. Je zou kunnen zeggen dat het een soort verdiepingsstof is.
Ik noem voor het gemak even de onderwerpen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is één God
Zonder God is er geen vrede
Het geloof is een zekerheid, te bewijzen
Je kan de zekerheid hebben dat je gered bent
Je moet je redding uitwerken anders verlies je hem
Wedergeboorte, eeuwig leven, nieuwe schepping, etc
Het koninkrijk Gods
De eindtijd
De wederkomst
De opstanding der doden
Wat er na de opstanding gebeurt

Er is één God
1 Koningen 8:60: “opdat alle volken der aarde mogen weten, dat de Here God is en niemand
meer,”
Jesaja 44:8: “Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en
verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken
er geen.”
Hosea 13:4: “Maar Ik ben de Here, uw God, van het land Egypte af; een God nevens Mij kent
gij niet en een verlosser buiten Mij is er niet.”
1 Korintiërs 8:6: “voor ons nochtans is er maar een God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en
tot wie wij zijn, en een Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.”
Efeziërs 4:6: “een God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.”
Zonder God is er geen vrede
Jesaja 48:22: “De goddelozen, zegt de Here, hebben geen vrede.”
Jesaja 57:21: “De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.”
Het geloof is een zekerheid, te bewijzen
Handelingen 2:36: “Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, dat God Hem en tot
Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.”
2 Korintiërs 11:10: “Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is: dit roemen zal mij niet
belet worden in de streken van Achaje.”
2 Korintiërs 13:5: “Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of
zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk.”
Hebreeën 11:1: “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der
dingen, die men niet ziet.”
Je kan de zekerheid hebben dat je gered bent
1 Johannes 5:13: “Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat
gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.”
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Je moet je redding uitwerken anders verlies je hem
Matteüs 10:22: “En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt
tot het einde, die zal behouden worden.”
Matteüs 24:12-13: “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten
verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”
Marcus 13:13: “En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt
tot het einde, die zal behouden worden.”
Lucas 21:17-19: “en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar
van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.”
Romeinen 2:5-8: “Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u
toorn op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die
een ieder vergelden zal naar zijn werken: hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid,
eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; maar hun, die zichzelf zoeken, der
waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en
gramschap.”
1 Korintiërs 15:1-2: “Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat
gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het
zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.”
Filippenzen 2:12: “Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest,
blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid,
uw behoudenis bewerken met vreze en beven,”
1Timoteüs 4:16: “Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen
zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.”
2 Timoteüs 2:12: “indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien
wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;”
Hebreeën 6:4-6: “Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de
hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede
woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen
zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God
opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.”
Hebreeën 10:26-29: “Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der
waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk
uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. Indien
iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het
getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die
de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd
was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft?”
Jakobus 1:12: “Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft
doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem
liefhebben.”
Jakobus 5:19-20: “Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander
brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens
ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.”
2 Petrus 2:15: “Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg
opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad,”
1 Johannes 3:15: “Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat
geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.”
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Wedergeboorte, eeuwig leven, nieuwe schepping, etc
De wedergeboorte
Johannes 3:3-8: “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij
iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot
Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in
de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet
binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.
Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind
blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar
hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.”
2 Korintiërs 5:17: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”
Titus 3:5: “heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch
naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de
Heilige Geest,”
1 Petrus 1:3-5: “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn
grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen
wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en
onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods
bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden
in de laatste tijd.”
1 Petrus 1:22-23: “Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot
ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren,
en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord
van God.”
Het eeuwige leven
Daniël 12:2: “Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot
eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.”
Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe.”
Johannes 5:24: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij
gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de
dood in het leven.”
Johannes 6:68: “Simon Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt
woorden van eeuwig leven;”
Galaten 6:8: “Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten,
maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.”
1 Johannes 5:11: “En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is
in zijn Zoon.”
1 Johannes 5:13: “Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat
gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.”
Een nieuwe schepping
2 Korintiërs 5:17: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”
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Galaten 6:15: “Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een
nieuwe schepping is.”
De nieuwheid des levens
Romeinen 6:4: “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk
Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des
levens zouden wandelen.”
Efeziërs 2: 5-6: “ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt
met Christus, (door genade zijt gij behouden), en heeft ons mede opgewekt en ons mede een
plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,”
Kolossenzen 2:12: “daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook
medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.”
Een nieuw hart
Ezechiël 11:19-20: “Ik zal hun een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal
het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, opdat zij naar
mijn inzettingen zullen wandelen en naarstig mijn verordeningen onderhouden; zij zullen Mij
tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn.”
Ezechiël 36:26-27: “een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het
hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn
Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en
naarstig mijn verordeningen onderhoudt.”
Romeinen 7:6: “maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen
hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter.”
De nieuwe mens
Efeziërs 4:24: “en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in
waarachtige gerechtigheid en heiligheid.”
De inwendige mens
Romeinen 7:22: “want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods,”
2 Korintiërs 4:16: “Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke
mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.”
De besnijdenis van het hart
Deuteronomium 30:6: “En de Here, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost
besnijden, zodat gij de Here, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel,
opdat gij leeft.”
Romeinen 2:29: “maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is
die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar
van God.”
Kolossenzen 2:11: “In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van
mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis
van Christus,”
De goddelijke natuur
2 Petrus 1:44: “door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij
daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de
begeerte in de wereld heerst.”
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Kennis van God
Jeremia 24:7: “Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de Here ben, en zij zullen
Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, wanneer zij zich van ganser harte tot Mij
bekeren.”
Kolossenzen 3:10: “en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar
het beeld van zijn Schepper,”
Het koninkrijk Gods
Matteüs 11:12: “Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der
hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.”
Lucas 9:60-62: “Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen
en verkondig het Koninkrijk Gods. En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat
mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zeide tot hem: Niemand, die de
hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk
Gods.”
Lucas 10:9: “en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u
gekomen.”
Lucas 11:20: “Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het
Koninkrijk Gods over u gekomen.”
Romeinen 14:17: “Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.”
De eindtijd
Er zullen veel spotters zijn
2 Petrus 3:3-4: “Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij
zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van
zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der
schepping af geweest is.”
Judas 1:18: “dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die
naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen.”
Er zullen zware tijden komen
2 Timoteüs 3:1-5: “Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de
mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders
ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig,
onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde
voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend
hebben; houd ook dezen op een afstand.”
Je zal horen van oorlogen
Matteüs 24:6-12: “Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe,
weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal
opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar,
hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën Dan zullen zij u
overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden
om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en
elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat
de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.
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Marcus 13:7-8: “Doch wanneer gij hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, weest dan
niet verontrust. Dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan
tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn en er
zullen hongersnoden wezen. Dat is het begin der weeën”
Lucas 21:9-11: “En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want
die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde. Toen zeide Hij tot
hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote
aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen
en grote tekenen van de hemel.”
Het evangelie zal over de gehele aarde gepredikt zijn
Matteüs 24:14: “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden
tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”
Leer een les van de vijgeboom
Matteüs 24:32: “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en
de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.”
Marcus 13:28: “Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en
de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.”
Er zullen mensen afvallen van het geloof
1 Timoteüs 4:1-3: “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen
afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door
de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk
verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te
worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.”
De mensen zullen de gezonde leer niet meer verdragen
2 Timoteüs 4:3-4: “Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen
verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels
keren.”
De wederkomst
Jezus zal weder komen en hoe zal dat zijn
Matteüs 10:23: “Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar,
Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israel zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen
komt.”
Matteüs 16:27-28: “Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met
zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn
sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat
zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid.”
Matteüs 24:3: “Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem
en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de
voleinding der wereld?”
Matteüs 24: 27-30: “Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo
zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich
verzamelen. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan
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zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen
zullen wankelen.
En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle
stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de
wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.”
Matteüs 24:37-39: “Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon
des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende,
huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets
bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon
des mensen zijn.”
Matteüs 24:44: “Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht,
komt de Zoon des mensen.”
Matteüs 25:31: “Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen
met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid.”
Marcus 8:38: “Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en
zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in
de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen.”
Marcus 13:26-27: “En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met
grote macht en heerlijkheid. En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen
verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels.”
Marcus 14:62: “En Jezus zeide: Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan
de rechterhand der Macht en komende met de wolken des hemels.”
Lucas 9:26: “Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem zal
de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader
en de heilige engelen.”
Lucas 12:40: “Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon
des mensen.”
Lucas 17:30: “Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen
geopenbaard wordt.”
Lucas 18:8: “Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des
mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?”
Lucas 21:27: “En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote
macht en heerlijkheid.”
Johannes 14:3: “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.”
Handelingen 1:11: “die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de
hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze
wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.”
De dag en het uur van Jezus wederkomst weet niemand dan de Vader alleen
Matteüs 24:36: “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen
niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.”
Matteüs 24:42: “Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.”
Matteüs 25:13: “Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.”
Marcus 13:32-33: “Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de
hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet,
wanneer het de tijd is.”

© 2000, 2004 Henri Hüpscher / www.realfreedom.nl

36

Sleutels voor Evangelisatie

De opstanding der doden
Daniël 12:2: “Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot
eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.”
Lucas 14:14: “En gij zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te betalen. Want het zal
u terugbetaald worden bij de opstanding der rechtvaardigen.”
Lucas 20:35-38: “maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de
opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Want zij kunnen
niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij
kinderen der opstanding zijn. Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de
braamstruik aangeduid, waar hij de Here noemt de God van Abraham en de God van Isaak en
de God van Jakob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven
zij allen.”
Johannes 5:29: “en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten
leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.”
Johannes 11:24-25: “Marta zeide tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten
jongsten dage. Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal
leven, ook al is hij gestorven,”
Handelingen 4:2: “zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding
uit de doden verkondigden;”
Handelingen 24:15: “terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf het verwachten, dat er een
opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn.”
Handelingen 26:23: “namelijk, dat de Christus zou lijden, en dat Hij als eerste uit de
opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen.”
1 Korintiërs 15:13-23: “Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet
opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud,
en zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want
dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet
heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden
opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; en indien Christus niet is opgewekt, dan
is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus
ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd
hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit
de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens,
is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen
ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als
eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;”
1 Korintiërs 15:42-54: “Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in
vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt
in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk
lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat
er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een
levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst,
maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de
tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de
hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben,
zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en
bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beerft de
onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen,
maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin,
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want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen
veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke
moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan
heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden,
dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.”
Hebreeën 6:12: “van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der
doden en van een eeuwig oordeel;”
Wat er na de opstanding gebeurt
Openbaring 7:17: “want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen
voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”
Openbaring 19:9: “En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het
bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”
Openbaring 21:4: “en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn,
noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn
voorbijgegaan.”
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4 Het werk van de Heilige Geest in evangelisatie
4.1 De Heilige Geest getuigt van Jezus en overtuigt de ongelovigen
Waar de Heilige Geest komt zal Hij getuigen en overtuigen.
Als jij je overgeeft aan Hem en je afhankelijk van Hem maakt zal Hij zien dat je niet
vertrouwt op jouw kunnen en zal Hij komen en getuigen en overtuigen.
Het kan zijn dat je spreekt en de woorden die je spreekt zijn zo krachtig dat ze de luisteraar
helemaal verbaasd en onthutst maken.
Ook kan het zijn dat zelfs alleen jouw aanwezigheid mensen overtuigt van God, zonde, Zijn
liefde, etc.
De Heilige Geest getuigt van Jezus en overtuigt de ongelovigen
Johannes 15:26: “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der
Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;”
Johannes 16:8-11: “als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid
en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga
tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld
geoordeeld is.”
Handelingen 16:14: “En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de
stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht
schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd.”
1 Johannes 5:8: “En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het water en het bloed,
en de drie zijn tot een.”
De Heilige Geest maakt het Woord krachtig en overtuigt daarmee de ongelovigen
Het Woord bestaat uit letters, en letters zijn slechts letters. Maar als de Heilige Geest met je
is, dan zal het Woord zeer krachtig zijn. Het wordt leven.
Lucas 1:37: “Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.”
1 Korintiërs 1:18: “Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een
dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.”
Hebreeën 4:12: “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig
tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest,
gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;”

4.2 Wonderen en tekenen
Waarom wonderen en tekenen?
God houdt van de mensen en wil ze herstellen en zegenen
God is een goede God en Hij wil de mensen aannemen als Zijn kinderen. Hij heeft ons lief en
heeft het goede met ons voor.
Door de hele Bijbel heen zien we dat God herstel en zegen wil brengen.
Nog sterker, het is zijn natuur. Automatisch als je God ontmoet, ontmoet je een hersteller, een
liefdevolle Vader.
De duivel brengt vernietiging en vloek maar God brengt herstel en zegen.
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Zodat God zal worden verheerlijkt
Matteüs 15:31: “En Hij genas hen, zodat de schare zich verwonderde, want zij zagen
stommen spreken, kreupelen gezond, lammen lopen en blinden zien. En zij verheerlijkten de
God van Israel.”
Matteüs 9:6-8: “Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde
zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem En hij stond op en ging naar
huis. Toen de scharen dit zagen, vreesden zij en zij verheerlijkten God, die zulk een macht aan
de mensen gegeven had.”
Marcus 2:12: “En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten,
zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit
gezien!”
Lucas 5:24-26: “Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde
zonden te vergeven, zeide Hij tot de verlamde: Tot u zeg Ik, sta op, neem uw bed op en ga
naar uw huis. En onmiddellijk stond hij voor hun ogen op, nam hetgeen, waar hij op gelegen
had, mede en ging naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting beving allen en zij
verheerlijkten God, en werden met vrees vervuld, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke
dingen gezien.”
Lucas 7:14-16: “En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en
zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij
gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: Een
groot profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft naar zijn volk omgezien.”
Lucas 13:11-13: “En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid
had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. Toen Jezus haar zag, sprak Hij
haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid; en Hij legde haar de
handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God.”
Lucas 17:15-18: “En een van hen keerde terug, toen hij zag, dat hij genezen was, met luider
stem God verheerlijkende, en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om Hem te
danken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet alle tien rein
geworden? Waar zijn de negen anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en
God eer te geven, dan deze vreemdeling?”
Handelingen 4:21-22: “Maar zij dreigden nog meer, doch lieten hen vrij, daar zij geen vorm
konden vinden om hen te straffen. En wel om het volk; want allen verheerlijkten God om
hetgeen er geschied was; want de mens, aan wie dit teken der genezing verricht was, was
boven de veertig jaar.”
Het is Gods plan en wil om de prediker en de prediking van het evangelie te bevestigen
Als je niet wordt bevestigd door God, hoe zullen de mensen je dan geloven. Ze lachen je uit
omdat jouw God toch niet met je is. Daarom zien we in de Bijbel dat God zijn dienstknechten
altijd bevestigde. Trouwens het is Zijn werk en Hij staat erachter.
Matteüs 10:8: “Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om
niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.”
Marcus 6:12-13: “En zij vertrokken en predikten, dat zij zich zouden bekeren. En zij dreven
vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen.”
Marcus 16:20 Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het
woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.
Lucas 10:9: “en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u
gekomen.”
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Johannes 5:36: “Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; want de
werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe,
getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft.”
Johannes 10:25: “Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de
werken, die Ik doe in de naam mijns Vaders, die getuigen van Mij;”
Handelingen 2:43: “En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden
door de apostelen.”
Handelingen 4:29-30: “En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle
vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat
tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus.”
Handelingen 5:12: “En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen
onder het volk; en zij waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo.”
Handelingen 6:8: “En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen
onder het volk.”
Handelingen 8:6-7: “En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed,
hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen, die onreine
geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden
genezen;”
Handelingen 14:3: “Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen
op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun
handen deed geschieden.”
Handelingen 15:12: “En de gehele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas en Paulus
verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had.”
Handelingen 19:11-12: “En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus,
zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en
hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren.”
Romeinen 15:18-19: “Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen
Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en
daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van
Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus
volbracht.”
1 Korintiërs 2:4-5: “mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende
woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten
op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.”
2 Korintiërs 12:12: “De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door
tekenen, wonderen en krachten.”
1 Tessalonicenzen 1:5: “omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u
gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid; gij weet trouwens,
hoedanigen wij bij u geweest zijn om uwentwil.”
Hebreeën 2:4: “terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en
velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil.”
Zodat mensen geloof zullen hebben in God
Lucas 7: 20-23: “Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper
heeft ons tot U gezonden, om te zeggen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander
te verwachten? Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan
vele blinden schonk Hij het gezicht. En Hij antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en
boodschapt Johannes wat gij gezien en gehoord hebt: Blinden worden ziende, lammen
wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt, armen
ontvangen het evangelie; en zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.”
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Johannes 2:11: “Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij
heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem.”
Johannes 2:23: “En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn
naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed;”
Johannes 4:39: “En uit die stad geloofden vele der Samaritanen in Hem om het woord der
vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb.”
Johannes 10:38: “doch indien Ik ze doe en gij Mij toch niet gelooft, gelooft dan de werken,
opdat gij weten en erkennen moogt, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader.”
Johannes 11:14-15: “Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven, en het verblijdt
Mij om u, dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt; maar laten wij tot hem
gaan.”
Johannes 11:42-45: “Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare, die
rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. En na dit
gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam
naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om
zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan. Vele der
Joden dan, die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat Hij gedaan had,
geloofden in Hem;”
Johannes 12:9-11: “De grote menigte uit de Joden dan kwam te weten, dat Hij daar was, en zij
kwamen niet alleen om Jezus, maar ook opdat zij Lazarus zouden zien, die Hij uit de doden
had opgewekt. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, daar vele der
Joden ter wille van hem kwamen en in Jezus geloofden.”
Johannes 14:10-11: “Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De
woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn
werken. Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de
werken zelf.”

4.3 Genezing
Hoe vind je Gods wil omtrent genezing?
Wij willen leven naar wat God wil, en niet naar wat mensen willen, denken of ervaren. Zijn
wil heeft Hij ons bekend gemaakt in zijn Woord. Als wij willen weten wat Gods wil is
omtrent genezing moeten wij kijken wat de Bijbel ons daarover zegt.
Gods wil blijkt uit wat Hij zegt en doet
Een kort voorbeeld: In de Bijbel staat dat als wij bidden dat er dan iets gebeurt, namelijk:
Filippenzen 4:7: “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw
gedachten behoeden in Christus Jezus.”
Hieruit blijkt Gods wil dat Hij een vrede wil geven, niet een natuurlijke, gewone, maar een
vrede van God en dat die vrede je hart en gedachten zal behoeden.
Als er nu heel veel mensen bidden maar die vrede niet ervaren, betekent dat niet dat Gods wil
is veranderd en dat God wil dat er onvrede en spanning in je is.
Er kunnen een aantal redenen voor zijn dat die vrede niet wordt ervaren, maar Gods wil is nog
steeds vrede, ook al zal niemand op deze aarde dat ervaren.
Gods wil vinden we in zijn Woord, ook omtrent genezing.
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Wat zegt het Woord over genezing?
God is Heelmeester
Exodus 15:26: “Ik, de Here, ben uw Heelmeester.”
Exodus 23:25: “Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water
zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.”
Psalm 103:3: “die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest,”
Psalm 107:20: “Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen”
Het was voorspeld dat Jezus de ziekten zou dragen en genezing in de verzoening zou
verwerven
Jesaja 53:4: “Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen;
wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.”
Jesaja 53:5: “en door zijn striemen is ons genezing geworden.”
Jesaja 61:1: “De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft
mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden
gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen
opening der gevangenis;”
Matteüs 8:17: “opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja,
toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij
gedragen.”
1 Petrus 2:24: “en door zijn striemen zijt gij genezen”
Jezus had de opdracht de zieken te genezen
Lucas 4:18-19: “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan
armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te
verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te
verkondigen het aangename jaar des Heren.”
Lucas 7:20-22: “Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper
heeft ons tot U gezonden, om te zeggen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander
te verwachten? Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan
vele blinden schonk Hij het gezicht. En Hij antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en
boodschapt Johannes wat gij gezien en gehoord hebt: Blinden worden ziende, lammen
wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt, armen
ontvangen het evangelie;”
Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met
kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel
overweldigd waren; want God was met Hem.”
Jezus gaf de discipelen de opdracht de zieken te genezen
Matteüs 10:1: “En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine
geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen”
Matteüs 10:8: “Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om
niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.”
Lucas 9:1-2: “Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze
geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te
verkondigen en genezingen te doen,”
Lucas 10:9: “en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u
gekomen”
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Jezus gaf alle gelovigen de opdracht de zieken te genezen
Marcus 16:17-18: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen
zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en
zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de
handen leggen en zij zullen genezen worden”
Genezing was bekend en hoorde bij het gemeenteleven van de eerste gemeenten
1 Korintiërs 12:9: “aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van
genezingen door die ene Geest;”
1 Korintiërs 12:28: “En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen,
ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing,
bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.”
Jakobus 5:14-15: “Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich
roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des
Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.”
3 Johannes 1:2: “Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel
wel gaat.”
De liefde van Jezus om de zieke te genezen
Matteüs 14:14: “En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met
ontferming over hen bewogen en genas hun zieken.”
Matteüs 20:34: “Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond
werden zij ziende en zij volgden Hem.”
Marcus 1:41: “En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en
zeide tot hem: Ik wil het, word rein!”
Marcus 5:19: “Doch Hij stond het hem niet toe, maar Hij zeide tot hem: Ga naar uw huis tot
de uwen en bericht hun al wat de Here in zijn ontferming u gedaan heeft.”
Lucas 7:13: “En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en Hij
zeide tot haar: Ween niet. En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden
stil) en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te
spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.”
De houding van Jezus tegenover ziekte
Marcus 3:4-5: “En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te
doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. En nadat Hij hen, zeer bedroefd
over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de
mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond.”
Lucas 13:16: “Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie,
achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?”
Lucas 14:3-5: “En Jezus antwoordde en zeide tot de wetgeleerden en Farizeeën zeggende: Is
het geoorloofd op de sabbat te genezen of niet? En zij hielden zich stil. En Hij vatte hem bij
de hand en Hij genas hem en liet hem gaan. En Hij zeide tot hen: Als een zoon of een os van
iemand van u in een put valt, wie zal hem er dan niet terstond uittrekken ook op de
sabbatdag?”
Ziekte is geen zegen, wel een kwelling
Nergens geeft de Bijbel aan dat ziekte een zegen is.
Wel geeft de Bijbel duidelijk aan dat het een kwelling is en van de duivel

© 2000, 2004 Henri Hüpscher / www.realfreedom.nl

44

Sleutels voor Evangelisatie

Matteüs 4:23: “En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde
het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.”
Matteüs 4:24: “En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrie; en men bracht tot
Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en
maanzieken en verlamden, en Hij genas hen.”
Matteüs 9:35: “En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en
verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.”
Matteüs 10:1: “En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine
geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.”
Marcus 1:34: “En Hij genas velen, die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten, en vele
boze geesten dreef Hij uit en Hij liet de geesten niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.”
Lucas 4:40: “Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei
kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen.”
Lucas 6:18: “die gekomen waren om Hem te horen en genezen te worden van hun ziekten; en
die gekweld werden door onreine geesten werden genezen.”
Lucas 7:2: “Een slaaf nu van een hoofdman, die deze op hoge prijs stelde, was ernstig
ongesteld en lag op sterven.”
Lucas 7:21: “Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan
vele blinden schonk Hij het gezicht.”
Lucas 13:16: “Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie,
achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?”
Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met
kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel
overweldigd waren; want God was met Hem.”
Het genezen van een zieke is een weldaad
Marcus 3:4-5: “En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te
doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. En nadat Hij hen, zeer bedroefd
over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de
mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond.”
Handelingen 4:9: “indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan
een zieke, waardoor hij gezond geworden is,”
Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met
kracht heeft gezalfd Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel
overweldigd waren; want God was met Hem.”
God wordt door de genezingen verheerlijkt
Matteüs 15:31: “En Hij genas hen, zodat de schare zich verwonderde, want zij zagen
stommen spreken, kreupelen gezond, lammen lopen en blinden zien. En zij verheerlijkten de
God van Israel.”
Matteüs 9:6-8: “Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde
zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem En hij stond op en ging naar
huis. Toen de scharen dit zagen, vreesden zij en zij verheerlijkten God, die zulk een macht aan
de mensen gegeven had.”
Marcus 2:12: “En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten,
zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit
gezien!”
Lucas 5:24-26: “Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde
zonden te vergeven, zeide Hij tot de verlamde: Tot u zeg Ik, sta op, neem uw bed op en ga
naar uw huis. En onmiddellijk stond hij voor hun ogen op, nam hetgeen, waar hij op gelegen
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had, mede en ging naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting beving allen en zij
verheerlijkten God, en werden met vrees vervuld, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke
dingen gezien.”
Lucas 7:14-16: “En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en
zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij
gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: Een
groot profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft naar zijn volk omgezien.”
Lucas 13:11-13: “En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid
had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. Toen Jezus haar zag, sprak Hij
haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid; en Hij legde haar de
handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God.”
Lucas 17:15-18: “En een van hen keerde terug, toen hij zag, dat hij genezen was, met luider
stem God verheerlijkende, en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om Hem te
danken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet alle tien rein
geworden? Waar zijn de negen anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en
God eer te geven, dan deze vreemdeling?”
Handelingen 4:21-22: “Maar zij dreigden nog meer, doch lieten hen vrij, daar zij geen vorm
konden vinden om hen te straffen. En wel om het volk; want allen verheerlijkten God om
hetgeen er geschied was; want de mens, aan wie dit teken der genezing verricht was, was
boven de veertig jaar.”
VRAAG:
In de Bijbel genas toch niet iedereen?
ANTWOORD:
1. Als mensen God dienden, onder zijn verbond waren, dan zou daar genezing zijn.
Maar als ze God verlieten dan was daar de vloek die o.a. ziekte inhield.
(Deuteronomium 28, Exodus 23:25)
2. Net als nu dat er mensen niet altijd genezing ervaren zo was het ook toen.
Dit kan vele redenen hebben, o.a. geen kennis hebben van Gods wil, zonde, onvergevings
gezindheid, ongeloof of er was geen aanwezige kracht tot genezing.
3. Er zijn in de Bijbel ook situaties waarvan het niet bekend is waarom mensen niet genezen
waren, net als situaties van nu. De reden was niet bekend. Dat is het enige wat je er van
kan zeggen. Laten wij in deze situaties nooit zelf een reden invullen. (verzinnen.)
VRAAG:
Wat moet ik doen als ik maar geen genezing ervaar?
ANTWOORD:
Bid God om openbaring over jouw situatie en blijf Hem zoeken. Het zal niet gemakkelijk zijn,
maar door volharding ontvang je de beloften. Blijf Hem vertrouwen op Zijn Woord. Je kan
beter vertrouwen op Gods Woord en je leven lang niets van Hem ervaren dan dat je vertrouwt
op je ervaringen en Gods Woord loslaat.
Hoe kan je genezing ontvangen?
God is de Geneesheer die mensen geneest.
Als mensen zelf tot God komen voor genezing, zal Hij ze genezen.
Vaak is het echter zo dat God mensen gebruikt om te genezen.
Die mensen hebben geen kracht van zichzelf om te genezen. Ook komt hen geen eer toe.
Het is God die door deze mensen heen werkt. En alleen God behoort eer te krijgen.
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Hier volgen een aantal manieren hoe je genezing kan ontvangen:
• Door jouw geloof in God als Geneesheer.
• Door handoplegging van een gelovige
• Doordat iemand genezing over je uitspreekt
• Door het geloof van een ander voor jou
• Door gebed van een ander
• Door het uitdrijven van demonen
Om een beeld te krijgen van de genezingen in de Bijbel heb ik drie bijlagen toegevoegd.
Deze bijlagen komen uit het boek “Power Healing” van John Wimber.
Wimber, John. Power Healing. London: Hodder&Stoughton, 1986.
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Appendix A

HEALING IN THE OLD TESTAMENT
GENESIS
20:17
EXODUS
4:6-7
15:26
21:18-19
23:25
LEVITICUS
13:1-46
14:1-32
15:1-33
16:29-30
NUMBERS
12:1-15
16:41-50
21:4-9
DEUTERONOMY
7:15
32:39
JOSHUA
5:8
1 SAMUEL
6:3
16:14-23
25:6
1 KINGS
13:4-6
17:17-24
2 KINGS
2:19-22
4:8-37
5:1-14
13:21
20:1-11

2 CHRONICLES
7:14
20:9
28:15
30:20
32:24-26
JOB
5:18
PSALMS
6:2
30:2
32:3-5
34:19-20
38:3-7
41:4
55:18
103:1-5
107:17-20
147:3
PROVERBS
3:8
4:22
12:18
13:17
15:4, 30
16:24
ECCLESIASTES
3:3
ISAIAH
6:10
19:22
30:26
32:3-4
33:24
35:5-6
38:1-8, 16
53:5

57:18-19
58:6-8
61:1
JEREMIAH
3:22
8:15, 22
14:19
17:14
30:12-17
33:6
46:11
51:8-9
LAMENTATIONS
2:13
EZEKIEL
30:21
34:4, 16
47:12
DANIEL
4:34, 36
HOSEA
5:13
6:1
7:1
11:3
14:4
NAHUM
3:19
ZECHARIAH
11:16
MALACHI
4:2
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Appendix B

AN OVERVIEW OF THE HEALING
MINISTRY OF JESUS
A
B
C
D
E

Drove out demons
Word spoken
Touched by Jesus
Prayer of another
Faith of another

F
G
H
I
J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Man with unclean spirit
Peter’s mother-in-law
Multitudes
Many demons
Leper
Man with palsy
Man with withered hand
Multitudes
Gadarene demoniac
Jairus’ daughter

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Woman with bleeding
A few sick people
Multitudes
Syrophoenician’s daughter
Deaf and dumb man
Blind man
Child with evil spirit
Blind Bartimaeus
Centurions`s servant
Two blind men
Dumb demoniac
Blind and dumb demoniac
Multitudes
Multitudes
Multitudes
Multitudes
Great multitudes
Great multitudes
Blind and lame in temple
Widow’s son
Mary Magdalene and others
Woman bound by Satan
Man with Dropsy
Ten lepers
Malchus ear
Multitudes
Various persons
Nobleman’s Son
Impotent man
Man born Blind
Lazarus

Matthew

Mark
1:21, 28
8:14-15
1:30-31
8:16-17
1:32, 34
1:39
8:2-4
1:40-42
9:2-8
2:3-12
12:9-14
3:1,6
12:15, 16 3:10, 11
8:28-34
5:1-17
9:18-19, 5:22, 24,
23-26
35-43
9:20-22
5:24b-34
13:58
6:5, 6
14:34-36 6:54-56
15:21-28 7:24-30
7:3l-37
8:22-26
17:14-18 9:14-27
20:29-34 10:46-52
8:5-13
9:27-31
9:32-34
12:22
11:14
4:23
9:35
11:4-5
14:14
15:30
19:2
21:14

Preaching of Jesus
The person’s faith
Jesus moved by compassion
The person touches Jesus
Teaching of Jesus

Luke
4:31, 37
4:38-39
4:40-41

John

5:12, 13
5:17-26
6:6-11
8:26-39
8:40, 42,
49-56
8:42b-48

A B
X X
X
X X
X
X
X
X
X
X X
X

C D E F G H I J
X X
X
X
X
X

X X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X X
X X X
X X X
X X X
X
X X
X X
X X
X
X

9:38-43
8:35-43
7:1-10

6:17-19
7:21-22
9:11

X

X X
X

X
X
X

X
X
X

6:2

X
X

7:11-17
8:2
13:10-13
14:1-4
17:11-19
22:49-51
5:15
13:52

X

X

X

X
X X
X
X
X

X X

X
4:46-53
5:1-9
9:1-7
11:1-44
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Appendix C

THE HEALING MINISTRY OF THE
DISCIPLES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Description
Jesus ministry described
The Twelve Sent
The Seventy sent
Disciples attempt to cast out
demons
Power to bind and loose
Great commission
Jesus’ ministry described
Signs and wonders at apostles
hands
Healing of lame beggar
Prayer for confidence and
healing signs
Signs and wonders at apostles
hands
Ministry of Stephen
Ministry of Philip
Ananias and Saul
Peter heals Aeneas (Lydda)
Peter heals Dorcas (Joppa)
The ministry of Jesus
Magician struck blind by Paul
Paul and Barnabas at Iconium
Lame man at Lystra
Paul raised at Lystra
Slave girl at Philippi
Paul at Ephesus
Eutychus raised from the dead
Paul Recalls Ananias
Paul on Malta
GALATIANS 3:5
HEBREWS 2:4

Matthew
11:2 -6
10:1-11:1

Mark

Acts

9:14-29

Luke
7:18-23
9:1-11
10:1-24
9:37 -45

17:14-21
16:13-20
28:16-20

16:14-20

24:44-53

1:1-11
2:22
2:42-47

3:13-19
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3:1-4:22
4:23-3 1
5:12-16
6:8-15
8:4-13
9:10-19
9:32-35
9:36-43
10:34-41
13:4-12
14:1-7
14:8-18
14:19-20
16:16-40
19:8 –20
20:7-12
22:12-21
28:1-10

50

Sleutels voor Evangelisatie

5 De boodschapper
5.1 Elke gelovige is een getuige
God roept elke gelovige op om een getuige van Hem te zijn.
Jij leeft met God en het is jouw levenswandel om te getuigen over Hem.
Je hoeft daar niet een speciale “roeping” voor te hebben.
God wil iedere gelovige krachtig gebruiken. Weet je hoe?
Kijk maar eens naar Jezus, wat Hij deed, dat wil God ook door jou doen.
Misschien vind je dit moeilijk te geloven en zeg je: “ja, maar Jezus was Jezus”.
Weet je, God laat ons niet onzeker. Hij heeft ons een perfect voorbeeld gegeven om te leven.
Hij heeft niet gezegd dat jouw voorbeeld in eerste instantie is, je ouders, vrienden, de
voorganger, een prediker, een evangelist, Petrus, Paulus, of wie dan ook.
In eerst instantie heeft Hij jou tot voorbeeld gegeven Zijn Zoon Jezus!
Geef je over aan God en vraag Hem je te veranderen door de Heilige Geest. Vraag Hem dat
Hij je maakt als Jezus.
De Heilige Geest zal je van binnenuit veranderen als jij je volkomen aan Hem overgeeft en
het van Hem verwacht.
Je zal zien dat Hij door jou heen gaat werken naar de mensen om je heen.
Hij zal je geven wat jij zelf niet kan.

5.2 De bediening van evangelist
God roept ook mensen in de bediening van evangelist. Hij geeft ze een levenstaak. Die
roeping blijft op die mensen, wat er ook gebeurd in hun leven. Als ze zich overgeven aan God
zullen ze die roep telkens weer ervaren.
Ook al roept iedereen tegen ze “doe normaal”, “waar ben je mee bezig”, zij weten in hun hart:
ik zal Gods roep volgen koste wat het koste.
Dit is dus iets anders dan dat God jou voor een poosje wil gebruiken voor iets. We worden
allemaal gebruikt door God en geleid, maar de ene keer doen we dit en de andere keer doen
we dat voor God. Er is niet een roep om afgezonderd te worden voor die ene taak.
Wat is de bediening van evangelist in eerste instantie niet:
• Iemand die goed met mensen kan omgaan
• Iemand die het evangelie goed kan uitleggen
• Iemand die wil dat mensen worden gered
• Iemand die evangeliseren leuk vindt
• Iemand die veel mensen tot de Heer leidt
Gods roeping wordt niet bepaald door bovenstaande kwaliteiten, verlangens, resultaten en
omstandigheden. God bepaalt wie wel en wie niet een evangelist is. Hij heeft dat al bepaald
toen je in de moederschoot was.
Ook al leid je veel mensen tot de Heer, dan betekent dat niet dat je evangelist bent.
Iedere gelovige die vol van de Geest is kan door God worden gebruikt om veel mensen te
redden.
Gods roeping hangt niet af van wat wij denken of vinden, maar van wat God denkt en vindt.
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Wat is het wel:
• Iemand die door God is geroepen (afgezonderd) om het evangelie te brengen aan het
verlorene
De enige kwalificatie is die van God. Als God zegt dat jij een evangelist bent dan ben je dat,
ook al zegt iedereen dat je het niet bent, ook al mis je menselijk gezien de kwaliteiten.
God roept je en maakt je door Zijn Geest bekwaam. Je wordt namelijk niet een evangelist
door wat jij hebt of bent of kan, maar door de kracht van de Heilige Geest.
Natuurlijk zal God je gaan vormen zodat er bekwaamheden en kwaliteiten komen, maar dat is
niet de voorwaarde om geroepen te zijn als evangelist.
Handelingen 13:47: “Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der
heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.”
Handelingen 20:24: “Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik
slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus
ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.”
Romeinen 15:18: “Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen
Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en
daad,”
1 Korintiërs 1:17: “Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het
evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van
Christus tot een holle klank te maken.”
Efeziërs 4:11-12: “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als
herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam
van Christus,”
Ieder lid behoort op de juiste plaats:
God bepaald waar ieder lid in het lichaam hoort. Nooit bepaald een lid dat.
Als God zegt: “ga kinderwerk doen”, dan doe je dat. Ook als Hij zegt: “help bij het onderhoud
in de gemeente, help mensen, onderwijs, doe pastoraat, speel muziek, maak het gebouw
schoon, etc.”
1 Korintiërs 12:18: “Nu heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het
lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild.”
Efeziërs 4:16: “En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en
bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze
oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.”
Een opmerking over een roeping:
Als God jou niet roept als voorganger, ga het dan niet zitten zijn, of wees geen evangelist als
God wil dat je voorganger wordt.
Stel je open voor God en luister naar wat Hij van je vraagt. God leid je dan in het leven naar
de plek waar Hij je wil hebben. Jij wordt misschien wel verkoper, iemand anders timmerman,
weer iemand anders onderwijzer en weer een ander tandarts of directeur of voorganger of
leraar of apostel of profeet of evangelist.
Het belangrijkste is dat we Gods wil doen.
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5.3 Wat je nodig hebt
Deze studie gaat over evangelisatie en we hebben daar al veel over bekeken.
Maar een belangrijke voorwaarde voor effectieve evangelisatie is dat we een goed geestelijk
leven hebben.
Daarom volgen nu 5 paragrafen over verschillende onderwerpen die een fundament zijn voor
je geestelijke leven en een basis zijn voor evangelisatie.
Deze onderwerpen zijn:
•
•
•
•
•

Liefde voor God en mensen
Gebed
Het Woord
Geloof
De Heilige Geest

5.3.1 Liefde voor God en mensen
Evangelisatie is gebaseerd op liefde. Daarom is het goed als we weten wat liefde is.
In de wereld van vandaag is het beeld van liefde flink vertroebeld
Met deze paragraaf hoop ik een juist beeld te geven.
Laat je erdoor inspireren.
Opdracht om lief te hebben
Wij zijn discipelen van Jezus en discipelen volgen de Meester na en doen wat Hij zegt.
In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus de gelovigen verschillende opdrachten geeft om
die te doen.
Eén opdracht steekt er met kop en schouders bovenuit: “Heb God lief en je naaste als jezelf.”
Jezus leert dat dit het grote gebod is. Dit is wat God verlangt van ons.
Niet alleen Jezus geeft deze opdracht. In de hele Bijbel, oude en Nieuwe Testament worden
wij opgedragen en aangespoord om lief te hebben.
Matteüs 22:37: “Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart
en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.”
Matteüs 22:39: “Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”
Galaten 5:14: “ Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste
liefhebben als uzelf.”
Efeziërs 5:2: “en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons
heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.”
Wat is liefde?
Dit is het waar het in de 1e plaats om gaat in jouw leven. Laat het jouw hoogste prioriteit
hebben. Het zal jouw leven en dat van anderen vervullen.
Deze wereld is vertroebeld en heeft een verkeerd beeld van liefde. Keer op keer zie ik dat
mensen de plank mis slaan omdat ze verkeerde ideeën over liefde hebben.
Om in liefde te wandelen zal je Gods Woord moeten lezen. God zal je daar laten zien wat
liefde is.
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Lucas 10:27: “Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw
hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste
als uzelf.”
Liefde voor God
Liefde voor God betekent: Hem geven alles wat Hem toekomt.
Liefde voor mensen
Liefde voor mensen betekent: doen was goed is voor de ander.
Liefde met betrekking tot evangelisatie
Keer tot uw God terug
Hosea 12:6: “Gij dan, keer tot uw God terug, bewaar liefde en recht en wacht bestendig op uw
God.”
Wandel ootmoedig met uw God
Micha 6:8: “Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet
anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw
God.”
De liefde zal verkillen omdat de wetsverachting toeneemt
Matteüs 24:12: “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten
verkillen.”
Heb de Here lief
Lucas 10:27: “Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw
hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste
als uzelf.”
De liefde van Christus dringt ons tot verkondiging van het evangelie
2 Korintiërs 5:14: “Want de liefde van Christus dringt ons,”
Zijn goedheid, liefde brengt mensen tot boetvaardigheid.
Romeinen 2:4: “Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en
lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?”

5.3.2 Gebed
Gebed is het antwoord op alles zei iemand eens. Dat is waar.
Gebed zal er voor zorgen dat de hand van God met je is.
Opdracht om te bidden
Het Woord van God is heel duidelijk en draagt ons op te bidden.
God vraagt ons te bidden, en als God iets vraagt, dan kunnen we het ook doen.
Hij zal ons kracht geven om te bidden, maar wij moeten ons best doen.
Wij hebben nooit een excuus tegenover God om niet te bidden.
Veel mensen kunnen zich er moeilijk toe zetten om te bidden en veel mensen vinden dat ze er
geen tijd voor hebben.
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Het wordt tijd dat wij gaan inzien dat gebed positief is, en geen tijdverlies, maar juist
tijdwinst.
1 Samuël 12:23: “Wat mij betreft, het zij verre van mij, dat ik tegen de Here zou zondigen
door op te houden voor u te bidden; ik zal u de goede en rechte weg leren.”
Jesaja 55:6: “Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.”
Matteüs 26:41: “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar
het vlees is zwak.”
Filippenzen 4:6: “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en
smeking met dankzegging bekend worden bij God.”
1 Petrus 4:77: “Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt
nuchter, opdat gij kunt bidden.”
Wat is gebed?
Bidden is communiceren en communicatie is een voorwaarde voor een goede relatie. Als je
gaat bidden zal je één worden met God en Zijn zegen zal in je leven zijn. Bidden is het
antwoord op alles!
Praten met God
God wil dat je Hem vraagt zodat Hij kan geven, maar Hij wil meer. Hij wil ook van jou
persoonlijk horen. Hij wil een relatie met jou hebben. Deel je hele hart met Hem en Hij zal het
Zijne met jou delen. God vindt het fijn dat als jij met Hem wandelt, dat je dan met Hem praat.
Vragen aan God
God wil jou in al jouw noden voorzien. Hij wil dat je Hem vraagt in jouw noden te voorzien.
Stel je afhankelijk van Hem en Hij zal je geven wat je Hem vraagt
Vragen aan de Vader
God, de Vader wil dat je Hem vraagt. Hij is de gever.
Matteüs 7:11: “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw
kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem
daarom bidden.”
Johannes 16:23: “En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als
gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.”
Vragen in Jezus naam
Vragen in Jezus naam geeft gezag aan je gebeden, omdat door Jezus al Gods zegeningen ons
deel zijn geworden.
Johannes 15:16: “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij
zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat
gij Hem bidt in mijn naam.”
Vragen naar Gods wil
God beantwoordt alleen het gebed als Hij het ermee eens is. Daarom moet je weten wat Zijn
wil is en vragen naar Zijn wil. In de Bijbel openbaart God zijn wil.
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1 Johannes 5:14: “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien
wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.”
Vragen in geloof
Als je vraagt in geloof dan zal je zeker weten dat Hij je gebed beantwoordt; want ‘geloven’ is
‘zeker weten’.
Marcus 11:24: “Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt
ontvangen, en het zal geschieden.”
Hebreeën 11:6: “maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot
God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.”
Jakobus 1:6-8: “Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie
twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want
zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als
hij is, ongestadig op al zijn wegen.”
Vragen in vrijmoedigheid
Als je weet dat God je gebeden beantwoordt dan kan je met alle vrijmoedigheid tot Hem
komen.
1 Johannes 3:21: “Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid
tegenover God,”
1 Johannes 5:14: “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien
wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.”
Vragen in volharding
Als je weet dat God je gebed beantwoordt dan zal je volharden in je gebed tot het antwoord
van God er is.
Efeziërs 6:18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de
Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;”
Kolossenzen 4:2: “Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt”
Bidden in de Geest
Als je gaat bidden in de Geest, bidden in tongen dan zal dat een 100% goed gebed zijn. De
Heilige Geest is het namelijk die het inspireert.
Romeinen 8:26: “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat
wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke
verzuchtingen.”
Efeziërs 6:18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de
Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;”
Judas 1:20: “Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in
uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,”
Gebed dat betrekking heeft tot evangelisatie
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Bid om arbeiders
Matteüs 9:38: “Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.
Bid voor redding
Romeinen 10:1: “Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot
God uit.”
Bid om de snelle voortgang van het Woord
2 Tessalonicenzen 3:11: “Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle
voortgang hebbe en verheerlijkt worde, evenals bij u,”
Bid dat God een deur opent om het Woord te spreken
Kolossenzen 4:3: “en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te
spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit.”
Bid om vrijmoedigheid
Handelingen 4:29: “En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle
vrijmoedigheid uw woord te spreken,”
Bid dat de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van
oordeel
Johannes 16:8: “En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid
en van oordeel;”
Bid dat God zijn hand uitstrekt tot genezing en dat wonderen en tekenen gebeuren
Handelingen 4:30: “doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen
geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus.”

5.3.3 Het Woord
Het Woord van God geeft ons richting in het leven.
Het zal ons wijs doen maken.
Door het Woord leren we ook God kennen.
Wees vol van het Woord en je zal zien hoe het je leven verandert
Opdracht om het Woord tot ons te nemen
Het Woord is een soort brief van God aan ons. Wij leren God daar doorheen kennen.
Het openbaart ons ook wie wij zijn en wat het doel voor ons leven is.
Het is een handleiding voor ons leven.
Daarom wil God zo graag dat wij zijn Woord kennen, opdat we relatie zullen hebben met
Hem en zullen leven zoals God dat heeft bedoeld. Dan zullen we tot ontplooiing komen en dat
wil God zo graag zien.
Maar als we denken dat we het wel zonder Gods Woord kunnen doen, dan maken we een
grote vergissing, zijn we ongehoorzaam en zullen we zoveel missen van wat God voor ons
heeft.
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Jozua 1:8: “Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht,
opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij
op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.”
2 Timoteüs 3:15: “en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen
maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.”
Wat is het Woord?
Gods Woord is de waarheid en zal ons openbaren wat een leven met God inhoud. Wie het
Woord niet wil ‘eten’ zal niet groeien en zwak zijn, maar wie ernaar hongert zal leven.
Matteüs 4:4: “Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal
de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.”
Johannes 8:31-32: “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord
blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal
u vrijmaken.”
Horen naar het Woord
Lees de Bijbel, christelijke boeken, luister naar preken en naar wat de Heilige Geest tot jou
zegt
Romeinen 10:17: “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van
Christus.”
2 Timoteüs 3:15: “en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen
maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.”
Geloven in het Woord
Luister niet alleen, maar neem het Woord aan. Maak een keuze te geloven in wat God zegt.
Als God bijvoorbeeld zegt: “als je bidt, zal ik je geven.” – dan is dat zo. Ook al zou niemand
in de wereld dat ervaren of geloven, toch blijft het waar. Dat is geloven in Gods Woord.
Spreken naar het Woord
Als je gelooft in het Woord dan zal je wandelen met God. Je zal gaan spreken als Jezus. Niet
zouteloos en zwak, maar in waarheid en kracht. Je spreken zal in overeenstemming zijn met
het Woord.
Je zal niet klagen of leugens spreken over jezelf en anderen.
Je zal zeggen wat God over je zegt en niet wat de duivel over je zegt
Marcus 11:23: “Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de
zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal
hem geschieden.”
Kolossenzen 4:6: “Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten,
hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.”
Handelen naar het Woord
Een gelovige handelt als Jezus. In waarheid en in kracht.
Johannes 14:12: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal
hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;”
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Jakobus 1:22: “En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf
misleiden.”
Het Woord met betrekking tot evangelisatie
God bevestigt het Woord door wonderen en tekenen
Handelingen 14:3: “Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen
op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun
handen deed geschieden.”
Hebreeën 2:2-4: “Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van
kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft
ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat
allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare
wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en
wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil.”
Bid voor een snelle vooruitgang van het Woord
2 Tessalonicenzen 3:1: “Voorts, broeders, bidt voor ons, dat het woord des Heren snelle
voortgang hebbe en verheerlijkt worde, evenals bij u,”
Zij zullen het Woord bewaren
Johannes 15:20: “Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven
zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord
bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.”
Het Woord is nooit geboeid
2 Timoteüs 2:9: “waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het
woord van God is niet geboeid.”
Predik het Woord
Het klinkt leuk en aardig als je mooie verhalen vertelt maar vergeet nooit dat alleen het
Woord de kracht bevat om sloten te openen.
Heb vertrouwen in God dat Zijn Woord Zijn doel zal bereiken.
Romeinen 15:18: “Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen
Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en
daad,”

5.3.4 Geloof
Zonder geloof kan je God niet welgevallig zijn.
Wij christenen leven een ander leven dan de ongelovigen. Wij heten gelovigen en leven een
leven van geloof.
We zullen kijken wat geloof is en hoe we daarin kunnen wandelen.
Opdracht om te geloven in God
Onder alle omstandigheden, in elke situatie en altijd vraagt God van ons te geloven, te
vertrouwen op Hem. Als je dat inziet en het doet zal je leven in overvloed.
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Psalm 37:5: “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.”
Spreuken 3:5: “Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.”
Marcus 11:22: “En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God.”
Hebreeën 10:38: “en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan
heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.”
Wat is geloof?
Jij bent een gelovige en God heeft bepaald dat jij uit geloof zal leven.
Een keuze maken om te geloven
Veel christenen kennen de waarheid maar blijven twijfelen. Ze durven niet de keuze te maken
om God te vertrouwen op zijn Woord. Ze zien reuzen terwijl God ze druiventrossen wil
geven. Zij ontvangen niet van God en nemen het beloofde land niet in.
Kies er voor om te geloven. Kies er voor om je Vader te vertrouwen.
Geloven in God
Zonder God kan een mens niets doen. God staat centraal. In Hem geloof je.
Je vertrouwen is niet op mensen, dingen of omstandigheden maar op God.
Marcus 11:22L: “En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God.”
Hebreeën 12:2: “Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder
des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de
schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.”
Geloven naar Gods wil
Je kunt pas geloven in God daar waar de wil van God geopenbaard is. In de Bijbel vind je
Gods wil. Leer Hem kennen en je weet in Wie je gelooft en wat Hij voor je wilt zijn.
Geloven in vrijmoedigheid
Als je weet dat God het geloof beloont dan kun je met vrijmoedigheid geloven
Hebreeën 4:16: “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat
wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.”
Geloven in volharding
Als je weet dat God het geloof beloont dan zal je blijven volharden totdat je hebt ontvangen.
Hebreeën 10:36-39: “Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van Gods doende, te
verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en
niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig
wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met
nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.”
Geloof dat betrekking heeft op evangelisatie
Wie evangeliseert doet dat samen met God.
God wil het werk van evangeliseren zegenen.
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In de paragraaf over gebed staan een aantal teksten die een geloofsbasis geven voor
evangelisatie. Hieronder nog een aantal beloften waarin je God kan vertrouwen, waarnaar je
kan spreken en handelen.
Doe de werken van Jezus
Marcus 16:17-18: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen
zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en
zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de
handen leggen en zij zullen genezen worden.”
Johannes 14:12: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal
hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;”
Handelingen 14:3: “Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen
op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun
handen deed geschieden.”
De wereld zal overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel
Johannes 16:8: “En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid
en van oordeel;”

5.3.5 De Heilige Geest
Het is Gods plan dat wij “christenen” (gezalfd met de Geest.) zullen wandelen door de Geest.
De Heilige Geest woont in ons hart en maakt ons gelijkvormig aan Jezus, ook doet Hij in ons
wat wij zelf niet kunnen. Hij is ons leven.
Door Hem leren wij leven met God.
Laat de Heilige Geest reëel zijn in je leven en heb een relatie met Hem.
Geef je volkomen, onvoorwaardelijk aan Hem over en je zal leven in het plan van God voor
jouw persoonlijke leven en voor evangelisatie.
Een wandel door de Heilige Geest
God heeft bedoeld dat de Heilige Geest in jou woont om met jou te wandelen. Hij is het die
jou openbaring geeft, leidt, helpt, vermaant, kracht geeft, etc.
Zonder een wandel door de Heilige Geest is er geen christenleven mogelijk.
Een relatie met de Heilige Geest
De Heilige Geest is een persoon en wil een relatie met jou hebben. Die relatie komt er door
Hem te leren kennen. Praat met Hem, deel je hart met Hem, betrek Hem in alle dingen van je
leven. Heb Hem lief.
Johannes 14:17: “de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem
niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”
2 Korintiërs 13:14: “De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de
gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.”
Vrucht dragen door de Heilige Geest
De Heilge Geest is onze Helper. Hij staat ons bij om vrucht te dragen in ons leven.
Zacharia 4:6: “Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door
kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.”
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Johannes 15:5: “Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.”
2 Korintiërs 3:18: “En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de
heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot
heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.”
Galaten 5:22: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
Efeziërs 3:16: “opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te
worden door zijn Geest in de inwendige mens”
In het geestelijke
Als je je afhankelijk stelt van Hem dan zal Hij je veranderen naar het beeld van Jezus. Hij zal
je gebruiken in Gods Koninkrijk en je zal de werken van Jezus doen. Wonderen en tekenen
zal Hij door je heen doen. Zonder de Heilige Geest kan je geestelijk geen vrucht dragen.
Werken in eigen kracht heeft geen zin.
In het natuurlijke
Als je je afhankelijk stelt van Hem dan zal je vrucht dragen in het ‘gewone’ leven. Hij zal je
leiden, kracht, wijsheid en inzicht geven.
Volkomen overgave aan de Heilige Geest
Als je niet één, en het eens wordt met de Heilige Geest dan zal Hij niet met je kunnen
wandelen.
Je wilt toch dat je elke dag tezamen met de Heilige Geest kunt optrekken?
Biedt Hem dan geen weerstand maar geef je over aan Zijn wil en heb Hem innig lief.
Geef Hem de plaats in je leven die Hij verdient. Eer Hem.
De sleutel is onvoorwaardelijke volkomen overgave aan de Heilige Geest. Dat betekent dat jij
je afhankelijk stelt van Hem. Dan zal Hij eindelijk kunnen doen wat jij altijd geprobeerd hebt
in eigen kracht.
Hoe word je het snelst één met je partner? Door je volkomen over te geven.
Zo ook met de Heilige Geest. Geef je volkomen over aan de Heilige Geest.
Amos 3:3: “Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?”
De doop in de Heilige Geest
God wil Zijn koninkrijk bouwen op deze aarde en Hij wil dat doen door de mensen heen.
Door de hele Bijbel heen zien we dat God mensen zalft met de Heilige Geest om te doen wat
Hij van ze vraagt.
Zonder zijn Heilige Geest kan niemand Zijn werk doen.
In het Oude Testament riep God mensen om voor Hem te werken en zalfde ze met Zijn Geest.
In Het Nieuwe Testament is er veel veranderd. God heeft Zijn Geest uitgestort op alle vlees.
God wil iedereen gebruiken bij de bouw van Zijn koninkrijk.
Hij wil alle christenen dopen in Zijn Geest, en ze zalven voor Zijn werk.
Als je God vraagt om die doop, zal Hij het doen en Gods kracht zal op, over je komen.
Aankondigingen van de doop in de Heilige Geest in het Oude en Nieuwe Testament
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Joël 2:28: “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw
zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen
zullen gezichten zien.”
Joël 2:29: “Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest
uitstorten.”
Matteüs 3:11: “Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik;
ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en
met vuur.”
Marcus 1:8: “Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”
Lucas 3:16: “antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die
sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de
Heilige Geest en met vuur.”
Johannes 1:33: “En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met
water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is
het, die met de heilige Geest doopt.”
Handelingen 2:17-18: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van
mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen
zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten
en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.”
Jezus werd gedoopt in de Heilige Geest
Matteüs 3:16: “Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de
hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.”
Marcus 1:10: “En terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de
Geest als een duif op Zich nederdalen.”
Lucas 3:22: “en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde,
en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn
welbehagen.”
Johannes 1:32: “En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde
als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem.”
De doop in de Heilige Geest is voor elke gelovige Ook voor jou!
Marcus 16:17-18: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen
zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en
zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de
handen leggen en zij zullen genezen worden.”
Lucas 24:49: “En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad
blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.”
Johannes 14:12: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal
hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;”
Johannes 14:16: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in
eeuwigheid bij u te zijn,”
Handelingen 2:8: “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en
gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der
aarde.”
1Korintiërs 12:7: “Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn
van allen.”
Efeziërs 5:18: “En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met
de Geest,”
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VRAAG:
Op welke leeftijd kan een kind worden gedoopt in de Geest en vervult zijn van de Geest?
ANTWOORD:
De Bijbel geeft ons een voorbeeld van Johannes die al van de schoot zijner moeder vervult
was.
Het lijkt mij verstandig om zo vroeg mogelijk je eigen kinderen gedoopt te hebben in de
Heilige Geest. Ze zullen op jonge leeftijd in de kracht van God wandelen en krachtige dingen
doen voor God. Ook hen zullen wonderen en tekenen volgen en de gaven van de Geest zullen
zich in hun leven manifesteren.
Waarom is de doop in de Heilige Geest zo belangrijk?
Jezus maakte heel duidelijk dat niemand de grote opdracht mocht en kon uitvoeren zonder de
Heilige Geest te hebben ontvangen.
• Je hebt de doop in de Heilige Geest nodig om de grote opdracht uit te voeren
Marcus 16:15-18: “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het
evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar
wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen
volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken,
slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade
doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.”
Lucas 24:49: “En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad
blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.”
Handelingen 1:4: “En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten,
maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij zeide Hij van Mij gehoord hebt.
Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet
vele dagen na deze.”
• Het is nodig om jezelf en anderen op te bouwen
1Korintiërs 12:7: “Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn
van allen.”
VRAAG:
Ik vind het allemaal maar vreemd en zie het nut er niet zo van, voor mij hoeft het niet.” “Ik
hoef toch niet gedoopt te worden in de Geest?”
ANTWOORD:
Als God wil dat jij bidt en Bijbel leest dan zeg je dat toch ook niet. Dat doet God verdriet.
God wil dat jij de Geest ontvangt, het is een gift aan jou. Wie ben jij om te zeggen: “ God ik
wil dat niet, ik vind het maar niets, het zal wel geen nut hebben.” God weet beter dan jou wat
goed en nuttig voor jou is. En laat me je zeggen: wat God geeft is geweldig, echt waar!
Misschien moet je eens leren dat God met alles wat Hij van jou vraagt en alles wat Hij aan jou
wil geven het beste met je voor heeft.
Hoe kan je de doop in de Heilige Geest ontvangen?
• Vraag God je te dopen in Zijn Heilige Geest
Lucas 11:9-13: “En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en
u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt,
hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis
vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen
zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen,
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hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom
bidden?”
• Je ontvangt de Heilige Geest door geloof
Galaten 3:2: “Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge
van werken der wet, of van de prediking van het geloof?”
Galaten 3:5: “Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet Hij dit ten gevolge van
werken der wet, of van de prediking van het geloof?”
• God schenkt je de Heilige Geest
Galaten 3:5: “Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet Hij dit ten gevolge van
werken der wet, of van de prediking van het geloof?”
1 Tessalonicenzen 4:8: “Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u
immers ook zijn Heilige Geest geeft.”
Hebreeën 2:4: “terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en
velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil.”
Hoe weet je dat je gedoopt bent in de Heilige Geest?
• Als je gedoopt wordt zal er een uiterlijk bewijs zijn. (zichtbare kracht.)
Handelingen 2:4: “en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere
tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.”
Handelingen 8:17-18: “Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.
En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij
hun geld aan, “
Handelingen 10:45-46: “En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren
medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was
uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.”
Handelingen 19:6: “En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen,
en zij spraken in tongen en profeteerden.”
VRAAG:
Is het spreken in tongen een uiterlijk bewijs voor de doop in de Heilige Geest?
ANTWOORD:
Ja, het is een uiterlijk bewijs, maar het is niet het enige uiterlijke bewijs. Vaak wordt dat wel
gezegd maar dat is slechts gebaseerd op praktijkvoorbeelden in de Bijbel, niet op een leer uit
de Bijbel.
Wat mijn en jouw Bijbel wel leert is dat we kracht zullen krijgen als de Heilige Geest over
ons zal komen. Onder andere in tongen spreken, profeteren, dromen dromen en gezichten
zien.
Ik zelf ben van mening dat het bewijs wel is dat er kracht moet komen in je leven. (kracht
zoals Jezus die had.) Als iemand bijvoorbeeld nooit in tongen heeft gesproken, maar wel
profeteert en woorden van wijsheid krijgt, dan vind ik die persoon aardig gedoopt in de
Heilige Geest.
Het bewijs voor de doop in de Heilige Geest is dat er zich kracht openbaart in je leven. (gaven
van de Geest.)
VRAAG:
Ja maar als ik christen ben heb ik de Geest toch al?
ANTWOORD:
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Er is een verschil tussen de Geest die in, of op jou is. Iedereen die is wedergeboren (Uit de
Geest geboren), is een tempel waarin de Heilige Geest woont (1 Korintiërs 3:16). Maar in de
hele Bijbel zien we dat God mensen zalfde met kracht uit den hoge, zodat ze konden
uitvoeren waartoe God ze geroepen had. Een bewijs hiervoor is Jezus. Jezus zelf had de Geest
toch? Niemand kon zeggen dat dat niet zo was. (Hij was uit de Geest geboren) Toch kon
Jezus nog niet doen waartoe God hem geroepen had. Jezus moest kracht uit den hoge
ontvangen voordat Hij ook maar een wonder kon doen. Dat gebeurde nadat Jezus door
Johannes werd gedoopt. De Geest daalde toen als een duif op Jezus neer. Als Jezus de doop in
de Geest nodig had, hebben wij hem zeker nodig.
Als je gedoopt bent in de Geest dan betekent dat niet dat je dan altijd automatisch
vervuld bent. Laat je telkens vullen. Wees vol van de Heilige Geest
Als wij gedoopt zijn in de Heilige Geest denken wij vaak dat we er zijn. Maar onze levens
lijken toch vaak zo krachteloos.
God wil dat je vol bent van Zijn Geest. Heb elke dag relatie met de Heilige Geest en streef
naar de gaven van de Geest en dan zal je merken dat er momenten zijn dat de Geest op je is en
je vervult zal zijn en dat de gaven openbaar worden.
Gedoopt worden in de Heilige Geest gebeurd éénmaal maar jij moet je telkens opnieuw laten
vervullen met de Geest.
Efeziërs 5:18: “En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met
de Geest,”
De gaven van de Heilige Geest
De Bijbel zegt dat we moeten streven naar de gaven. Doe dat dan!
Streven doe je door je volkomen open te zetten voor de Heilige Geest en door Hem te vragen
door jou heen te werken. Ook kan je voor zieken bidden en voor noden bidden en mensen
gaan helpen. Help in de gemeente en ga uit in de wereld.
Leef in afhankelijkheid van de Heilige Geest, wees vervuld en je zal zien dat de Heilige Geest
je gaat gebruiken.
1 Korintiërs 12:31: “Streeft dan naar de hoogste gaven.”
1 Korintiërs 14:1: “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes.”
1 Korintiërs 14:12: “Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te
munten tot stichting van de gemeente.”
De negen gaven van de Heilige Geest.
Nu volgt een uitwerking van de gaven van de Heilige Geest zoals beschreven in 1 Korintiërs.
Ik heb mijn best gedaan om de uitwerking compleet en duidelijk te maken.
De Bijbel geeft ons over sommige gaven maar zeer weinig informatie, waardoor er het een en
ander onduidelijk is.
Ik heb 14 boeken over de Heilige Geest erbij gehaald en gekeken wat andere mensen erover
zeggen. Grotendeels komen die boeken overeen, maar er zijn ook verschillen.
Het is belangrijk om veel over de gaven te weten, maar nog belangrijker om te streven naar de
gaven en te wandelen daarin.
Als we wandelen daarin zal ons veel duidelijk worden.
1 Korintiërs 12:7-10: “Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot
welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven (1) met wijsheid te spreken,
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en aan de ander (2) met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een (3) geloof
door dezelfde Geest en aan de ander (4) gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een
(5) werking van krachten, aan de ander (6) profetie; aan de een (7) het onderscheiden van
geesten, en aan de ander (8) allerlei tongen, en aan weer een ander (9) vertolking van tongen.”
1 De gave van het woord van wijsheid
1 Korintiërs 12:8: “Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, …”
(St.Vert.)
a. Wat is het niet:
- Verstandig of wijs zijn.
- Bestuurlijke wijsheid.
- Een diep geestelijk inzicht in de dingen van God.
- Goddelijke wijsheid. (Hiermee wordt bedoeld de wijsheid die God bezit.
Bijvoorbeeld: de wijsheid van het evangelie of Zijn scheppingswijsheid.
b. Wat is het wel:
- Een bovennatuurlijke openbaring van de Heilige Geest die ons Gods wil, wijsheid
bekend maakt in bepaalde situaties. (Het geeft ons wijsheid ten aanzien van o.a. God,
mensen, dieren, dingen, situaties, tijden en plaatsen.)
c. Bedoeling:
- Het geeft ons wijsheid in gesprek met gelovigen, ongelovigen en tegensprekers
Matteüs 13:54: “En in zijn vaderstad gekomen, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat
zij versteld stonden en zeiden: Vanwaar heeft Hij die wijsheid en die krachten?”
Lucas 21:15: “Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet
zullen kunnen weerstaan of weerleggen.”
Johannes 8:28-30: “Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt,
zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de
Vader Mij geleerd heeft. En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet
alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt. Toen Hij dit sprak, geloofden
velen in Hem.”
Handelingen 6:10: “en zij waren niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor hij
sprak, te weerstaan.”
Handelingen 10:28: “en hij sprak tot hen: Gij weet, hoe het een Jood verboden is zich
te voegen bij of te gaan tot een niet-jood; doch mij heeft God doen zien, dat ik
niemand onheilig of onrein mag noemen.”
- Het geeft ons wijsheid in het besturen van het gemeenteleven en richting in het uitgaan
in de wereld
Exodus 25:40: “Zie nu toe, dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg
getoond is.”
Handelingen 16:6-10: “En zij gingen door het Frygisch-galatische land, maar werden
door de Heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spreken; en bij Mysie gekomen,
poogden zij naar Bitynie te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe; en
toen zij Mysie voorbij waren, kwamen zij te Troas. En Paulus kreeg in de nacht een
gezicht; er stond een Macedonische man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonië
en help ons. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar
Macedonië te vertrekken, daar wij eruit opmaakten, dat God ons had geroepen om hun
het evangelie te verkondigen.”
Handelingen 22:17-18: “En het overkwam mij, toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd
en in de tempel aanbad, dat ik in zinsverrukking geraakte, en dat ik Hem zag, die tot
mij zeide: Haast u en vertrek spoedig uit Jeruzalem, want zij zullen van u geen
getuigenis over Mij aannemen.”
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Openbaring 3:2-3: “Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want
Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het
ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker
wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal
overvallen.”
- Het geeft ons wijsheid, leiding, richting in tijden van nood
Matteüs 2:12: “En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes
terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug.”
Handelingen 27:24: “en hij heeft gezegd: Wees niet bevreesd, Paulus, want gij moet
voor de keizer staan; en zie, allen, die met u varen, heeft God u geschonken.”
- Het openbaart en of bevestigt ons Gods plannen en openbaart de toekomst
Genesis 46:2-4: “En God sprak tot Israel in nachtgezichten, en Hij zeide: Jakob, Jakob.
En hij zeide: Hier ben ik. Toen zeide Hij: Ik ben God, de God van uw vader, vrees niet
naar Egypte te trekken, want Ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal zelf met u
naar Egypte trekken en Ik zal u ook zeker weer terugvoeren en Jozef zal u de ogen
toedrukken.”
Handelingen 11:28: “en een uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de Geest
te kennen, dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk, die dan ook
gekomen is onder Claudius.”
Handelingen 13:2: “En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige
Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen
heb.”
Handelingen 26:16: “Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u
verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt
en dat Ik aan u verschijnen zal,”
2 De gave van het woord van kennis
1 Korintiërs 12:8: “…en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest;” (St.Vert.)
a. Wat is het niet:
- Natuurlijke kennis
- Geestelijke kennis
b. Wat is het wel:
- Een bovennatuurlijke openbaring van de Heilige Geest uit Gods kennis, alwetendheid
(Het geeft ons kennis over o.a. God, mensen, dieren, dingen, situaties, tijden en
plaatsen.)
c. Bedoeling:
- Het geeft ons kennis over personen
Johannes 1:47-49: “Jezus zag Natanael tot Zich komen en zeide van hem: Zie, waarlijk
een Israeliet, in wie geen bedrog is! Natanael zeide tot Hem: Vanwaar kent Gij mij?
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer Filippus u riep, zag Ik u onder de vijgeboom.
Natanael antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning van
Israel!”
Johannes 2:25: “en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens
getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens was.”
Johannes 13:11: “Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt
niet allen rein.”
- Het geeft ons kennis over zonde en overleggingen van het hart
Matteüs 9:4: “En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide Hij: Waarom overlegt gij
kwaad in uw hart?”
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Lucas 9:46-47: “Er kwam ook een overlegging bij hen op, wie van hen de meeste was.
Maar Jezus kende de overlegging van hun hart, en Hij nam een kind en plaatste dat bij
Zich,”
Johannes 4:17-19: “De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot
haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man; want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu
hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zeide tot Hem:
Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt.”
Handelingen 5:3: “Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld
om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het
stuk land?”
- Het geeft ons kennis als hulp nodig is
2 Koningen 6:9: “Maar de man Gods zond aan de koning van Israel de boodschap:
Neem u in acht niet langs die plaats te trekken, want de Arameeërs zijn daarheen
afgedaald.”
1 Samuël 10:21-22: “Daarna liet hij de stam Benjamin naderbij komen naar zijn
geslachten, en het geslacht van Matri werd aangewezen. Tenslotte werd Saul, de zoon
van Kis, aangewezen. Maar toen men hem zocht, was hij niet te vinden. Daarom stelde
men nogmaals de Here een vraag: Is de man wel hier gekomen? De Here nu zeide:
Zie, hij houdt zich ergens tussen het pakgoed schuil.”
- Het geeft kennis ter bemoediging
Jozua 1:9: “Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet
verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.”
1 Kronieken 17:2: “Toen zeide Natan tot David: Doe alwat in uw hart is, want God is
met u.”
Jesaja 44:2: “Zo zegt de Here, uw Maker en van de moederschoot aan uw Formeerder,
die u helpt: Vrees niet, mijn knecht Jakob, en Jesurun, die Ik verkoren heb.”
Sefanja 3:17: “De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich
over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen
met gejubel.”
3 De gave van geloof
1 Korintiërs 12:9: “aan de een geloof door dezelfde Geest…”
a. Wat is het niet:
- Natuurlijk geloof
- Jouw geloof in Gods Woord
- Reddend geloof
b. Wat is het wel:
- Een bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest om God te vertrouwen in situaties
waar je normaal geen geloof voor hebt, zodat het gewenste zal gebeuren.
c. Bedoeling:
- Zodat het voor jouw geloof ontoerijkbare mogelijk wordt
Er zullen situaties zijn waar je geen geloof voor hebt. Maar dan opeens komt het
geloof over je. Dat is de gave van geloof. Je wordt door de Geest opgeheven naar een
plek van geloof en het gewenste gebeurt. Je merkt dat je even later weer “jezelf” bent
en dat dat geloof er niet meer is. Het geloof van de gave van geloof komt en gaat als
de wind.
4 De gaven van genezingen
1 Korintiërs 12:9: “…en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;”
a. Wat is het niet:
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- Een natuurlijke bekwaamheid of gebruik van natuurlijke geneesmiddelen om te
genezen
- Genezing die je ontvangt als gevolg van jouw geloof in de beloften dat God jouw
Geneesheer is
b. Wat is het wel:
- Een bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest om ziekten en zwakheden te
genezen op momenten dat de Heilige Geest dat wil
c. Bedoeling:
- Om genezing te brengen aan allen die door de duivel overweldigd zijn
Matteüs 8:14-15: “En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder
met koorts te bed liggen. En Hij vatte haar hand en de koorts verliet haar, en zij stond
op en diende Hem.”
Marcus 3:10: “Want Hij genas velen, zodat allen, die kwalen hadden, op Hem
aandrongen om Hem te kunnen aanraken.”
Marcus 6:5: “En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken
door handoplegging.”
Handelingen 3:6-7: “Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb
geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeer: Wandel! En hij greep hem bij
de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig,”
Handelingen 9:33-34: “Daar vond hij een man, genaamd Eneas, een verlamde, die
reeds acht jaren bedlegerig was geweest. En Petrus zeide tot hem: Eneas, Jezus
Christus geneest u; sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op.”
Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en
met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door
de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.”
5 De gave van de werking van krachten
1 Korintiërs 12:10: “aan de een werking van krachten, …”
a. Wat is het niet:
- Een natuurlijke kracht
- Een buitengewoon natuurverschijnsel
b. Wat is het wel:
- Een bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest om een wonder te doen
onafhankelijk van de natuurwetten
c. Bedoeling:
- Het voorziet in eten en drinken
Numeri 20:11: “Daarop hief Mozes zijn hand op en sloeg de rots met zijn staf
tweemaal, en er kwam veel water uit, zodat de vergadering kon drinken en ook het
vee.”
1 Koningen 17:16: “Het meel in de pot raakte niet op, en de olie in de kruik ontbrak
niet, naar het woord des Heren, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had.”
Johannes 2: 7-11: “Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot
de rand. En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En
zij brachten het. Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden
was (en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water
geschept hadden, wisten het) riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot
hem: Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij
echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin
van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn
discipelen geloofden in Hem.”
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Johannes 6: 9-13: “Hier is een jongen, die vijf gerstebroden en twee vissen heeft; maar
wat betekent dit voor zovelen? Jezus zeide: Laat de mensen gaan zitten. Nu was er
veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten, ten getale van omstreeks
vijfduizend. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen, die daar
zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. En toen zij verzadigd waren, zeide Hij
tot zijn discipelen: Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga. Zij
verzamelden die dus en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden,
die overgeschoten waren, nadat men gegeten had.”
Johannes 21:6: “Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het
schip en gij zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken
vanwege de menigte der vissen.”
- Tot oordeel en tuchtiging
Exodus 10:12: “Daarna zeide de Here tot Mozes: Strek uw hand uit over het land
Egypte, om de sprinkhanen, en zij zullen over het land Egypte opkomen en al het
kruid des lands afvreten, alles wat de hagel heeft overgelaten.”
Exodus 10:21: “Daarna zeide de Here tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel,
opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten.”
Handelingen 5:1-10: “En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira,
verkocht een eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn
vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. Maar Petrus
zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te
bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het
onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de
opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats
geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij het horen van deze
woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen,
die het hoorden. En de jonge mannen stonden op en legden hem af, en zij droegen hem
uit en begroeven hem. En het geschiedde na verloop van ongeveer drie uur, dat zijn
vrouw binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar:
Zeg mij, hebt gij het stuk land voor zoveel verkocht? En zij zeide: Ja, voor zoveel. En
Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest des Heren te
verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man hebben begraven, zijn aan de deur en
zij zullen ook u uitdragen.. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem
uit; en de jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood en zij droegen haar uit
en begroeven haar bij haar man.”
- Het redt in tijden van nood
Marcus 4:38-39: “Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En
zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat
wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg,
wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.”
- Het opwekken van doden
Marcus 5:39-42: “En binnengekomen, zeide Hij tot hen: Waarom maakt gij misbaar en
weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit. Doch
Hij dreef hen allen het huis uit en nam de vader van het kind en de moeder en die bij
Hem waren mede en Hij ging het vertrek binnen, waar het kind lag. En Hij vatte de
hand van het kind en zeide tot haar: Talita koem, hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u,
sta op! En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen; want het was twaalf jaar.
En zij ontzetten zich terstond bovenmate.”
Johannes 11: 39-44: “Jezus zeide: Neemt de steen weg! Marta, de zuster van de
gestorvene, zeide tot Hem: Here, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag.
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Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid
Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en
zeide: Vader Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd
verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat
zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider
stem: Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de
handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden.
Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.”
Handelingen 20:9-12: “En een zekere jonge man, genaamd Eutychus, zat in de
vensterbank, en door een diepe slaap bevangen, viel hij, toen Paulus zo lang sprak,
door de slaap overmand, van de derde verdieping naar beneden en werd dood
opgenomen. Doch Paulus kwam naar beneden, wierp zich op hem, en sloeg de armen
om hem heen, en zeide: Maakt geen misbaar, want er is leven in hem. En
bovengekomen, brak hij brood en at, en hij sprak nog lang met hen, tot de
morgenstond, en zo vertrok hij. En zij brachten de jongen levend weg, en werden
buitengewoon bemoedigd.”
6 De gave van profetie
1 Korintiërs 12:10: “…aan de ander profetie; …”
a. Wat is het niet:
- Een natuurlijke inspiratie
- Het citeren van Bijbelgedeelten
- De bediening van profeet
b. Wat is het wel:
- Een bovennatuurlijke inspiratie van de Heilige Geest om te spreken namens God
c. Wat je moet weten:
- Het werkt naar gelang van ons geloof
Romeinen 12: 6-7a: “Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons
gegeven is: profetie, naar gelang van ons geloof;”
Hebreeën 11:20: “Door het geloof heeft Isaak aan Jakob en Esau zijn zegen gegeven,
ook voor de toekomst.”
- Het komt niet voort uit de wil van een mens
2 Petrus 1:21: “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar,
door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.”
- De geest van de profeet is aan de profeet onderworpen
1 Korintiërs 14:32: “En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen,”
- Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt
1 Korintiërs 14:5: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat
gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook
uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.”
- Ons profeteren is onvolkomen
1 Korintiërs 13:9: “Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.”
- Gij kunt allen één voor één profeteren
1 Korintiërs 14:31: “Want gij kunt alleen een voor een profeteren, opdat allen lering
en allen opwekking erdoor ontvangen.”
- Laat het er ordelijk aan toe gaan.
1 Korintiërs 14: 39-40: “Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en
belemmert het spreken in tongen niet. Laat alles betamelijk en in goede orde
geschieden.”
- De spreker en de luisteraar verheerlijken God
© 2000, 2004 Henri Hüpscher / www.realfreedom.nl

72

Sleutels voor Evangelisatie

Openbaring 19:10: “En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden,
maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw
broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God! Want het getuigenis van
Jezus is de geest der profetie.”
- Profetieën mogen in de naam van God, de Heilige Geest worden uitgesproken
Wel is het zo dat de spreker zelf verantwoordelijk is voor wat Hij uitspreekt. Hij zal er
verantwoording van moeten afleggen aan God.
Handelingen 2:17: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten
van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw
jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:”
Handelingen 21:11: “Toen deze bij ons gekomen was, nam hij de gordel van Paulus,
en zich voeten en handen bindende, zeide hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man, van
wie deze gordel is, zullen de Joden te Jeruzalem zo binden en uitleveren in de handen
der heidenen.”
1 Timoteüs 4:1: “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen
zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten
volgen,”
- Het moet worden getoetst en beoordeeld
1 Korintiërs 14:29: “Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en
de anderen moeten het beoordelen.”
1 Tessalonicenzen 5:20-21: “veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt
het goede.”
- Schat de profetieën niet gering
1 Tessalonicenzen 5:20: “veracht de profetieën niet,”
- Streef naar het profeteren
1 Korintiërs 14:1: “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral
naar het profeteren.”
1 Korintiërs 14:5a: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat
gij profeteerdet.”
1 Korintiërs 14:39: “Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en belemmert
het spreken in tongen niet.”
- Zonder de liefde ben je niets
1 Korintiërs 13:2: “Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en
alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had
de liefde niet, ik ware niets.”
d. Bedoeling:
- Stichtend, vermanend en bemoedigend spreken tot de mensen
Lucas 1:67-79: “En zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en
profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Here, de God van Israel, want Hij heeft
omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht, en heeft ons een hoorn des
heils opgericht, in het huis van David, zijn knecht, (gelijk Hij gesproken heeft door de
mond zijner heilige profeten van oudsher) om ons te redden van onze vijanden en uit
de hand van allen, die ons haten, om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en
zijn heilig verbond te gedenken, de eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader, dat
Hij ons zou geven, zonder vreze, uit de hand der vijanden verlost, Hem te dienen in
heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen. En gij, kind, zult een
profeet des Allerhoogsten heten; want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren,
om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving
hunner zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de
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Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in
duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes.”
Johannes 11: 49-52: “Maar een van hen, Kajafas, de hogepriester van dat jaar, zeide
tot hen: Gij weet niets, en gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat een mens sterft
voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. Doch dit zeide hij niet uit zichzelf,
maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk,
en niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen te
vergaderen.”
Handelingen 15:32: “Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, bemoedigden en
versterkten de broeders met vele woorden.”
1 Korintiërs 14:3: “Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend
en bemoedigend.”
1 Korintiërs 14:4: “Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht
de gemeente.”
1 Timoteüs 1:18-19: “Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timoteüs
overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u
daarnaar richtend, de goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Omdat
sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden.”
Weerleggen en doorgronden van het verborgene van het hart van een ongelovige of
toehoorder
1 Korintiërs 14:24-25: “Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of
toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond,
het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God
aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw midden is.”
Mensen ontvangen er lering door
1 Korintiërs 14:31: “Want gij kunt alleen een voor een profeteren, opdat allen lering
en allen opwekking erdoor ontvangen.”
Het schenken van een gave krachtens een profetenwoord, onder handoplegging
1 Timoteüs 4:14: “Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een
profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten.”
Profetisch zingen
Psalm 91:1-16: “Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de
schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn
God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van
de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt
gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de
verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het
duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend
aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts
zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want
Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen
onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn
engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u
dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.
Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij
Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam
kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.”
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Efeziërs 5:18: “En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt
vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke
liederen, en zingt en jubelt de Here van harte,”
Kolossenzen 3:16: “Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle
wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke
liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.”
7 De gave van het onderscheiden van geesten
1 Korintiërs 12:10: “…aan de een het onderscheiden van geesten, …”
a. Wat is het niet:
- het onderscheiden van gedachten, karakters, ontdekken van zonde bij mensen
b. Wat is het wel:
- Een bovennatuurlijke openbaring van de Heilige Geest om de aanwezigheid en of het
soort geest(en) te onderscheiden (goddelijke en duivelse.)
c. Wat je moet weten:
- De soorten duivelse geesten die de Bijbel beschrijft
boze geesten:
Matteüs 8:31: “De boze geesten smeekten Hem en zeiden: Indien Gij ons uitdrijft, laat
ons dan in de kudde zwijnen varen.”
onreine geesten:
Marcus 1:23: “En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest en
hij schreeuwde luid,”
stomme geesten:
Marcus 9:25: “En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de
onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest , Ik beveel u: ga van hem
uit en kom niet meer in hem.”
dove geesten:
Marcus 9:25: “En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de
onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest , Ik beveel u: ga van hem
uit en kom niet meer in hem.”
geesten van zwakheid:
Lucas 13:11: “En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van
zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten.”
waarzeggende geesten:
Handelingen 16:16: “En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een
zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar
eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht.”
geest der dwaling:
1 Timoteüs 4:1: “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen
zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten
volgen,”
1 Johannes 4:6: “Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is,
hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der
dwaling.”
d. Bedoeling:
- Als hulp bij de bevrijding van allen die door satan zijn overweldigd
- Om duivelse wonderdoeners te ontmaskeren
- Om dwalingen en spreekbuizen van de duivel te ontmaskeren
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Matteüs 16:23: “Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij,
satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op
die der mensen.”
- Om te onderscheiden dat de Heilige Geest ergens werkzaam is
- Om engelen te onderscheiden
8 De gave van allerlei tongen
1 Korintiërs 12:10: “…en aan de ander allerlei tongen, …”
a. Wat is het niet:
- Een door mensen aangeleerde taal
b. Wat is het wel:
- Een bovennatuurlijke inspiratie van de Heilige Geest om te spreken in een voor
mensen niet verstaanbare taal
c. Wat je moet weten:
- Het was voorspeld in het Oude Testament en door Jezus
Jesaja 28:11: “Voorwaar, door mensen die een onverstaanbare taal spreken, en in een
vreemde tongval zal tot dit volk spreken Hij, die tot hen gezegd heeft:”
Marcus 16:17: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam
zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken,”
- Je spreekt tot God
1 Korintiërs 14:2: “Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot
God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.”
1 Korintiërs 14:28: “Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente,
maar tot zichzelf en tot God spreken.”
- Je kan het niet verstaan
1 Korintiërs 14:2: “Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot
God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.”
1 Korintiërs 14:23: “Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en allen in
tongen spreken, en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet
zeggen, dat gij wartaal spreekt?”
- Het verstand blijft onvruchtbaar
1 Korintiërs 14:14: “Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn
verstand blijft onvruchtbaar.”
- Tongen met vertolking is gelijk aan profetie
1 Korintiërs 14:5: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat
gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook
uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.”
- In de samenkomst laten er 2 of 3 in tongen spreken, ieder op zijn beurt en laat er uitleg
bij zijn
1 Korintiërs 14:27: “Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie
zijn, ieder op zijn beurt, en laat een uitleg geven.”
- Bid dat je jouw spreken in tongen mag uitleggen
1 Korintiërs 14:13: “Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het
moge uitleggen.”
- Zonder uitleg heeft het spreken in tongen geen nut tot stichting van de gemeente en
moet je zwijgen
1 Korintiërs 14:6: “En nu, broeders, als ik tot u kom en spreek in tongen, wat nut zal ik
u brengen, als ik mij niet tot u richt, of met een openbaring, of met kennis, of met
profetie, of met onderricht?”
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1 Korintiërs 14:19: “maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand
spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong.”
1 Korintiërs 14:28: “Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente,
maar tot zichzelf en tot God spreken.”
- Laat het in goede orde geschieden.
1 Korintiërs 14: 39-40: “Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en
belemmert het spreken in tongen niet. Laat alles betamelijk en in goede orde
geschieden.”
- Belemmer het spreken in tongen niet
1 Korintiërs 14:39: “Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren, en belemmert
het spreken in tongen niet.”
- Dank God voor het spreken in tongen
1 Korintiërs 14:18: “Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek;”
- Voorbeelden van mensen die in tongen spraken
Handelingen 2:3: “en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich
verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;”
Handelingen 2:4: “en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met
andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.”
Handelingen 10:46: “want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.
Toen merkte Petrus op:”
Handelingen 19:6: “En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest
over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.”
d. Bedoeling:
- Om jezelf op te bouwen
1 Korintiërs 14:4: “Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht
de gemeente.”
- Om te spreken tot God
Korintiërs 14:2: “Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God,
want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.”
1 Korintiërs 14:28: “Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente,
maar tot zichzelf en tot God spreken.”
- Om jezelf te bewaren in de liefde van God
Judas 1:20: “Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te
bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,”
- Om God te aanbidden
1 Korintiërs 14:15: “Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden
met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn
verstand.”
- Om te bidden en voorbede te doen
Romeinen 8:26-27: “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten
niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met
onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des
Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.”
1 Korintiërs 14:15: “Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden
met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn
verstand.”
Efeziërs 6:18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid
in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;”
- Om de gemeente te stichten als er vertolking bij is

© 2000, 2004 Henri Hüpscher / www.realfreedom.nl

77

Sleutels voor Evangelisatie

1 Korintiërs 14:5: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat
gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook
uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.”
1 Korintiërs 14:26: “Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft
ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging;
dat alles moet tot stichting geschieden.”
- Het is een teken voor de ongelovige
1 Korintiërs 14:22: “Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven,
maar voor de ongelovigen; de profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor
hen, die geloven.”
VRAAG:
Ik hoor in sommige gemeenten mensen in tongen spreken zonder vertaling, dat mag toch niet?
ANTWOORD:
De enige reden dat Paulus zegt dat dat niet mag is om reden dat het niet ter stichting is.
Maar het is niet een zonde om het wel te doen, het heeft alleen geen nut voor de gemeente.
Daarom is het wel verstandig om het niet te doen terwijl de hele gemeente het moet aanhoren.
9 De gave van vertolking van tongen
1 Korintiërs 12:10: “…en aan weer een ander vertolking van tongen.”
a. Wat is het niet:
- Een letterlijke vertaling van het in tongen gesprokene
b. Wat is het wel:
- Een bovennatuurlijke inspiratie van de Heilige Geest om een uitleg te geven van wat
in tongen wordt gesproken.
c. Wat je moet weten:
- Zonder uitleg heeft het spreken in tongen geen nut tot stichting van de gemeente en
moet je zwijgen
1 Korintiërs 14:28: “Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente,
maar tot zichzelf en tot God spreken.”
- Bid dat je jouw spreken in tongen mag uitleggen
1 Korintiërs 14:13: “Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het
moge uitleggen”
- Tongen met vertolking is gelijk aan profetie
1 Korintiërs 14:5: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat
gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook
uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.”
- In de samenkomst laten er 2 of 3 in tongen spreken, ieder op zijn beurt en laat er uitleg
bij zijn
1 Korintiërs 14:5: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat
gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook
uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.”
1 Korintiërs 14:27: “Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie
zijn, ieder op zijn beurt, en laat een uitleg geven.”
d. Bedoeling:
- Het is tot stichting van de gemeente
1 Korintiërs 14:5: “Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat
gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook
uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.”
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1 Korintiërs 14:26: “Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft
ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging;
dat alles moet tot stichting geschieden.”
De Heilige Geest met betrekking tot evangelisatie
Hij overtuigt de wereld
Johannes 16:8: “En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid
en van oordeel;”
Hij getuigt van Christus
Johannes 15:26: “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der
Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;”
Hij geeft ons woorden te spreken
Marcus 13:11: “En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren
bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet,
die spreekt, maar de Heilige Geest.”
Lucas 12:12: “Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.”
Lucas 21:15: “Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen
kunnen weerstaan of weerleggen.”
2 Petrus 1:21: “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de
Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.”
Door profetie wordt het verborgene van het hart van een ongelovige of toehoorder
geopenbaard en weerlegd
1 Korintiërs 14:24-25: “Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder
binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond, het verborgene van
zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden, dat
God inderdaad in uw midden is.”
Hij doet wonderen door ons heen
Johannes 14:12: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal
hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;”
Hij zend mensen uit om werk te doen
Handelingen 13:2: “En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest:
Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.”
Handelingen 13:4: “Dezen dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucie en
voeren vandaar naar Cyprus;”

5.4 Opmerkingen en vermaningen voor de boodschapper
Onderstaande opmerkingen en vermaningen zullen ons scherp houden en geven: wijsheid,
bemoediging, zekerheid, de waarheid, oprechtheid, liefde, richting, etc
Laat je erdoor inspireren en ze zullen je behoeden voor struikelen.
Wees een vriend van de zondaar
Matteüs 9:11-13: “En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet
uw meester met de tollenaars en zondaars? Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn,
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hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek zijn. Gaat heen en leert, wat het betekent:
Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te
roepen, maar zondaars.”
Matteüs 11:19: “De Zoon des mensen is gekomen, wel etende en drinkende, en zij zeggen:
Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars. En de
wijsheid is gerechtvaardigd op grond van haar werken.”
Lucas 15:1-2: “Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot Hem te komen om naar Hem te
horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden en spraken: Deze ontvangt zondaars en
eet met hen.”
Predik niets anders dan het evangelie
Romeinen 15:18: “Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen
Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en
daad,”
Galaten 1:8: “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie
verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!”
Oordeel brengt mensen niet altijd tot bekering
Openbaring 16:11: “en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun
gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.”
De droefheid naar Gods wil brengt inkeer
2 Korintiërs 7:9-11: “thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de
droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij
generlei nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid naar Gods wil brengt
onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood. Want zie toch,
wat juist deze ervaring van droefheid naar Gods wil u gebracht heeft: welk een ernst, meer
nog, verontschuldiging, verontwaardiging, vrees, verlangen, ijver, bestraffing. Gij hebt in
allen dele doen blijken, dat gij zuiver stondt in deze zaak.”
Als mensen niet willen horen, schudt het stof van je schoenen en verlaat ze
Matteüs 10:12-14: “Als gij het huis binnentreedt, geeft het de vredegroet; en indien het huis
het waard is, zo kome uw vrede daarover; doch indien niet, zo kere uw vrede tot u terug. En
indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt
het stof uwer voeten af.”
Lucas 9:5: “En zijn er, die u niet willen ontvangen, gaat dan weg uit die stad en schudt het
stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen.”
Lucas 10:10-11: “Maar als gij in een stad komt, waar men u niet ontvangt, gaat naar buiten op
haar straten en zegt: Ook het stof van uw stad, dat aan onze voeten kleeft wissen wij af tegen
u; doch weet dit, dat het Koninkrijk Gods nabijgekomen is.”
Handelingen 19:9: “Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren
van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde
zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus.”
Wees betrouwbaar
1 Korintiërs 4:1-2: “Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het
beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het
vereiste: betrouwbaar te blijken.”
Bouw op Christus
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1 Korintiërs 3:11: “Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan
niemand leggen.”
Weet je plaats
Lucas 17:10: “Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn
onnutte slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen.”
Lucas 18:14: “Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis
terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf
vernedert, zal verhoogd worden.”
Johannes 13:16-17: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch
een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet.”
Handelingen 10:25-26: “En toen het geschiedde, dat Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem
tegemoet, viel hem te voet en bewees hem hulde. Maar Petrus richtte hem op en zeide: Sta op,
ik ben zelf ook een mens.”
Handelingen 14:12-15: “en zij noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het was,
die het woord voerde. En de priester van Zeus-voor-de-stad bracht stieren en kransen aan bij
het poortgebouw en wilde met de scharen offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus
dat hoorden, scheurden zij hun mantels en sprongen naar voren onder de schare, uitroepende:
Mannen, wat doet gij daar? Ook wij zijn maar zwakke mensen zoals gij en verkondigen u, dat
gij u van dit ijdel bedrijf moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en
al wat erin is gemaakt heeft.”
Handelingen 20:24: “Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik
slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus
ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.”
1 Korintiërs 9:16: “Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen.
Immers ik ben ertoe genoodzaakt. Want wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig!”
1 Korintiërs 10:33: “zoals ook ik allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te
zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden.”
2 Korintiërs 10:17-18: “Maar wie roemt, roeme in de Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt,
doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan.”
Galaten 1:10: “Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen?
Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.”
Galaten 6:14: “Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van
onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.”
Buig voor God
Romeinen 14:11-12: “Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here:
voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor
zichzelf rekenschap geven aan God.”
Acht de ander uitnemender dan jezelf
Filippenzen 2:3: “zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de
ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang,”
Kom mensen tegemoet
1 Korintiërs 9:21-23: “hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet (hoewel niet
zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus) om hen, die zonder wet zijn, te
winnen. Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben
ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om
er zelf ook deel aan te verkrijgen.”
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Het evangelie is gratis
1 Korintiërs 9:18: “Wat is dan mijn loon? Dit: door mijn evangelieprediking het evangelie om
niet te mogen brengen, en zo van mijn bevoegdheid als evangelieprediker geen gebruik te
maken.”
2 Korintiërs 2:17: “Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God,
maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods
aangezicht.”
2 Korintiërs 11:7: “Of heb ik er verkeerd aan gedaan, dat ik, om u te verhogen, mijzelf
vernederde door u om niet het evangelie Gods te verkondigen?”
De arbeid in de Here is niet tevergeefs
1 Korintiërs 15:58: “Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te
allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de
Here.”
Schaam je niet voor het evangelie
Romeinen 1:16: “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot
behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.”
Predik niet uit nijd of twist
Filippenzen 1:15: “Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist, maar anderen doen
het met goede bedoeling.”
Voor hen die verloren gaan is het evangelie een dwaasheid
1 Korintiërs 1:18: “Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een
dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.”
1 Korintiërs 1:23: “doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor
heidenen een dwaasheid,”
Vergeet wat achter je is en strek je uit naar wat voor je ligt
Lucas 9:62: “Maar Jezus zeide tot hem: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar
hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.”
Filippenzen 3:14: “maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij
uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods,
die van boven is, in Christus Jezus.”
Spreek aangenaam, niet zouteloos en geef het juiste antwoord
Kolossenzen 4:6: “Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten,
hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.”
Wees bereid rekenschap af te leggen
1 Petrus 3:15: “Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot
verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met
zachtmoedigheid en vreze,”
Wat God jou belooft heeft, zal Hij ook doen
2 Timoteüs 1:12: “Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want
ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij
machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.”
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De arbeider is zijn loon waard
Matteüs 10:10: “van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen
staf, want de arbeider is zijn voedsel waard.”
Lucas 10:7-8: “Blijft in dat huis, eet en drinkt wat men u geeft, want de arbeider is zijn loon
waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. En als gij in een stad komt, waar men u
ontvangt, eet wat u wordt voorgezet,”
1 Korintiërs 9:7-14: “Wie doet ooit dienst in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant
een wijngaard zonder van de vrucht daarvan te eten? Of wie weidt een kudde en geniet niet
van de melk der kudde? Spreek ik hier soms van menselijk standpunt, of spreekt ook de wet
niet van deze dingen? Want in de wet van Mozes staat geschreven: Gij zult een dorsende os
niet muilbanden. Bemoeit God Zich soms met de ossen? Of zegt Hij dit in elk geval om
onzentwil? Ja, om onzentwil werd het geschreven, omdat de ploeger moet ploegen in hope, en
wie dorst moet dorsen in de hoop zijn deel te ontvangen. Indien wij het zijn, die voor u het
geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel, dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten?
Indien anderen deel hebben aan de bevoegdheid over u, wij niet veel meer? Doch wij hebben
van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles om geen hindernis
voor het evangelie van Christus op te werpen. Weet gij niet, dat zij, die in het heiligdom de
dienst verrichten, van het heiligdom eten, en zij, die het altaar bedienen, hun deel ontvangen
van het altaar? Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld,
dat zij van het evangelie leven.”
Wees dankbaar met wat de mensen je geven
Lucas 10:8: “En als gij in een stad komt, waar men u ontvangt, eet wat u wordt voorgezet,”
Ga goed met kwaadsprekerij en lijden om
Matteüs 5:11-12: “Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad
van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen;
want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.”
Marcus 13:13: “En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt
tot het einde, die zal behouden worden.”
Lucas 6:22-23: “Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en
smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. Verblijdt u te
dien dage en springt op van vreugde, want, zie, uw loon is groot in de hemel; immers, op
dezelfde wijze hebben hun vaderen met de profeten gehandeld.”
Handelingen 17:32: “Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen,
maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen.”
1 Petrus 3:16-17: “en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij
die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te
lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende.”
Jij bent het zout der aarde
Matteüs 5:13-16: “Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede
zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de
mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan
niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar
op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor
de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.”
Door je goede wandel kan je je echtgenoot(e) winnen
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1 Petrus 3:1-2: “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien
sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder
woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken.”
Breng iemand die afgedwaald is terug
Jakobus 5:19: “Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander
brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens
ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.”
Predik op alle soorten plaatsen en overal
Matteüs 9:35: “En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en
verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.”
Handelingen 5:42: “en zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en
verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is.”
Handelingen 8:4: “Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie
verkondigende.”
Handelingen 8:40: “Maar Filippus bleek te Asdod te zijn; en hij trok rond om het evangelie te
prediken aan alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.”
Handelingen 19:10: “En dit ging twee jaar lang zo voort, zodat allen, die in Asia woonden, het
woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken.”
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6 De resultaten
Vaak wordt er gezegd: “je weet niet wat het uitwerkt, dat moet je overgeven aan God. Hij
werkt op manieren die wij niet zien.”, “Wij zaaien en wat je oogst weet je niet.”
Dit klinkt heel geestelijk, maar is het niet. Natuurlijk leven wij in overgave aan God, maar dat
mogen we niet als excuus gebruiken als we geen resultaat zien.
Eerder moeten we ons afvragen of we wel goed bezig zijn.
We zullen God moeten zoeken en kijken naar wat Hij wil, hoe Hij het wil.
Ik kan geen genoegen nemen met mensen die accepteren dat bijna iedereen om hen heen
verloren gaat.
In plaats van dat ze erkennen dat de Heilige Geest maar weinig werkt in hun leven en dat ze
krachteloos zijn zeggen ze: “tja, ik weet het allemaal ook niet.”
Laten we hongerig zijn naar God en nooit tevreden zijn totdat we wandelen in het plan van
God met deze wereld, totdat we wandelen in de kracht van de Heilige Geest, totdat we
doorhebben dat ons werk niets en dan ook niets uitwerkt, maar dat slechts volkomen overgave
en afhankelijkheid van de Heilige Geest de deuren van de hemel opent.
De vragen die wij onszelf moeten stellen zijn:
“Werkt de Heilige Geest door mij zoals Hij dat door Jezus mijn voorbeeld deed?”
“Werkt de Heilige Geest door mij zoals Hij in Handelingen werkte en in de rest van het
Nieuwe Testament?”
“Heb ik me wel werkelijk overgegeven aan de Heilige Geest, of doe ik nog zoveel uit mijn
eigen kracht?”
Strek je uit naar God, naar overgave aan de Heilige Geest en je zal door Hem een nieuw
hoofdstuk schrijven: “Handelingen 29”
Hij kan in en door jou doen wat jij zelf niet kan.
Laten we kijken naar wat God vindt en denkt en zegt.
Laten we in de Bijbel kijken wat de resultaten zijn en wat ons verwachtingspatroon mag zijn.
Je zal vrucht dragen
Johannes 15:2: “Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel
vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.”
Johannes 15:8: “Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn
discipelen zijn.”
Johannes 15:16: “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij
zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat
gij Hem bidt in mijn naam.”
Er zullen veel mensen komen om te luisteren
Matteüs 20:29: “En toen zij uit Jericho gingen, volgde Hem een grote schare.”
Marcus 4:1: “En wederom begon Hij te leren bij de zee. En een zeer grote schare verzamelde
zich bij Hem, zodat Hij in een schip ging en daarin nederzat op de zee, en de gehele schare
was bij de zee op het land.”
Marcus 5:24: “En Hij ging met hem mede en een grote schare volgde Hem en zij drongen
tegen Hem op.”
Marcus 8:1: “In die dagen, toen er weder een grote schare bijeen was en zij niets te eten
hadden, riep Hij zijn discipelen tot Zich en zeide tot hen:”
Lucas 7:11: “En het geschiedde kort daarna, dat Hij reisde naar een stad, genaamd Nain. En
zijn discipelen reisden met Hem, en een grote schare.”
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Johannes 6:2: “En Hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen, die Hij aan
zieken verrichtte.”
Johannes 15:20: “Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven
zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord
bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.”
Mensen zullen tot geloof komen en zich bekeren
Johannes 2:23: “En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn
naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed;”
Johannes 4:39: “En uit die stad geloofden vele der Samaritanen in Hem om het woord der
vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb.”
Johannes 4:41: “En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord,”
Johannes 7:31: “En uit de schare kwamen velen tot geloof in Hem en zij zeiden: Zal de
Christus, wanneer Hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft?”
Johannes 8:30: “Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem.”
Johannes 10:42: “En velen daar geloofden in Hem.”
Johannes 11:45: “Vele der Joden dan, die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden
wat Hij gedaan had, geloofden in Hem;”
Johannes 12:11: “daar vele der Joden ter wille van hem kwamen en in Jezus geloofden.”
Handelingen 2:41: “Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag
werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.”
Handelingen 4:4: “Maar velen van hen, die het woord gehoord hadden, werden gelovig, en het
getal der mannen werd ongeveer vijfduizend.”
Handelingen 4:32: “En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was een van
hart en ziel, en ook niet een zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom
was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk.”
Handelingen 5:14: “En des te meer werden er toegevoegd, die de Here geloofden, tal van
mannen zowel als vrouwen,”
Handelingen 6:7: “En het woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer
toe en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof.”
Handelingen 9:31: “De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij
werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand
van de Heilige Geest.”
Handelingen 9:42: “En het werd bekend door geheel Joppe en velen kwamen tot geloof in de
Here.”
Handelingen 11:21: “En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het
geloof en bekeerde zich tot de Here.”
Handelingen 11:24: “want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En
een brede schare werd de Here toegevoegd.”
Handelingen 14:1: “En het geschiedde evenzo te Ikonium, dat zij in de synagoge der Joden
gingen en zo spraken, dat er een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, tot het
geloof kwam.”
Handelingen 16:5: “De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in
zielental toe.”
Handelingen 17:12: “Velen dan van hen kwamen tot het geloof, en van de aanzienlijke
Griekse vrouwen en mannen niet weinigen.”
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7 Uitspraken met betrekking tot evangelisatie
1. Weet toch de waarde van een ziel die gered wordt. (Henri Hüpscher.)
2. Toen Jezus aan het kruis hing was God serieus met ons; bloedserieus. Wees ook serieus
met Hem. (Henri Hüpscher.)
3. Toen het voorhangsel scheurde betekende dat: “de weg is open!” “de weg is open!”
(Henri Hüpscher.)
4. Jezus, Joshua betekent: “God redt”. Gaan je ogen open? Begrijp je nou Gods plan met de
wereld? (Henri Hüpscher.)
5. Mensen die zonder God leven denken dat ze niet tot Hem kunnen komen. “Ze zijn te
slecht, ze hebben het verprutst. Maar juist God is het die zegt: ”Kom naar mij, juist hoe
meer jij het verprutst hebt hoe meer ik het wil dat jij komt naar mij”. “Juist dat wil ik”.
(Henri Hüpscher.)
6. Jezus werd een vriend van de zondaar genoemd. Hoe word jij genoemd? (Henri
Hüpscher.)
7. “ Heb je naaste lief als jezelf”. Wat heb jij het liefst voor jezelf? Jezus toch? Breng Jezus
dan naar je naaste. (Henri Hüpscher.)
8. Shall we say no, when Jesus says go. (John. T.L. Maasbach.)
9. Zijn liefde brengt ons tot berouw. Als zijn liefde door jou stroomt zal het mensen tot
berouw brengen. Succes verzekert. (Ed Elliot.)
10. Gods liefde verandert de grootste zondaar in enkele minuten. (Henri Hüpscher.)
11. Bij vissen telt uiteindelijk niet de hengel en het aas maar of je vis hebt gevangen. Bij
evangelisatie telt niet de hengel en het aas maar of je gevangen hebt. (Henri Hüpscher.)
12. De grootste smoes (en de duivel lacht) is als christenen zeggen als er niemand tot bekering
komt: “We hebben gezaaid, je weet nooit wanneer het opkomt.” Ondertussen loopt “de
wereld” om ons heen naar de hel! Geen resultaat betekent stoppen met eigen ideeën en
methodes, God zoeken en op Zijn manier verder gaan. (Henri Hüpscher.)
13. God wacht tot we gaan handelen net als Jezus. (Smith Wigglesworth.)
14. U hebt de kracht om uit te delen aan een wereld in nood. (Smith Wigglesworth.)
15. Het is verkeerd om op de Heilige Geest te wachten. De Heilige Geest wacht op ons!
(Smith Wigglesworth.)
16. Als Jezus wonderen nodig had om te bewijzen wie Hij was, hoeveel te meer hebben wij
wonderen nodig om te bewijzen wie Hij is. (Henri Hüpscher.)
17. De enige generatie die onze generatie kan bereiken is onze eigen generatie.
(Oswald. J. Smith.)
18. “Gaat heen in de gehele wereld”. Dit is geen voorstel of aanbeveling maar een bevel.
(Henri Hüpscher.)
19. Het gaat niet om het praten over verloren zielen, zelfs niet om het bidden voor verloren
zielen maar om het redden van verloren zielen. (Reinhard Bonnke.)
20. Overal wordt er geschreeuwd. Als er iets is waarover moet worden geschreeuwd is dat het
evangelie. (Reinhard Bonnke.)
21. De evangelist is pas geloofwaardig als de mensen zien dat God hem bevestigt.
(Henri Hüpscher.)
22. Als de zondaar tijdens evangelisatie God niet ervaart, heb je in je eigen kracht gewerkt.
(Henri Hüpscher.)
23. Als de zondaar God niet ervaart tijdens evangelisatie kan je net zo goed Coca-Cola
promoten. Als hij daar een slok van neemt ervaart hij in ieder geval wat. (Henri
Hüpscher.)
24. Jezus zei: ”Ga niet zonder mijn kracht evangeliseren”. Waarom doen de meeste christenen
dat dan uit alle macht. (Henri Hüpscher.)
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25. Bij velen zit de Heilige Geest al dagen, weken, maanden, jaren te wachten. Hij verveelt
zich en denkt: ”Waarom heeft deze persoon toch om de doop in de Heilige Geest gevraagd
als Hij er toch totaal niets mee doet.”. (Henri Hüpscher.)
26. Ben je gedoopt in de Heilige Geest? Uitgaan is dan geen optie maar een bevel.
(Henri Hüpscher.)
27. Ongeloof zegt: “Ik weet het niet”, “Ik durf niet”, “Ik begrijp het niet.” Geloof zegt: “Gaat
heen, predik en genees”. (Henri Hüpscher.)
28. “Wie in mij gelooft, de werken die ik doe zal hij ook doen en grotere dan deze”. (Jezus.)
29. Als je de vlam hebt, hangt het van jou af of je er iets mee in de brand steekt of niet.
(Henri Hüpscher.)
30. 97% van de christenen brengt nooit iemand tot de Heer. (Mark Six.)
31. Wat we nodig hebben is onvoorwaardelijke, onmiddellijke bekering tot God. (Henri
Hüpscher.)
32. De grootste beloning voor Jezus is een ziel die gered wordt. (Niels Ypma.)
33. Het feit dat we moeten onderwijzen om te evangeliseren is eigenlijk absurd (Herman
Boon.)
34. Geen betweterig verhaal, maar een bewogen hart. (Herman Boon.)
35. Je kan alles doen voor God, maar pas als je je overgeeft dan kan Hij doen door jou heen
wat Hij wil. (Henri Hüpscher.)
36. Een sleutel voor evangeliseren met resultaat is volkomen overgave aan de Heilige Geest.
(Henri Hüpscher.)
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Nawoord
Ik hoop dat je gaat toepassen wat je geleerd hebt.
Het is goed om kennis te hebben, maar belangrijk is dat we er wat mee gaan doen.
Geef je toch volkomen over aan de Heilige Geest en heb een relatie met Hem en Hij zal gaan
doen wat jij niet kan.
Hij zal mensen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij zal wonderen door jouw
leven gaan doen.
Hij zal reëel worden in je leven en je zal mensen brengen van de duisternis naar het licht.
De hemel zal feest hebben omdat wat verloren was gevonden is.
Gods zegen.
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