Verwacht grote dingen van God
Onderneem grote dingen voor God
William Carey

Stappen
NAAR PERSOONLIJKE

OPWEKKING
Vervuld zijn met de
Heilige Geest

H E L M U T

H A U B E I L

Titel
Stappen naar persoonlijke opwekking
Vervuld zijn met de Heilige Geest
ISBN: 978-90-827800-6-2
1e druk, april 2019
Vertaling vanuit de Engelse uitgave (2e druk).
Kopierecht
© Helmut Haubeil
Kaftontwerp
Simon Eitzenberger, www.desim.de
Kaftopmaak
Konrad Print & Medien, www.konrad-medien.de
Bestellen
Promise Ministry
KvK Groningen 53677943
Johan Faberlaan 33,
9744 DE Groningen
Bestellen via webshop van: www.promiseministry.nl
Contact: info@promiseministry.nl
Bijbelcitaten zijn uit de Herziene Statenvertaling (2016).
Wanneer GNB staat aangegeven, zijn aanhalingen uit de
Groot Nieuws Bijbel (1996).
Uw donatie aan het non-profit uitgeverswerk van Promise
Ministry:
Bankrekening: IBAN NL46 KNAB 0258 5450 11
t.n.v. Promise Ministry
Voor overboekingen vanuit het buitenland:
SWIFT/BIC-code: KNABNL2H
2

Oorspronkelijke titel
Schritte zur persönlichen Erweckung
TOP Life Wegweiser-Verlag GmbH, Wien.
2018
ISBN: 978-3-903002-14-2
Contact auteur (in Duits of Engels)
Helmut Haubeil
Rosenheimerstr. 49
D-83043 Bad Aibling / Oberbayern
Deutschland
Email: helmut@haubeil.net
Telefoonnummer: +49 (0)8061 4900712
Vertalingen:
De originele taal is het Duits, vertalingen bestaan in het:
Amhaars Ethiopië, Bahasa Indonesia, Bulgaars, Kroatisch,
Chinees, Deens, Engels, Filipijns-Tagalog, Frans, Hindi India,
Hongaars, Kinyarwanda-Rwanda, Kirundi-Burundi, Lets,
Mizo-India, Mongools, Nederlands, Noors, Odiya-India,
Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Servisch, Sloveens,
Spaans, Swahili, Telugu-India, Thais, Tsjechisch, UrduPakistan, Vietnamees, Zweeds.
In voorbereiding: Arabisch, Bangla-Bengali, Birmaans,
Mandarijn Chinees, Italiaans, Krio-Sierra Leone, Maleis,
Tongan - Tonga Islands/Pacific.
Vertalingen in andere talen zijn gewenst. Neem echter
eerst contact op met Helmut Haubeil, als je wil gaan
vertalen in je eigen taal.

3

Website
www.steps-to-personal-revival.info en www.schritte-zurpersönlichen-erweckung.info
Hier vind je alle talen waarin het boek vertaald is en nog
vertaald zal worden. Je kunt ze hier online lezen, uitprinten
en delen met je vrienden. Handvatten voor leiders en
sprekers, getuigenissen en het vervolgboek: ‘In Jezus
blijven’ vind je ook op deze websites.
Spreekverzoeken voor seminars
USA en andere landen: www.spiritbaptism.org
Home page, scroll down
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en andere Europese
landen:
www.steps-to-personal-revival.info –
Selecteer de Duitse editie,
ga naar de titelpagina en scroll down
Filippijnen:
Allan D. Faina,
Email: allan@lightingtheworld.org,
SDA church: Fidela Herrera Subd,
Bgy. Santol, Tanza, Cavite-4108
Tel: (63) 926 054 1175

4

INHOUDSOPGAVE
Stappen naar persoonlijke opwekking ............................7
Vervuld zijn met de Heilige Geest.
Voorwoord voor leiders ............................................... 10
Vermenigvuldiging van de resultaten.
Hoofdstuk 1
Jezus’ meest kostbare geschenk ................................... 17
Wat leerde Jezus ons over de Heilige Geest?
Ken je Jezus’ meest indrukwekkende boodschap?
Welke taken heeft de Heilige Geest?
Waarom hebben we hulp van buitenaf nodig voor onze
karakterverandering?
Hoofdstuk 2
Waar ligt de kern van onze problemen? ........................ 30
Is er een geestelijke oorzaak?
Is het een gebrek aan de Heilige Geest?
Hoofdstuk 3
Onze problemen zijn op te lossen ................................. 61
Hoe kunnen wij een blijmoedig en sterk christen worden?
Hoe kan de Heilige Geest ons leven vullen?
Hoofdstuk 4
Welke verschillen zijn er te verwachten? ...................... 83
Wat is ons voordeel van een leven vervuld met de Heilige
Geest?
Wat missen we wanneer we niet om de Heilige Geest
bidden?

5

Hoofdstuk 5
De sleutel tot de praktijk ............................................ 113
Hoe kan ik Gods oplossing voor mij in de praktijk brengen
en ervaren?
Hoe kan ik zodanig bidden, dat ik er na het gebed zeker van
ben, vervuld te zijn met de Heilige Geest?
Hoofdstuk 6
Welke ervaringen staan mij te wachten? .................... 133
Persoonlijke ervaringen, alsook die van gemeenten,
conferenties en unies.
Hoofdstuk 7
Het belang van delen .................................................. 149
Wat kunnen kerkleiders en gemeenten doen?
Appendix ................................................................... 164

6

Onze God heeft zelf het gebod gegeven 1
Laat u voortdurend en altijd weer opnieuw met de
Geest vervullen (Efeziërs 5:18) 2

Stappen naar
persoonlijke opwekking
Vervuld zijn met de Heilige Geest
Wat was de reden dat ik mij plotseling opnieuw en
intensief ging bezighouden met het thema ‘leven in de
Heilige Geest’?
Op 14 Augustus 2011, toen ik in Kandergrund/ Berner
Oberland was, werd mij onverwacht een belangrijke
samenhang duidelijk. Ik herkende een geestelijke oorzaak,
waardoor wij een deel van onze jeugd verliezen. Ik was zeer
aangedaan. Ik dacht aan mijn kinderen en mijn
kleinkinderen. Sinds die tijd ben ik hier intensief mee bezig
geweest.
Als dat de oorzaak is, zou dit onze prioriteit moeten zijn. Als
de oorzaak verwijderd of duidelijk verminderd kan worden,
zouden veel problemen onnodig zijn of opgelost kunnen
worden.

1

E.G. White, Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, p. 25
Verklaring vanuit het Grieks van Efeziërs 5:18: Johannes Mager, Auf den
Spuren des Heiligen Geistes Lüneburg, 1999, p. 100,101.
2
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‘‘Ik ben ervan overtuigd, dat achter
veel van onze problemen dezelfde
geestelijke
oorzaak
schuilgaat,
vooral achter onze persoonlijke
problemen en die in de gemeente en
in de kerk wereldwijd. Het is
namelijk het tekort aan de Heilige
Geest.

’’

Wat zeggen anderen over dit tekort
Emil Brunner:
De Heilige Geest is altijd min of meer het stiefkind van
de theologie geweest. 3
D. Martin Lloyd-Jones:
Als ik zo vrij mag zijn om mijn mening te uiten, dan is
er waarschijnlijk geen onderwerp ten aanzien van het
Bijbelse geloof zo verwaarloosd als dat van de Heilige
Geest, zowel in het verleden als in de tegenwoordige
tijd. Ik ben er zeker van dat we hier te maken hebben
met de oorzaak van de zwakte van het evangelische
geloof. 4
LeRoy E. Froom:
Ik ben ervan overtuigd dat het ontbreken van de
Heilige Geest ons grootste probleem is.’ 5

3

In: Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg,
1999)
4
D. Martin Lloyd-Jones, Vollmacht, Telos-Taschenbuch Nr.385 (Marburg,
1984), p. 72
5
LeRoy E. Froom, The Coming of the Comforter, (Hagerstown, 1949), p.
94
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Dwight Nelson:
Onze gemeente heeft tot in den treure
bewonderenswaardige methoden, plannen en
programma’s ontwikkeld, maar als we uiteindelijk niet
ons geestelijk bankroet erkennen (het ontbreken van
de Heilige Geest), waaraan te veel van onze
predikanten en leidende broeders lijden, zullen we
nooit boven ons pro forma christenleven uitstijgen.6
Garrie F. Williams:
Het lijkt erop dat de Heilige Geest überhaupt een
ondergeschikte rol speelt in het dagelijks leven van
zowel vele Adventisten als in het kerkelijk leven. En
toch is Hij de basis voor een vrolijk, aantrekkelijk en
vruchtdragend leven in Christus. 7
A.W. Tozer:
Als de Heilige Geest vandaag weggenomen zou
worden van onze kerk, zou bij 95% van wat we doen
niemand het verschil opmerken. Als de Heilige Geest
zich had teruggetrokken van de vroege kerk, dan zou
95% van wat ze deden opgehouden zijn en iedereen
zou het verschil hebben gemerkt. 8
In het eerste hoofdstuk willen wij een aantal aanwijzingen
bestuderen, die onze Heere Jezus over de Heilige Geest heeft
gegeven.

6

Helmut Haubeil, Missionsbrief Nr. 34 (Bad Aibling, 2011), p. 3; Pro
forma is Latijn voor: voor de vorm, schijn
7
Garrie F. Williams, How to be filled by the Holy Spirit and know it,
(Lüneburg, 2007), kaft
8
Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben, Andrews
University, PPt-dia 2
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Voorwoord voor leiders
Vermenigvuldiging van de resultaten
Beste leider,
Wilt u dat uw regio op geestelijk vlak en in aantal groeit?
Maar is dit vandaag de dag echt wel mogelijk? Ja, dat is zeker
mogelijk. Hoe?
Wat je ook maar van plan bent, je zult niet slagen door de
kracht van een leger en niet door menselijke macht: ‘Nee,
mijn Geest zal het tot stand brengen! Ik beloof het, de Heer,
de almachtige God’ (Zacharia 4:6).
Hoe zou dit moeten gebeuren? Ik denk dat we op dit punt
allemaal nog moeten leren. Willen we ook leren van de
ervaringen van anderen? Daar ben ik van overtuigd. Moge
de Heer ons allen de volledige weg door Zijn Geest tonen.
De gedeelde ervaringen laten zien dat dit boekje een
waardevolle ondersteuning kan bieden. Maar geestelijke en
numerieke groei vereist meer dan alleen het één keer lezen
van een boekje of het verspreiden ervan. Het heeft de
betrokkenheid van je hart nodig. Ik durf te zeggen: jouw
omgeving zal slechts zo ver gaan als jij gaat. Niemand kan
een ander leiden, tenzij hij zelf eerder het pad is gegaan.
Onze levens, onze gebeden, onze getuigenissen, onze
gesprekken, onze invloed en onze preken zullen door God
worden gebruikt. In feite lijkt meermaals lezen zelfs een
sleutel te zijn: pedagogisch onderzoek heeft aangetoond dat
het noodzakelijk is om zo'n cruciaal thema voor ons leven zes
tot tien keer te lezen voordat je het grondig begrijpt. Probeer
het op zijn minst één keer uit. Het resultaat zal je overtuigen.
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Getuigenissen
Twee kerkelijke ambtsdragers
Getuigenis 1: [...] Ik heb drie keer uw boek Stappen naar
Persoonlijke Opwekking gelezen. Ik had nooit gedacht dat ik
op zulke nieuwe inzichten over gebed zou stuiten. Gebed dat
is gebaseerd op Gods beloften zoals u heeft uitgelegd.
Sindsdien heeft God overwinningen in mijn leven
bewerkstelligd die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Ik
ben uitgenodigd om te prediken op een camp meeting. Uw
boek gaf mij het thema. (26 juni 2017 - F.S., ingekort.)
Getuigenis 2: [...] Sinds ik uw boek begon te lezen (ik heb het
zes keer gelezen volgens het advies in het boek) en heb
geleerd om met beloften te bidden, is mijn leven veranderd.
De Heer leidde mij om een preek voor de camp meeting voor
te bereiden over onze grootste behoefte, de verfrissende
regenbuien van de Geest van God. In alle jaren die ik aan de
bediening heb gewijd, heb ik nog nooit eerder de kracht van
de Heilige Geest opgemerkt, zoals ook drieduizend
toehoorders in dat auditorium bemerkt hebben. - Mijn
vrouw heeft een volledige verandering in mij geconstateerd.
Zelfs ik ben verbaasd over mezelf. (25 juli 2017 - F.S.,
ingekort.)
40-dagen concept: van 17 naar 65 leden
De kleine gemeente in Keulen-Kalk, Duitsland, had 17 Duitse,
Spaanse en Portugese leden. Pastor J. Lotze nodigde hen uit
om het 40-Dagen concept in de praktijk te brengen. Ze
bestudeerden één van de 40-dagen-boeken in groepjes van
twee. Elk groepje bad dagelijks voor vijf mensen die nog niet
bereikt waren en ze maakten persoonlijk contact met hen.
Op de 40e dag hadden ze een bezoekerssabbat en daarna
was er een 14-daagse evangelisatie-campagne. Ze waren in
staat om binnen korte tijd 13 mensen te dopen. Ze
herhaalden het 40-Dagen concept verschillende keren en
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zijn binnen 4 jaar uitgegroeid tot 65 leden. (Zie hoofdstuk
7.12 voor het 40-Dagen concept.)
Lugano, Italiaanssprekend deel van Zwitserland
Predikant Matthias Maag had als zendeling in Zuid-Afrika
uitstekende ervaringen met de 40-Dagen boeken van Dennis
Smith. Toen hij terugkeerde naar Zwitserland, begon hij
onmiddellijk met dit concept. In het eerste jaar waren er 15
dopen (wat heel bijzonder is in deze regio). Eén vrouw kwam
al 15 jaar lang regelmatig in de kerk. Tijdens dit 40-Dagen
programma besloot ze zich te laten dopen.
Een jongere
Mijn naam is Alina van Rensburg en ik ben de jeugdleider van
de South Queensland Conferentie (12.200 leden) in
Australië. Een jongedame heeft aan het begin van dit jaar
Stappen naar Persoonlijke Opwekking aan mij gegeven en ik
was compleet onder de indruk. Het behandelt hetzelfde
thema dat God op het hart van mijn man en mijzelf heeft
gelegd: het openstaan voor de Heilige Geest in ons leven!! Ik zou u zoveel verhalen kunnen vertellen, maar kort gezegd:
wij zijn zeer gezegend door dit kleine boekje! Greg Pratt
(Discipelship and Spiritual Development Director SQC) gaf
mij eerder dit jaar 300 boekjes die ik aan al mijn jeugdleiders
heb uitgedeeld tijdens onze leiderschapsbijeenkomsten en
de respons was werkelijk ongelooflijk. Dus nu zou ik er nog
graag 150 bij willen hebben om aan mijn jongvolwassenen in
Big Camp te geven dit jaar, om te bestuderen tijdens de
zogenaamde Life Group Sessies.
366 gedoopt en 35 in de doopklas
De secretaris van de Burundese Unie, Paul Irakoze (130.000
leden, 100.000 exemplaren van Stappen naar Persoonlijke
Opwekking in Kirundi), zei dat er in totaal 320 voormalige
leden terug waren gekomen door de invloed van de
12

brochure. Ze werden weer opgenomen door een nieuwe
doop in maart 2017.
Doven en slechthorenden
Dove mensen lazen het boekje drie keer, waarna ze hun
ervaringen met andere slechthorende mensen deelden.
Resultaat: in maart 2017 doopten wij 25 dove mensen.
Gevangenen
Wij hebben het boekje uitgedeeld aan onze kerkleden in de
Mpimba gevangenis (Burundi). Ze werden geraakt door de
Heilige Geest en begonnen hun geloof te delen. Onlangs
werden op een sabbat 21 gevangenen gedoopt en 35
bereiden zich voor op de doop. Dit is de vrucht van het
boekje Stappen naar Persoonlijke Opwekking.
Studieperiode gebedsweek
De Burundese Unie gebruikte voor de week van gebed, in
november 2017, voor hun 130.000 leden opnieuw het
boekje Stappen naar Persoonlijke Opwekking. Ook werden
de preken van onze secretaris over dit onderwerp elke avond
op de Adventistische radio uitgezonden.
Studenten
Predikant Dwight Nelson, hoofdpredikant aan de Andrews
Universiteit, vertelde dat dit kleine boekje ‘[…] mijn innerlijk
heeft veranderd. Het wil hetzelfde voor jou doen.’ Hij begon
op 2 september 2017 met een reeks van drie preken: Ground
Zero and the New Reformation: How to be baptized with the
Holy Spirit. (Ground Zero en de nieuwe Hervorming - Hoe
gedoopt te worden met de Heilige Geest.) Hij citeerde uit
Stappen naar Persoonlijke Opwekking en beval het iedereen
aan. Dat leidde tot 4.000 downloads en de bestelling van
duizenden boekjes. Link naar deze preken en zijn blog:
https://www.pmchurch.tv/sermons
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Een uitstekend idee uit de USA
Gisteren luisterde ik naar de serie preken van Dwight Nelson.
Ik wil het boekje Stappen naar Persoonlijke Opwekking deze
sabbat in mijn gemeente introduceren en daarom wil ik de
eerste 5 minuten van deze serie laten zien in de hoop dat dit
getuigenis met betrekking tot het boekje, de interesse zal
wekken. Na de gezamenlijke maaltijd zullen we, met
toestemming van mijn predikant, de rest van de preek laten
zien aan degenen die geïnteresseerd zijn. ⎯ D.W.
Evangelisatie
Dwight Nelson schrijft in zijn blog van 11 oktober 2017
(ingekort en bewerkt): ‘Eenennegentig ‘gasten’ (zoals zij hen
noemen) sloten zich tijdens het negentig minuten durende
avondprogramma aan bij de Adventisten in Zagreb […]
Namens mij persoonlijk en in dankbare waardering voor uw
voorbede, [...] moet ik getuigen dat ik in alle jaren dat ik
betrokken ben geweest bij evangelisatie, nog nooit zo’n
ervaring heb gehad bij een openbare evangelieprediking
zoals deze keer in Zagreb. Zoals ik de voorgangers hier op
Pioneer (International University) heb verteld, ben ik er
absoluut zeker van dat het de vrucht was van de volledige
bemiddeling van de Heilige Geest - dag en nacht, in die stad
- als reactie op gezamenlijk gebed. Weet u, velen van ons
begonnen al in september God te zoeken voor een dagelijkse
doop met de Heilige Geest (zoals Christus ons uitnodigt om
te doen in Lukas 11:13). Dat is de reden waarom ik er zeker
van kan zijn dat wat ik persoonlijk heb meegemaakt en
gezien heb in Zagreb, toe kan schrijven aan Zijn directe werk.
Dit alles zegt niets over mij, maar alles over de
waarachtigheid van Jezus ' belofte: ‘Maar u zult de kracht
van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u
zult Mijn getuigen zijn […]’ (Handelingen 1:8). Dus wat we
14

ook doen, laten we niet opgeven iedere morgen te zoeken
naar de frisse, krachtgevende doop door de Geest van God.’
Verzoening
Er zijn zeer mooie ervaringen van individuen en gezinnen te
vinden
op
de
site
https://steps-to-personalrevival.info/testimonies/ (zie ervaring nr. 2/17; 3/31; 3/35;
3/40; 4/52; 4/56). Ervaringen van gemeenten: over
spanningen, ruzies, verdeeldheid, verwondingen, gebrek
aan vergeving, emotionele uitbarstingen en persoonlijke
aanvallen die veranderde in liefdevolle en vreedzame
vergeving en verzoening (ervaringen nr. 1/10; 7/84).
Jonge moeder met kinderen - USA
Ik voel een grote verantwoordelijkheid voor de opvoeding
van mijn drie kleine jongens. De enige hoop die ik heb en zie,
is om dagelijks de Heilige Geest te vragen mij in bezit te
nemen. Sinds ik uw boek gelezen heb, heb ik gezien wat een
verschil het maakt in het gedrag van mijn jongens. Ik heb
geduld waar ik normaal geen geduld zou hebben, ik heb
liefde en mededogen waar ik voorheen frustratie zou
hebben. En ze reageren vaker wel dan niet met een gewillig
hart. We groeien zeker, maar wat ben ik dankbaar dat ik de
simpele waarheid begrijp hoe Jezus in mij kan leven. ⎯ D.W.
Hoe de interesse kan worden gewekt?
Onder dit ‘kopje’ in hoofdstuk 7 vindt u waardevolle
suggesties. Eén ding waarmee heel gemakkelijk begonnen
kan worden, is de suggestie van ‘Gecoördineerd lezen’. De
sterkste aansporing is het houden van een seminar, die u zelf
kunt houden of waarvoor u een gastspreker uitnodigt. (Een
video is helaas alleen in bepaalde talen beschikbaar). U kunt
de ervaring van een seminar nog verbeteren als u het
‘Gecoördineerd lezen’ voor of na het seminar doet.
15

Mijn verzoek
Mag ik u, als oudere broeder, iets aanbevelen: bid en lees
het boekje meerdere keren met iemand die dicht bij u staat.
Dit zal met name de voortgang in uw groep, gemeente of
conferentie beïnvloeden.
De volgende stap?
Kan de volgende stap zijn om uw inzichten en ervaringen te
delen met de predikanten, ouderlingen en andere
belangrijke leden? Het is zo belangrijk om hun hart te
bereiken. Zo begon het in Ethiopië. In juli 2017 ontvingen
500 predikanten aan het einde van een opwekkingsweek het
boekje in het Amhaars. In de Noord-Filipijnse Unie werd in
juni 2017 tijdens een gebedsvergadering aan 1.500
ouderlingen het boekje in het Filipijns uitgereikt.
Ervaringen delen
Wilt u uw getuigenissen persoonlijk en in onze publicaties
delen? Er gaat geweldige inspiratie vanuit. Indien nodig
kunnen getuigenissen ook worden gebruikt van www.stepsto-personal-revival.info–Testimonies
Beste leider,
Laten wij groeien in de Heilige Geest. De Heer heeft zelf het
bevel gegeven: ‘[…] word vervuld met de Geest’ (Efeziërs
5:18). Christus in ons en de Heilige Geest maken ons
‘verkondigers van een goede boodschap’ (Jesaja 40:9).
Vergeet Jezus' laatste woorden op aarde niet: ‘[…] maar u
zult de Heilige Geest ontvangen, en u zult Mijn getuigen zijn
door Zijn kracht’ - met bekwaamheid, toerustende,
bovennatuurlijke kracht - (Handelingen 1:8).
Uw broeder in Christus Jezus,
Helmut Haubeil
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Hoofdstuk 1

Jezus’ meest kostbare
geschenk
Wat leerde Jezus ons over de Heilige Geest?
Ken je Jezus’ meest indrukwekkende boodschap?
Welke taken heeft de Heilige Geest?
Waarom hebben we hulp van buitenaf nodig voor onze
karakterverandering?
Enkele eerste persoonlijke getuigenissen
Terug naar de eerste liefde: Een zuster schreef:
Mijn vriendin en ik bestuderen momenteel voor de
derde keer het 40-dagen-boekje met wijdingen en
gebeden als voorbereiding op Jezus’ wederkomst,
afgewisseld met de brochure Stappen naar
Persoonlijke Opwekking. Voordat wij deze brochures
ontdekten, was ons geloofs- en gebedsleven niet meer
zoals het oorspronkelijk was. We verlangden ernaar
om die ‘eerste liefde’ weer te vinden. En we hebben
haar gevonden! We danken God met heel ons hart
daarvoor. Het is zo wonderbaarlijk hoe onze
liefhebbende God gebeden verhoort en ons laat
herkennen hoe Zijn Geest aan het werk is – aan ons en
aan de mensen waarvoor wij bidden. ⎯ M.S.
Jezus kwam in ons leven: Een andere persoon schreef met
betrekking tot deze lectuur:
[...] dat deze in mijn leven tot een grote en
langverwachte zegen geworden is. Net als vele
17

geloofsgenoten verging het ook mij en een
geloofszuster uit onze gemeente, er miste iets in ons
geloofsleven, en dat we nu mochten ervaren hoe Jezus
in ons leven kwam en begonnen was ons te
veranderen. Daar is Hij nog steeds mee bezig. Stap
voor stap trekt Hij ons steeds dichter naar Zich toe. ⎯
S.K.
De discipelen van Jezus vroegen zich af: Waardoor kan Jezus
zo’n grote invloed uitoefenen? Heeft dit met Zijn bidden te
maken? Daarom vroegen ze: ‘Heer, leer ons bidden.’ En
Jezus willigt hun verzoek in.
Zijn lessen over gebed in Lukas 11: 1-13 bestaan uit drie
delen: Het Onze Vader, de gelijkenis van de vriend die ’s
nachts komt met een verzoek, en als hoogtepunt het bidden
om de Heilige Geest.
In de gelijkenis (vers 5-8) krijgt een man ’s avonds laat
bezoek en heeft niets wat hij hem zou kunnen voorzetten. In
zijn nood gaat hij meteen naar zijn buurman. Hij legt hem uit:
‘Ik heb niets’, en vraagt hem om brood. Hij blijf zolang vragen
tot hij brood krijgt (zie NBV: ‘[…] omdat zijn vriend zo
onbeschaamd blijft aandringen.’). Nu heeft hij brood levensbrood - voor zichzelf en voor zijn gast. Hij heeft het nu
voor zichzelf en is in staat het te delen.
Nu verbindt Jezus deze gelijkenis (het probleem van de
vragende vriend: ‘ik heb niets’ met het bidden om de Heilige
Geest en zegt: ‘Daarom zeg Ik u: Vraag en u zult ontvangen’
(Lukas 11:9). Dan volgt: Een unieke oproep van Jezus: Bid
daarom om de Heilige Geest. In dit unieke Schriftgedeelte
roept Jezus ons nadrukkelijk op om voor de Heilige Geest te
bidden. Ik ken geen ander Schriftgedeelte waar Jezus ons iets
op zo’n indringende en liefdevolle wijze op het hart drukt.
Deze passage komt uit Zijn lessen over gebed in de verzen 913. De belangrijkste woorden heb ik vetgedrukt zodat zijn
verzoek duidelijk te herkennen is:
18

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u
zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.
Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt;
en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden.
Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om
brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een
vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven,
of ook als hij om een ei vraagt hem een schorpioen
geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede
gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse
Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem
bidden? (Lukas 11: 9-13 HSV)
Jezus gebruikt in dit korte stukje zes keer het werkwoord
bidden; dan vervangt hij het woord bidden en versterkt het
twee keer door zoeken – een actieve daad – en nog twee
keer door aankloppen – ook een actieve handeling. Laat Hij
ons hiermee niet duidelijk zien dat we om vervuld te zijn met
de Heilige Geest iets moeten ondernemen? Het laatste
‘bidden’ staat in het Grieks in de onvoltooide tijd. Dat
betekent dat één keer bidden niet genoeg is, maar dat we
voortdurend in gebed moeten blijven. Jezus laat hier niet
alleen zien dat bidden heel noodzakelijk is, maar Hij
verwacht dat we het voortdurend doen. Hij wil met deze
nadrukkelijke uitnodiging heel sterk een verlangen naar de
Heilige Geest in ons opwekken.
In het boek Lessen uit het leven van alledag staat daarover
vermeld:
God heeft niet gezegd: Vraag een enkele keer en gij
zult ontvangen. Hij zegt dat wij moeten blijven vragen.
Houd onvermoeid vol met bidden. Het volhardend
vragen brengt de smekeling in een ontvankelijker hou-
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ding en geeft hem een groter verlangen de dingen
waarom hij vraagt, te ontvangen. 9
Jezus haalt dan drie voorbeelden aan die duidelijk aantonen
dat het geschetste gedrag zelfs voor zondige aardse vaders
ondenkbaar is. Daarmee wil Hij ons laten zien dat het voor
onze Hemelse Vader nog veel ondenkbaarder is om ons de
Heilige Geest niet te geven, als wij daarom bidden. Jezus wil
ons de volle zekerheid geven dat wij de Heilige Geest
ontvangen wanneer wij daarom bidden. Door deze en
andere beloften kunnen wij in geloof bidden en weten dat
wij hetgeen waarvoor wij gebeden hebben al ontvangen
hebben (1 Johannes 5:14, zie in hoofdstuk 5).
Deze speciale uitnodiging laat ons zien dat wij, naar Jezus’
overtuiging, iets essentieels missen, wanneer wij niet
voortdurend bidden om vervuld te zijn met de Heilige Geest.
Hij maakt ons op een duidelijke manier opmerkzaam dat wij
de Heilige Geest beslist nodig hebben. Hij wil dat wij
daardoor voortdurend de rijke zegeningen van de Heilige
Geest ontvangen.
Dit deel van Zijn lessen over gebed is een uniek proces. De
Heilige Geest is de kostbaarste gave van God. Het is de gave
waarin alle andere gaven ingesloten zijn. Deze gave is het
kroonstuk dat Jezus geeft aan Zijn discipelen en is een
duidelijk bewijs van Zijn liefde. Ik denk dat het heel
begrijpelijk is, dat zo’n kostbaar geschenk niemand zal
worden opgedrongen. Om het maar scherp uit te drukken:
De Heilige Geest wordt niet in de uitverkoop aangeboden.
Hij wordt diegenen gegeven die hun leven aan Jezus gegeven
hebben; het wordt diegenen gegeven die in een
voortdurende toewijding leven (Johannes 15:4,5). De
toewijding komt tot uitdrukking door:

9

E.G. White, Lessen uit het leven van alledag, H.12, p. 78
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▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

een verlangen naar God (wie dorst heeft – Johannes
7:37);
vertrouwen in God (wie in Mij gelooft, zoals de Schrift
zegt – Johannes 7:38);
totale overgave als gevolg van vertrouwen in God (uw
lichamen aan God te wijden – Romeinen 12:1);
God gehoorzamen (aan hen die Hem gehoorzaam zijn –
Handelingen 5:32);
je eigen weg opgeven, de weg van God gaan en dit naar
de wil van God belijden (Bekeer u en laat ieder van u
gedoopt worden – Handelingen 2:38);
geen onrecht in het hart koesteren (had ik in mijn hart
onrecht op het oog gehad, de Heer zou mij niet hebben
gehoord – Psalm 66:18);
onze grote nood erkennen en belijden (Ik heb niets –
Lukas 11:6);
voortdurend bidden om de Heilige Geest (Lukas 11:9-13).

Zien wij in de verwachtingen die God van ons heeft niet
duidelijk de kostbaarheid van dit geschenk? Als wij al die
voorwaarden eens bekijken, dan zullen wij waarschijnlijk bij
onszelf een tekort vaststellen. Ik heb er een gewoonte van
gemaakt dagelijks te bidden voor een verlangen naar de
Heilige Geest. En dat in verbinding met Johannes 7:37: ‘Als
iemand dorst heeft, laat hem tot Mij komen en drinken!’ 10
We kunnen bidden: Here Jezus, ik erken de voorwaarden
voor het ontvangen van de Heilige Geest volledig. Ik vraag U
oprecht of U dat nu, vandaag, in mij wilt vervullen. Onze
wonderbaarlijke God helpt ons zelfs met de verwezenlijking
van de voorwaarden.

10

Het is zeer waardevol om met Gods beloftes te bidden. Wie zich daar
meer op wil oriënteren kan hoofdstuk 5 meerdere malen lezen
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De Heilige Geest is de bron van een vervuld leven
Wat zegt Jezus zelf over de reden waarom Hij naar deze
aarde kwam? Hij zegt: ‘Ik ben gekomen om te zorgen dat zij
leven hebben, leven in overvloed’ (Johannes 10:10, GNB).
Jezus wil dat wij dit nieuwe leven nu al krijgen en dat we dat
na Zijn wederkomst in nog weer andere dimensies, in de
vorm van eeuwig leven in het koninkrijk van God mogen
voortzetten. En Hij laat ons zien dat de Heilige Geest de bron
van dit vervulde leven is:
Als iemand dorst heeft, laat hem tot Mij komen en
drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt:
Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste
vloeien. En dit zei Hij over de Geest. (Johannes 7: 3739).
Is dat niet een passende illustratie van het leven in volheid:
Stromen van levend water?
Het voorbeeld van Jezus
Heeft Jezus in Zijn leven hier op aarde niet een
dienovereenkomstig voorbeeld gegeven? Wij weten dat
Jezus in Maria, Zijn moeder, door de Heilige Geest verwekt
werd (Mattheüs 1:18). Wij weten dat Hij na Zijn doop
gebeden heeft, en ‘dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde
in de gedaante als een duif (Lukas 3:22). Was het onder deze
omstandigheden voor Hem ook noodzakelijk en belangrijk
elke dag de Heilige Geest te ontvangen? Ik citeer E.G. White:
‘Elke morgen had Jezus contact met Zijn Vader in de hemel,
terwijl Hij dagelijks van Hem een verse doop met de Heilige
Geest ontving.’ 11

11

Signs of the Times, 21 november 1895, par. 3.
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In Van Jeruzalem naar Rome staat:
Voor de medewerker die zich aan de Heere gewijd
heeft, is het een heerlijke troost te weten, dat zelfs
Christus toen Hij op aarde was, Zijn Vader dagelijks om
een nieuwe toevoer van genade bad. 12
Jezus heeft ons inderdaad hierin een voorbeeld gegeven. We
moeten ons afvragen: Als Jezus dagelijks opnieuw de Heilige
Geest nodig had, is het dan niet nog veel noodzakelijker voor
jou en mij?
De apostel Paulus heeft het doel van Jezus goed begrepen.
Hij bevestigt aan de gemeente Efeze dat ze verzegeld
werden met de Heilige Geest, toen ze tot geloof kwamen
(Efeziërs 1:13). In Efeziërs 3:16,17 biedt Hij hen aan met
kracht gesterkt te worden door Zijn Geest. In Efeziërs 4:30
maant hij hen: ‘Bedroef de Heilige Geest van God niet.’ In
Efeziërs 5:18 roept hij, als gevolmachtigde apostel, de
mensen in Efeze en ook ons, op: ‘Word vervuld met de
Geest’ ofwel: laat je voortdurend en steeds opnieuw met de
Geest vervullen. 13 We zien dat we een dagelijkse
vernieuwing van de Heilige Geest nodig hebben, ook
wanneer we die bij de wedergeboorte ontvangen hebben.
Voor het geestelijke leven en de groei van een christen is het
belangrijk dagelijks vervuld te worden met de Heilige Geest.
Over Efeziërs 5:18 staat in het ZDA Bijbelcommentaar:
Wat betekent het met de Heilige Geest gedoopt te
worden? Jezus zelf legde dit met een betekenisvolle
uitdrukking uit. Men is met de Heilige Geest gedoopt
(Handelingen 1:5) wanneer de Heilige Geest ‘over u
gekomen is’ (Handelingen 1:8). Gedoopt te worden
12

E.G. White, Van Jeruzalem tot Rome, H.5, p. 40
Werner E. Lange (Hrsg.), Unser größtes Bedürfnis (Lüneburg, 2011), p.
42
13
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betekent volledig in iets ondergedompeld te worden –
normaal gesproken in water. Dit gaat om de hele
persoon. De doop met de Heilige Geest betekent
volledig onder de invloed van de Heilige Geest te
komen, volledig door Hem ‘vervuld’ te worden. Dit is
niet een eenmalige gebeurtenis maar iets dat steeds
opnieuw herhaald moet worden, zoals Paulus in
Efeziërs 5:18b duidelijk maakt door de Griekse
tijdsvorm van het werkwoord ‘vervullen’ te
gebruiken.14
Jezus’ afscheidswoorden en de Heilige Geest
Jezus wilde de discipelen in Zijn afscheidswoorden blijdschap
en hoop meegeven. Hij deelde hen daarom mee dat in Zijn
plaats de Heilige Geest zou komen. Jezus zegt tegen de
discipelen iets zeer verrassends in Johannes 16:7:
Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik
wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet
naar u toe komen, maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar
u toe zenden.
Een nieuwe en goede oplossing
Jezus zegt tegen de discipelen iets zeer verbazingwekkends:
Het is beter voor jullie dat ik wegga. Dat betekent dan toch
dat deze nieuwe oplossing – dat Hij door de Heilige Geest
met ons is – beter is dan Zijn persoonlijke (fysieke)
aanwezigheid. Op deze manier is Hij niet begrensd, want Hij
kan zo bij eenieder zijn, waar die zich ook bevindt.

14

Bijbelcommentaar ZDA over Efeziërs 5:18
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Een persoonlijke getuigenis van een leraar en van een van
haar studenten
Toen het boekje Stappen naar persoonlijke opwekking
van Helmut Haubeil ongeveer een jaar geleden in mijn
thuisgemeente werd uitgereikt, las ik het heel snel
door. Al tijdens het lezen had ik meer ervaringen met
God dan ooit tevoren - dit fascineerde me en
moedigde me aan.
In de bijlage van het boekje vond ik de volgende
suggestie: ‘Pedagogisch onderzoek heeft aangetoond
dat het noodzakelijk is zes tot tien keer te lezen of te
luisteren naar een essentieel onderwerp, voordat we
het goed hebben begrepen.’ Deze bemoedigende
woorden: ‘Probeer het minstens één keer. Het
resultaat zal je overtuigen,’ trokken mijn aandacht.
Ik wilde dat ervaren en al bij de derde lezing greep het
me aan en voelde ik een grote liefde voor onze
Verlosser, waar ik mijn hele leven naar had verlangd.
Binnen twee maanden had ik het boekje zes keer
gelezen en het resultaat was de moeite waard.
Het was alsof ik kon begrijpen hoe het zou zijn als Jezus
dicht bij ons komt en we in Zijn zuivere, vriendelijke en
liefdevolle ogen kunnen kijken. Vanaf dat moment
wilde ik niet meer leven zonder deze vreugde in onze
Heiland.
Wanneer ik 's morgens wakker werd, verlangde ik al
naar mijn morgenwijding om wederom de
gemeenschap met God te mogen ervaren en
gedurende de dag bad ik stil dat de Heilige Geest me
zou helpen bij mijn gedachten tijdens mijn gesprekken
en mijn voorbeeld zou zijn tijdens het lesgeven en
communiceren.
Wanneer een kind negatieve aandacht trok en
dienovereenkomstig handelde, gaf God me kracht en
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wijsheid om ermee om te gaan. Sindsdien zijn mijn
werkdagen gevuld met de aanwezigheid van de
Schepper. Hij helpt me letterlijk in mijn dagelijks leven.
Sindsdien bid ik 's ochtends en tussendoor om de
uitstorting van de Heilige Geest. Het is alsof je dichter
bij de hemel bent en al kunt proeven hoe het daar zal
zijn.
Tijdens het lezen van het boekje kwam de gedachte bij
me op dat mijn leerlingen op school ook zouden
moeten delen in deze ervaring. Ik geef les aan 10- tot
15-jarigen op onze Adventschool Elijah in Vorarlberg,
Oostenrijk. Dus ik bad dat God me kansen zou geven.
Al snel daarna had ik een van mijn meest geweldige
ervaringen over hoe de Heilige Geest kan werken in de
harten van jonge mensen.
Een 13-jarig boefje en de Heilige Geest
Het begon een jaar voordat ik het boekje over de
Heilige Geest las. Er kwam een nieuwe leerling op
school en binnen een paar dagen veranderde onze
vredige oase in een vechterskamp. De jongen was toen
13 jaar oud - hij was de grootste van alle kinderen en
evenredig sterk. Veel dingen die tijdens het schooljaar
waren geleerd en geweldige vruchten hadden
voortgebracht, leken in een oogwenk te zijn
verdwenen. Hij vertelt zelf hierover:
Toen ik naar mijn huidige school kwam, had ik geen
idee wat me te wachten stond. Op mijn tweede
schooldag liet ik mezelf uitdagen, ik verloor mijn
zelfbeheersing en begon te vechten met een van mijn
klasgenoten. Ik sloeg hem ondanks dat hij aanzienlijk
zwakker was dan ik, ik schold hem uit en riep dat ik
hem nooit meer wilde zien.
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Later begreep ik dat ik fout zat en verontschuldigde ik
me zoals ik dat in het verleden altijd had gedaan.
Daarna had ik een gesprek met de rector. In de
volgende maanden ontstond er een proces in mij. Het
is verbazingwekkend dat dit proces toen pas begon te
werken alhoewel ik de zoon van een predikant ben. Ik
begon meer tijd met Jezus door te brengen.
Ik dacht dat deze jongen extra speciale aandacht nodig
zou hebben. Hij was zich bewust van zijn falen,
betreurde het en probeerde het opnieuw, maar in
eigen kracht had hij geen blijvend succes. In het begin
ging er bijna geen dag voorbij dat hij niet vocht, maar
geleidelijk aan werd het beter. Na zes maanden zei hij
dat hij dacht dat het de gebeden waren die hem
dichter bij God hadden gebracht. In de tussentijd was
hij begonnen om ‘s morgens te bidden voor kracht.
Zijn woedeaanvallen en vechtpartijen kwamen minder
vaak voor.
Elf maanden waren verstreken sinds zijn eerste dag op
school en we zagen nog meer vooruitgang bij hem.
Maar zijn vloeken, zijn woede-uitbarstingen en zijn
vuisten had hij nog steeds niet onder controle.
Het was ook logisch - hij probeerde op eigen kracht en
op eigen inzicht te winnen, wat soms wel en soms
helemaal niet werkte. Onze gebeden hadden iets
bereikt, maar zijn denkwijze was nog steeds niet goed
en de vernieuwende kracht van de Geest ontbrak.
Wat heeft het voor zin als een persoon zijn fouten ziet,
probeert zijn boosheid te beheersen en op het
volgende moment weer faalt? Net op het moment dat
ik me realiseerde dat ik ten einde raad was, ontving ik
het bovenstaande boekje. Het kwam precies op het
juiste moment. Toen besefte ik wat we misten. Het
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was de kracht van de Heilige Geest. We hadden Hem
zelfs niet gevraagd ons te helpen!
Omdat ik was geraakt door de boodschap van Stappen
naar persoonlijke opwekking, kreeg ik de moed om de
jongen te vragen of hij ooit om de Heilige Geest had
gebeden. Nee, dat had hij nog nooit gedaan. Toen
probeerde ik zijn interesse in het boekje te wekken. Ik
gaf het hem echter niet. Hij zou het echt moeten
willen. En al snel vroeg hij om het boekje. Nogmaals in
zijn eigen woorden:
In november 2012 gaf mijn leraar me het boekje
Stappen naar persoonlijke opwekking. Ik begon gretig
te lezen. In die tijd was ik niet echt bekend met het
werk van de Heilige Geest.
De eerste dag had hij bijna twee hoofdstukken
verslonden en toen vroeg hij me hoe vaak ik het had
gelezen. Hij begon meteen de hoofdstukken opnieuw
te lezen en wilde precies doen wat het boekje
suggereerde: zes tot tien keer lezen.
Sindsdien is er veel veranderd. Vanaf december 2012
waren er geen vechtpartijen of ruzies meer - ik kon het
nauwelijks geloven. De jongens die hij telkens in elkaar
sloeg, werden zijn vrienden en ze konden goed met
elkaar opschieten.
Hij is compleet veranderd. Hij is beleefd en zelfs
meegaand en een vrede heeft zijn agressieve karakter
overgenomen. Zijn klasgenoten kunnen bevestigen
dat God aan het werk was. Je kunt de vruchten elke
dag zien. Tot Gods glorie wil ik vermelden dat de
jongen besloot om zich in juni 2013 te laten dopen. Als
dat niet de Heilige Geest was!
Ik had altijd gedacht dat ik een kind kon leiden en het
de redelijkheid van iets kon laten inzien. Geduld,
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aandacht en veel gesprekken zouden het werk moeten
doen, maar het werkte gewoon niet op de lange
termijn. God moest ingrijpen en mij leren dat het Zijn
Geest is die het onmogelijke mogelijk maakt.
Op een dag wanneer deze jongen in de hemel is, zal ik
weten dat God het tot stand heeft gebracht. Toen ik
aan het einde van mijn latijn was en uiteindelijk tot het
inzicht kwam dat ik hem niet kon leiden, begon God
radicaal aan hem te werken. Het bemoedigt me te zien
dat er bij God geen hopeloze gevallen zijn. ⎯ C.P.
Gebed
Vader in de hemel, dank U voor de indringende uitnodiging
van Jezus om voor de Heilige Geest te bidden. De verliezen
die door het gebrek aan de Heilige Geest zijn ontstaan,
spijten mij. Ik heb deze goddelijke hulp nodig, zodat Jezus in
mijn leven groter wordt. Er is geen onderdeel in mijn leven,
waarin ik Zijn hulp niet nodig heb. Dank U dat de Heilige
Geest mijn karakter veranderen kan en mij voor Gods
koninkrijk geschikt wil maken. Ik geef mij, met alles wat ik
ben en heb, aan U. Dank U dat U mij aanneemt, dank U voor
Uw zegen. Help me te groeien in de kennis van de Heilige
Geest. Amen.
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Hoofdstuk 2

Waar ligt de kern van onze
problemen?
Is er een geestelijke oorzaak?
Is het een gebrek aan de Heilige Geest?
Oorzaken van het gebrek
Het antwoord van de Bijbel is: ‘U krijgt niet, omdat u niet
bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd
bidt, met het doel het in uw hartstochten (met een vleselijke
instelling Romeinen 8:5-7) door te brengen’ (Jakobus 4:2-3).
Onze Here Jezus riep ons, liefdevol en indringend, op om
voor de Heilige Geest te bidden. (Lukas 11:9-13). Wij stelden
vast dat wij dat voortdurend moeten doen. In hoofdstuk 3
zullen wij daar nog dieper op ingaan.
Velen […] spreken over Christus en over de Heilige
Geest en ontvangen desondanks geen zegen. Ze
openen hun hart niet voor de goddelijke werking, om
geleid en bijgestuurd te worden. 15
Als gemeente bidden wij al enige tijd om een
opwekking. Dat is zeer waardevol. Ellen White zei: ‘Het
is het vervuld worden met de Heilige Geest wat de
gemeenten vandaag de dag nodig hebben. 16
Waarom hongeren en dorsten wij niet naar de gave
van de Heilige Geest, alhoewel wij door Hem kracht
15
16

E.G. White, De Wens der Eeuwen, H.73, p. 561
E.G. White, Manuscript Releases, vol.7; p. 267
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ontvangen? Waarom spreken wij er niet over, bidden
wij er niet om en prediken wij er niet over? 17
Het gaat er echter niet alleen om voor een opwekking te
bidden, maar – zoals Mark Finley zegt – ook om ‘de (Bijbelse)
elementen om een opwekking om te zetten in de praktijk.’ 18
Mag ik u uitnodigen om de weg tot persoonlijke opwekking
te doorlopen? Dat zal u leiden tot een krachtiger en vervuld
leven.
Wij willen allereerst het probleem analyseren. Wij willen dat
grondig doen, anders bestaat het gevaar dat wij een
verandering onbelangrijk, onnodig of niet waardevol achten.
Daarna bekijken wij Gods oplossing die ons een enorme
zegen biedt. Ten slotte zullen wij kijken naar hoe wij dit
kunnen verwezenlijken en ervaren.
Ons tekort aan de Heilige Geest betekent zeker niet dat alles
wat wij gedaan hebben en nog doen, tevergeefs is. Er waren
en er zijn zeer goede plannen en programma’s. De Heere
heeft met zekerheid ook onze menselijke inzet, zover als
mogelijk, gezegend. Maar hoeveel meer resultaat en
hoeveel beter de situatie had kunnen zijn, als wij zonder
meer of in sterkere mate in de Heilige Geest zouden leven,
dat weet alleen de Heer.
Het zou in deze richting zijn gegaan en in de toekomst
kunnen gaan zoals Henry T. Blackaby het geformuleerd
heeft:
Hij (God) zou in zes maanden tijd meer bereiken door
een volk dat Hem is toegewijd, dan wat wij zonder
Hem in 60 jaar tijd zouden kunnen bereiken. 19

17

E.G. White, Testimonies for the Church, vol. 8; p. 22
Mark A. Finley, Revive us again (PPPA 2010)
19
Henry T. Blackaby, Experiencing God (Nashville 1990)
18
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Het gaat erom dat wij door God geleid, meteen de juiste weg
gaan en door zo te handelen een enorme werking ofwel
efficiëntie hebben. Dat is het geval als wij met de Heilige
Geest vervuld zijn.
Drie groepen van mensen en hun persoonlijke relatie met
God
Het Woord van God onderscheidt drie groepen van mensen
met betrekking tot hun persoonlijke relatie met God. Binnen
elk van deze groepen zijn er echter vele schakeringen,
afhankelijk van hun opvoeding, karakter, zelfontplooiing,
leeftijd, cultuur, ontwikkeling etc. Maar in alle diversiteit zijn
er slechts drie mogelijke basishoudingen ten opzichte van
God te onderscheiden:
▪ geen relatie – de Bijbel noemt hen natuurlijke mensen
▪ volle, echte relatie – de Bijbel noemt hen geestelijke
mensen
▪ gedeeltelijke of schijnbare relatie – de Bijbel noemt hen
vleselijke mensen
De aanduidingen ‘natuurlijk’, ‘geestelijk’ en ‘vleselijk’ zijn
vanuit Gods Woord geen waardeoordelen. Zij beschrijven
alleen de persoonlijke relatie tussen een mens en God.
Deze drie groepen worden beschreven in 1 Korinthe 2:14-16
en in 1 Korinthe 3:1-4. Wij willen op dit moment slechts
terloops ingaan op de ‘natuurlijke’ mens. Hij leeft in de
wereld. Als wij een korte blik werpen op de twee
overgebleven groepen binnen de gemeente, zal dat ons
helpen in te zien, waarachter het probleem zich
voornamelijk verschuilt. Het belangrijkste daarbij is dat ik
besef tot welke groep ik zelf behoor. Daarom is deze
beschouwing ook een hulpmiddel bij zelfdiagnose. Wij willen
daarbij ons eigen leven in ogenschouw nemen en niet dat
van anderen.
32

Wat is het criterium om te behoren bij de ene groep of de
andere?
Wij zullen bij alle drie de groepen vaststellen dat de
toewijzing plaatsvindt op grond van hun persoonlijke
verbondenheid met de Heilige Geest.
De natuurlijke mens
‘De natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God
niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook
niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden’
(1 Korinthe 2:14). De natuurlijke mens heeft geen relatie met
de Heilige Geest. Hij leeft in de wereld en vraagt niet of
nauwelijks naar God.
Geestelijke en vleselijke mensen bevinden zich in de
gemeente
Deze twee groepen worden ons voornamelijk in 1 Korinthe
2 en 3, maar ook in Romeinen 8:1-17 alsook in Galaten 5 en
6 gepresenteerd. Wij willen hier opmerken dat voor deze
beide groepen het criterium de relatie met de Heilige Geest
is. Dat is zo omdat, naar Gods plan, de Heilige Geest onze
enige verbinding met de hemel is. ‘Het hart moet eerst voor
de invloed van de Heilige Geest geopend zijn, voordat het de
zegeningen van God ontvangen kan.’ 20
Het geestelijke gemeentelid
We lezen in 1 Korinthe 2:15,16:
De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf
echter wordt hij door niemand beoordeeld. [Want] […]
wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij
Hem zal onderrichten […] maar wij hebben de
gedachten van Christus. (zie ook Jesaja 40:13).
20

E.G. White, Schreden naar Christus, H.11, p. 90
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Of, zoals het in de GNB staat:
Want hij die de Geest ontvangen heeft, is in staat alles
te beoordelen; maar niemand kan over hem oordelen.
Want: Wie kent de gedachten van de Heer? Wie kan
Hem raad geven? Wel nu, wij denken als Christus.
De geestelijke mens is de ware christen. Hij wordt ‘geestelijk’
genoemd, omdat hij vervuld is met de Heilige Geest. Ook hier
is de relatie met de Heilige Geest het criterium voor de
groepsindeling. Deze mens heeft een goede en groeiende
relatie met de Heilige Geest. Bij hem staat Jezus centraal in
zijn leven; we zeggen soms ook: Jezus zit op de ‘troon van
het hart’. De geestelijke mens heeft zich fundamenteel en
volledig overgegeven en zal dit gewoonlijk dagelijks
bevestigen, aangezien hij zich elke morgen aan Jezus
Christus wijdt, en dat met alles wat hij is en heeft. In de
Laodicea-boodschap wordt hij als ‘heet’ aangeduid, in de
gelijkenis van de tien maagden, als ‘wijs’. In Romeinen 8:117 en Galaten 5 staat er nog meer over hem geschreven. Hij
ervaart het ‘leven in overvloed’ (Johannes 10:10) of zoals
Paulus hem beschrijft: ‘opdat u vervuld zou worden tot heel
de volheid van God’ (Efeziërs 3:19; Kolossenzen 2:9).
Het vleselijke gemeentelid
Men kan een korte tijd of zelfs een langere tijd gemeentelid
zijn en toch vleselijk zijn. Kom jij er tot je verbazing achter
dat jij op dit moment nog een vleselijk christen bent, erger
je er dan niet over, maar wees er juist blij mee, want dan heb
jij de mogelijkheid er meteen verandering in te brengen. Ik
ben ervan overtuigd, dat de meeste vleselijke christenen het
uit onwetendheid zijn en eigenlijk naar meer geloof
verlangen. Bovendien is hun onwetendheid meestal niet hun
eigen schuld.
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Bedenk wel: Je zult door een leven met Christus in het hart,
door de Heilige Geest, grote vreugde ervaren. Jezus zegt in
Johannes 15:11: ‘en uw blijdschap zal volkomen worden.’ Je
zult door deze verandering stap voor stap het ‘leven in
overvloed’ ervaren (dit zegt Jezus in Johannes 10:10 - later
meer) en je hebt een gegronde hoop op het eeuwige leven.
Gebed
Vader in de hemel, maakt U mij alstublieft gewillig deze
vraag te stellen. Als ik een vleselijke christen ben, dan bid ik
U met heel mijn hart: help mij om dit meteen te erkennen.
Wilt U mij gewillig maken om bereid te zijn alles te doen wat
U wilt. Ik bid u: Leid mij tot een waarachtig christenleven,
naar een door U beloofd leven in overvloed en tot het
eeuwige leven. Alstublieft vernieuw mijn hart. Ik dank U met
heel mijn hart voor de verhoring van dit gebed. Amen.
In 1 Korinthe 3:1-4 staat een woord van de apostel Paulus
aan de vleselijke gemeenteleden:
En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen
die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk
zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met
melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat
nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet,
want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u
afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet
vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als
iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van
Apollos, bent u dan niet vleselijk?
Merken wij ook niet duidelijk op dat de persoonlijke relatie
tot de Heilige Geest het criterium voor de groepsindeling is?
De apostel Paulus zegt in deze paar verzen drie keer dat de
gemeenteleden in Korinthe vleselijk zijn. Wat betekent
vleselijk? Het betekent: Deze mens leeft vanuit de kracht van
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zijn vlees, dat wil zeggen, uit de normale kracht en
vaardigheden die de mens zelf heeft. Bovendien betekent
het dat hij niet vervuld is met de Heilige Geest of minstens
niet genoeg vervuld is.
Sommige mensen denken dat deze groep alleen uit mensen
bestaat, die in grove zonden leven. Maar dat is slechts één
van de vele subgroepen binnen deze groep. Ik wil graag nog
eens benadrukken dat er in elke groep een grote diversiteit
bestaat.
Paulus spreekt de vleselijke mensen aan met ‘lieve
broeders’. Dat laat zien dat het hier om gemeenteleden gaat.
Paulus kon met hen ‘niet spreken als met geestelijke
mensen’. Dat betekent: Zij waren niet of niet genoeg vervuld
met de Heilige Geest. Hij moest ‘met hen spreken als met
jonge kinderen in Christus’. Dat toont aan dat ze nog niet zo
in het geloof gegroeid waren, zoals het zou moeten. Men kan
veel Bijbelkennis hebben en toch niet geestelijk gegroeid
zijn. De geestelijke groei heeft met onze volledige overgave
aan Jezus en met een voortdurend leven door de Heilige
Geest te maken. Er was voor Paulus veel aan gelegen om het
probleem van de vleselijke christen in de gemeente Korinthe
op te lossen.
Vele vleselijke christenen ervaren in hun geloofsleven
ontevredenheid, teleurstelling, zinloosheid of een
voortdurende inspanning.
Andere vleselijke gemeenteleden zijn daaraan gewend
geraakt of hebben zich daarbij neergelegd en zijn daar
grotendeels tevreden mee. Misschien zeggen ze: ‘Wij zijn nu
eenmaal zondaren! Daar kun je niets aan doen.’
Weer andere vleselijke christenen kunnen heel enthousiast
zijn. Ze zijn blij dat ze de waarheid van de Bijbel hebben leren
kennen. Vleselijk gezinde gemeenteleden kunnen heel actief
zijn en zelfs leidinggevende posities in de gemeente of in de
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algehele kerkleiding hebben. Ze kunnen zelfs grote dingen
voor God doen. Mattheüs 7:22,23:
Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere,
Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en
in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam
veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen:
Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de
wetteloosheid werkt.
Waar ligt het probleem? Jezus zegt dat Hij hen niet kent. Ze
hadden geen echte relatie met Christus, maar een
schijnbare. Er heeft óf geen levensovergave plaatsgevonden,
óf het is niet onderhouden. Jezus heeft niet door middel van
de Heilige Geest in hun hart gewoond. Ze hadden dus geen
persoonlijke relatie met Christus. ‘Er bestaat ook een
schijnbare verbinding met Christus.’ 21 Wanneer is Christus
niet in ons? Ik heb daar een ernstig woord over gelezen.
Maar voordat ik dat naar voren breng, wil ik er eerst graag
op wijzen dat wij door een leven in de Heilige Geest, vrij
kunnen worden van dat wat we nu gaan lezen:
Een geestesgesteldheid die in strijd is met de geest van
Christus, loochent Hem, wat voor bekentenis hij ook
aflegt. De mens kan Christus loochenen door
lasterlijke roddel, door dwaas geklets, alsook door
oneerlijke en onvriendelijke woorden. Men kan Hem
ook verloochenen door de lasten van het leven te
vermijden en zondig vermaak na te lopen. Wie zich
aan de wereld aanpast, onbeleefd is, voorliefde heeft
voor eigen inzichten, zelfingenomen is, wie zich aan
twijfel vastklampt, zich onnodige zorgen maakt en zich
aan sombere gedachten overgeeft, ontkent en
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E.G. White, De Wens der Eeuwen, H.73, p. 565
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verloochent Christus. In al deze dingen toont een
mens dat Christus niet in hem is. 22
Door de genade van God kan daar snel verandering in
komen. We zullen hierop terugkomen in de hoofdstukken
drie en vijf.
Waarom is een levensovergave, een toewijding aan God, zo
belangrijk?
Gods Woord zegt:
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de
ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te
wijden als een levend offer, heilig en voor God
welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst
(Romeinen 12:1).
God wil ons genezen, ons bevrijden (van de tirannie
van ons eigen-ik; van de slavernij van de zonde). Maar
omdat dit een totale verandering vergt, een
vernieuwing van ons gehele wezen, moeten wij
onszelf helemaal aan Hem overgeven. 23
Ons eigen-ik wordt beledigd, boos, jaloers, het ergert zich, is
haatdragend, enz. Van deze houding wil God ons bevrijden.
Hij (God) nodigt ons uit om onszelf aan Hem te geven,
zodat Hij Zijn werk in ons volbrengen kan. Aan ons is
de keuze gelaten of wij bevrijd willen worden van de
slavernij van de zonde, of willen delen in de glorieuze
vrijheid van de kinderen van God. 24
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E.G. White, De Wens der Eeuwen, H.37, p. 290, 291
E.G. White, Schreden naar Christus, H.5, p. 42
24
E.G. White, Schreden naar Christus, H.5, p. 43
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‘‘Ik roep u er dan toe op, broeders,
door de ontfermingen van God, om
uw lichamen aan God te wijden als
een levend offer, heilig en voor God
welbehaaglijk: dat is uw redelijke
godsdienst.

’’

Onze eerste fundamentele overgave beantwoordt de Heere
met de wedergeboorte (Johannes 3:1-21). Daarna is het van
belang om in deze overgave te blijven (Johannes 15:1-17).
Daarover meer in het derde hoofdstuk. Over de
levensovergave zegt Morris Venden:
Een gedeeltelijke overgave is geen werkelijke
overgave … men kan net zomin zich een beetje aan
Christus overgeven, als dat men een beetje zwanger
kan zijn. Ofwel je bent het of je bent het niet. Er is geen
tussenweg. 25
Ellen White zegt het volgende over de dagelijkse overgave:
Alleen zij die Jezus’ medewerker willen worden, alleen
zij die zeggen: Heere, alles wat ik heb en alles wat ik
ben is van U, zullen als kinderen van God erkend
worden. 26
Men kan deel uitmaken van de kerk, en toch verloren
zijn. Hoe tragisch! De gelijkenis van de 10 maagden en
de boodschap aan de kerk van Laodicea, illustreren
dit. 27
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Morris Venden, 95 Theses on Righteousness by Faith (PPPA, 2001)
E.G. White, De Wens der Eeuwen, H.57, p. 432
27
Zie Helmut Haubeil, In Jezus blijven, H.2: Overgave aan Jezus
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Waarom is een vleselijke christen zo moeilijk te
herkennen?
Doordat het leven van een vleselijk mens met ‘religie’
overgoten is, ziet hij vaak niet dat hij het cruciale mist: een
innige en reddende relatie met God. Als Christus niet het
gehele leven mag bepalen, dan staat hij eigenlijk voor de
deur en klopt aan (Openbaring 3:20). En Hij zegt: Als daar
geen verandering in komt, zal ik jullie uitspugen.
Daar komt nog wat bij: We hebben op grond van onze
krachtige leerstellingen, vaste overtuigingen die zich volledig
op de Bijbel baseren. Belangrijk is echter dat we toch open
blijven staan voor verdere inzichten. Wij hebben de vaste
overtuiging dat we de waarheid - die ons enorm inspireert geloven. We hebben veel goede kennis. We zeggen de juiste
dingen. Dat maakt het zo moeilijk om het probleem van een
vleselijk christen te zijn, in te zien. Bovendien, speelt het ook
niet een rol of ik ooit werkelijk door de Heilige Geest geleefd
heb? Zo niet, kan ik het onderscheid dan überhaupt merken?
Een predikant schreef eens: ‘Ik kreeg net een telefoontje van
een zuster die deelneemt aan ons Programma 40-Dagenvan-Gebed (meer over dit onderwerp in hoofdstuk 5). Ze
vertelde dat dit haar hele leven had veranderd. Ze had zich
haar hele leven al afgevraagd wat er eigenlijk in haar
geloofsleven miste en nu wist ze het: de Heilige Geest. Ik zou
wensen dat je haar getuigenis had kunnen horen. Ze vertelde
dat ze nu voor het eerst in haar leven bemerkte dat ze een
relatie met God heeft […] Ook anderen hadden die
verandering in haar leven opgemerkt.’ 28 Ook aan deze
getuigenis kunnen wij zien dat iemand kan merken dat hij
iets mist, maar niet weet wat. Veel mensen hebben een
verlangen naar meer, maar weten niet naar wát en weten
niet hoe dat te verkrijgen.
28
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Ik ben dankbaar dat in 1 Korinthe 3:1-4 driemaal het woord
‘nog’ voorkomt. ‘U bent nog vleselijk.’ Dat laat zien dat het
voor een vleselijk mens mogelijk is geestelijk te worden.
Niemand hoeft vleselijk te blijven. Omdat hij bij een
gemeente hoort, heeft hij goede kans dit te erkennen en te
veranderen. We zullen later spreken over hoe je geestelijk
kunt worden.
Andere aspecten ter overdenking zijn jaloezie en ruzie, of
zoals de HSV het beschrijft: ‘Als er immers onder u afgunst is
en ruzie en tweedracht […]’ Voor Paulus was dit gedrag een
bewijs dat de vleselijke gemeenteleden niet door Gods Geest
leven, maar menselijk handelen – net als andere mensen. Zij
kunnen handelen zoals de natuurlijke mens, alleen dan in
een religieus jasje. Betekent dit dat spanningen in de kerk
voornamelijk veroorzaakt worden door vleselijk gezinde
gemeenteleden (zie Judas 19)? Was er in Jezus’ tijd tussen
de Farizeeën en Sadduceeën ook geen rivaliteit? Dat laat
zien dat er ook toen al spanningen waren tussen de
conservatieven en de progressieven /liberalen. De ene groep
nam het heel precies en de andere nam het minder nauw.
Maar beiden waren ervan overtuigd dat ze de juiste
Bijbeluitleg en handelwijze hadden. Toch laat Jezus zien dat
beide groepen vleselijk waren, oftewel: niet vervuld met de
Heilige Geest. Dat is ook heden ten dage mogelijk.
Conservatieve christenen kunnen ook vleselijk zijn.
Jammer genoeg wordt er ook nu deels door een
conservatieve en deels door een liberale bril gekeken. Het
voordeel daarbij is dat de waarnemer er zelf goed vanaf
komt. Maar bij de Bijbelse indeling van ‘vleselijk of geestelijk’
worden we uitgedaagd een geestelijke inventaris op te
maken. Dit zouden we voor ons eigen bestwil moeten doen.
Bedenk wat God ons hier duidelijk vertelt in Galaten 6:7,8:
Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie
in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf
41

oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest
het eeuwige leven oogsten.
De vleselijke mens wil Jezus volgen en Hem behagen, maar
hij heeft niet zijn hele leven aan Jezus overgegeven. Of: als
hij dat wel gedaan heeft, is hij op de een of andere manier
teruggevallen (Galaten 3:3; Openbaring 2:4,5). Dat betekent
dat hij - vermoedelijk onbewust - naar Gods wil en gelijktijdig
naar zijn eigen wil wenst te leven. Maar dat werkt niet.
Uiteindelijk zal hij zijn eigen leven in eigen handen nemen.
Er is dus bij hem sprake van een innerlijke tweestrijd. Kan
God Zijn Heilige Geest in zo’n geval sturen? Jakobus 4:3 geeft
het antwoord: ‘U bidt wel maar ontvangt niet, omdat u
verkeerd bidt.’ Ik ben tot de conclusie gekomen dat hiermee
bidden met een vleselijke gezindheid bedoeld wordt. Zou
een gebedsverhoring niet eerder het ‘ik’, het eigen ego
versterken? En daardoor leeft dit kerklid vanuit de normale
menselijke krachten en vaardigheden. In Openbaring 3:16
wordt dit ‘lauwwarm’ genoemd en in Mattheüs 25 ‘dwaas’.
Waarom noemt Jezus de vleselijke kerkleden lauw?
Hoe komt het dat zo veel christenen geen ervaring met de
Heilige Geest hebben? Om deze vraag te beantwoorden,
zullen we ons eerst met het fenomeen van Laodicea
bezighouden. Waarom typeerde Jezus de gelovigen in de
gemeente van Laodicea als lauw? Hij gaf ons een duidelijke
aanwijzing: ‘Zie, Ik sta aan de deur’ (Openbaring 3:20). Jezus
stond niet centraal in het leven van de gelovigen, maar
erbuiten. Hij stond buiten, vóór de deur. Waarom ging Hij
niet naar binnen? Omdat Hij niet uitgenodigd was. Jezus
verschaft zich geen toegang, want Hij respecteert onze
keuzevrijheid.
Waarom laten gelovigen Jezus buiten, vóór de deur staan?
Daar zijn verschillende redenen en oorzaken voor.
Sommigen handelen in hun geestelijke leven alleen vanuit
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een intellectueel of cognitief perspectief, zoals de
Schriftgeleerde Nikodemus. Zij begrijpen niet waarom het
werkelijk gaat in het christelijke leven. Het gaat om onze
volledige overgave aan God, die Hij beantwoordt met het
‘opnieuw geboren worden’ (vergelijk Johannes 3:1-10). Voor
anderen is de ‘prijs’ van het discipelschap schap te hoog. Ze
moeten te veel opgeven zoals de ‘rijke jongeling’ (vergelijk
Mattheüs 19:16-24). Jezus volgen vereist jezelf te
verloochenen en bereid te zijn je leven te veranderen
(vergelijk Mattheüs 16:24-25). Het betekent een totale
overgave aan God (Romeinen 12:1). Jezus buiten laten staan
kan ook berusten op nalatigheid – onvoldoende tijd in
persoonlijke gemeenschap met Hem.
Ik herhaal: de reden voor de lauwheid in Openbaring 3:20 is:
‘Zie, Ik sta aan de deur.’ Jezus staat niet centraal in hun leven,
maar erbuiten of langs de zijlijn. Bedenk: ‘Niemand kan twee
heren dienen’ (Mattheüs 16:24). Ofwel jij bepaalt je leven,
of Jezus doet dat. De lauwheid verwijst dus naar de
persoonlijke relatie met Christus. Op andere gebieden hoeft
die persoon echter zeker niet lauw te zijn.
Bijvoorbeeld: Een man kan zich voor zijn beroep enorm
inzetten maar tegelijkertijd zijn vrouw verwaarlozen. Hij is
toegewijd aan zijn werk, maar lauw in zijn huwelijksrelatie.
Iemand kan zelfs een toegewijd kerklid zijn, of
gemeenteleider, predikant of voorzitter, en toch lauw zijn in
zijn relatie met Christus. Men kan zo in beslag genomen
worden door het uitvoeren van vele taken dat men de
persoonlijke relatie met Christus verwaarloost. Dit is de
lauwheid die Jezus wil verwijderen. Het is tragisch dat
iemand zo druk met Gods werk bezig zou kunnen zijn (in de
gemeente en in het zendingswerk), dat hij de Heer van het
werk verwaarloost.
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De gelijkenis van de tien maagden
Wij willen nogmaals deze gelijkenis bekijken. Wat leert deze
gelijkenis van Jezus over de tien maagden ons ten aanzien
van de geestelijke en vleselijke gemeenteleden?
▪ Allen waren maagden
▪ Allen hadden lampen
▪ Allen gingen de bruidegom tegemoet
▪ Allen zagen uit naar de wederkomst
▪ Allen vielen in slaap
▪ Allen hoorden de middernachtsroep en werden wakker
▪ Allen bereidden hun lampen voor
▪ Allen hadden hun lampen brandend
▪ De helft echter zag dat hun lampen uitgingen
Alle brandende lampen verbruiken olie. Energie wordt
verbruikt. Korte tijd daarop stelden vijf van hen vast: onze
lampen gaan uit. De lampen van de dwaze maagden, die
slechts korte tijd branden, laten ons zien dat ze wel iets van
de Heilige Geest bezaten, maar niet voldoende. Er was te
weinig olie. Dat was het enige verschil.
Toen de vijf terugkwamen van hun aankoop en vroegen om
binnengelaten te worden, antwoordde Jezus: ‘Ik ken u niet.’
Ze zorgden te laat voor de olie, de Heilige Geest. De deur
bleef gesloten.
Jezus’ uitspraak laat ons duidelijk zien dat onze persoonlijke
relatie met Hem, te maken heeft met de Heilige Geest. Wie
niet vervuld van de Heilige Geest leeft, zal niet door Jezus
gekend worden. In Romeinen 8:8-9 staat: ‘En zij die in het
vlees zijn, kunnen God niet behagen. […] als iemand de Geest
van Christus niet heeft, die is niet van Hem.’
Feitelijk hebben wij alleen door de Heilige Geest een echte
persoonlijke relatie met Jezus. In 1 Johannes 3:24 staat: ‘En
hieraan weten wij dat Hij (Jezus) in ons blijft, namelijk aan de
Geest, Die Hij ons gegeven heeft.’ Dit betekent: de zekerheid
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dat ik met de Heilige Geest vervuld ben, is tegelijkertijd de
zekerheid dat ik in Jezus ben en Hij in mij.
Juist deze ervaring had ook de zuster, die aan het 40-Dagenvan-Gebed programma deelnam. Door de aanwezigheid van
de Heilige Geest in haar leven beleefde ze de relatie met God
heel anders en ook anderen bemerkten deze verandering in
haar leven. Een geloofszuster uit Zuid-Duitsland schreef,
nadat zij deze brochure had bestudeerd:
Het boek 40 Dagen gebed en aanbidding ter
voorbereiding op de wederkomst van Dennis Smith, is
samen met deze brochure tot een grote en
langverwachte zegen in mijn leven geworden. Een
zuster uit onze gemeente en veel andere broeders en
zusters in het geloof verging het evenals mij, dat wij
aanvoelden dat er iets in ons geloofsleven ontbrak. Nu
mochten wij ervaren hoe Jezus ons leven binnenkwam
en ons begon te veranderen. En Hij doet dat nog
steeds. Stap voor stap trekt Hij ons steeds dichter naar
Zich toe. 29
Een broeder schreef:
De brochure Stappen naar persoonlijke opwekking
heeft mij buitengewoon geraakt … Het hoofdstuk over
de tien maagden, maar vooral Romeinen 8:9b, waarin
staat: ‘als iemand de Geest van Christus niet heeft, die
is niet van Hem’, shockeerde mij enorm. Ik was er
plotseling niet meer zeker van of ik de Heilige Geest
had en of Hij in mij werkte, want pijnlijk genoeg, miste
ik de corresponderende ‘vruchten’ in mijn leven. Deze
sabbatmiddag heb ik het boekje tot het eind toe
uitgelezen en een enorme droefheid overmande mij.
Toen las ik het gebed op pagina 163 en het innige
29
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verlangen kwam in mij op dat ik de Heilige Geest
ontvangen zou, en mijn hart veranderd zou worden en
God de Vader mij zou vormen naar Zijn wil. […] Dank
voor het boekje en de woorden die mij heel diep
hebben geraakt. ⎯ A.P
De grootste tragedie voor de vleselijke christen is dat hij het
eeuwige leven niet zal verkrijgen als zijn toestand niet
verandert. Romeinen 8:9b: ‘als iemand de Geest van Christus
niet heeft, die is niet van Hem.’
Om het kort samen te vatten: Het grootste verschil tussen
het geestelijke en het vleselijke gemeentelid heeft te maken
met de Heilige Geest. De geestelijke christen is met de
Heilige Geest vervuld. De vleselijke christen is niet of niet
genoeg vervuld met de Heilige Geest.
Mocht je je realiseren dat je een vleselijke christen bent,
word dan niet boos. God biedt je een remedie aan: de Heilige
Geest.
Binnen sommige kringen wordt de Heilige Geest te veel
benadrukt. Bij andere groeperingen wordt Hij echter
verwaarloosd. Mag de Heere ons leiden langs de Bijbelse
middenweg.
Vergelijking: de vroegchristelijke gemeente en de
eindtijdgemeente
Wanneer wij de eerste gemeente vergelijken met onze
huidige gemeente, ontkomen wij niet aan de vaststelling dat
de eerste gemeente voornamelijk uit geestelijke mensen
heeft moeten bestaan. Volgens het boek Handelingen was
dit de basis voor hun snelle en positieve ontwikkeling. Zij
hadden geen andere hulpmiddelen, maar ze hadden echter
de Heilige Geest. Wij hebben geweldige hulpmiddelen in
overvloed, maar wij hebben helaas een gebrek aan de
Heilige Geest. A.W. Tozer zegt:
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Als de Heilige Geest vandaag van de gemeente zou
worden weggenomen, zou 95% van dat wat wij doen
doorgaan en niemand zou het verschil merken. Als de
Heilige Geest van de eerste gemeente weggenomen
zou zijn, zou 95% van wat zij deden, gestopt zijn en
iedereen zou het verschil opgemerkt hebben. 30
Hebben we geleerd om zonder de Heilige Geest te kunnen?
Bestaat de kerk vandaag voornamelijk uit vleselijke
christenen?
Zijn wij als gevolg daarvan vaak krachteloos en daarom
grotendeels zonder overwinningen? Heeft een vleselijke
gezindheid iets te maken met het feit dat wij in veel regio’s
slechts een zwakke gemeentegroei ervaren? Komen de
ernstige problemen in vele regio’s voort uit een vleselijke
houding? Wij zullen steeds meer zien dat ons persoonlijke en
gemeenschappelijke centrale probleem het gebrek aan de
Heilige Geest is. Op persoonlijk gebied kunnen wij met Gods
hulp gelukkig snel veranderd worden.
Wat hieronder over predikanten gezegd wordt, geldt
natuurlijk voor iedereen. Johannes Mager zei:
Paulus maakt een verschil tussen geestelijke en
vleselijke christenen, tussen hen die met de Heilige
Geest vervuld zijn en zij die de Geest geen plaats in
hun leven hebben gegeven: ze zijn met de Heilige
Geest gedoopt maar niet met de Geest vervuld.
Voor een predikant betekent dit: ik kan een gedegen
theologische opleiding hebben gehad, ik kan de Bijbelse
talen goed beheersen en de exegese (Bijbeluitleg) vaardig
toepassen; ik kan intellectueel de grote Bijbelse waarheden
tot mij genomen en begrepen hebben, en goed bekend zijn
30
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met de theologische leerstellingen door de eeuwen heen; ik
kan de homiletiek (preekkunst) goed beheersen en actuele
en praktische preken geven – en ondanks al mijn kennis en
talenten niet met de Heilige Geest vervuld zijn. Boeken,
scholing, goede technische faciliteiten, en zelfs charisma
vormen dan slechts een vervanging voor het ontbreken van
het vervuld zijn met de Geest.
Preken, bidden in het openbaar, het organiseren van het
gemeenteleven, het voorbereiden van evangelisatieacties,
het geven van pastorale hulp – dit alles kan ik leren en ook
zonder de Heilige Geest in praktijk brengen. Ellen G. White
beschrijft deze gevaarlijke mogelijkheid als volgt: ‘De reden
waarom er zo weinig van Gods Geest zichtbaar is, komt
doordat predikanten leren om zonder de Heilige Geest te
werken.’ 31
Het is van belang dat een predikant een gefundeerde
scholing en vervolgopleiding heeft gehad, nog
belangrijker is het voor hem om zich voortdurend te
laten vullen met de Heilige Geest. 32

‘‘Samenvattend:

Vleselijk
zijn
betekent
vanuit
de
normale
menselijke kracht en vaardigheden
leven, zonder de Heilige Geest of
Hem in onvoldoende mate te
bezitten.

’’

31
32

E.G. White, Testimonies for the Church, Volume 1, p. 383.1 (1868)
R. Maxwell, Als Mijn volk bidt, H.1, p. 7

48

Het belangrijkste obstakel in het vleselijke christen-zijn
De hoge ethiek van de Bijbel – je vijand liefhebben, alle
mensen alles vergeven, het overwinnen van zonde, etc. –
kan alleen door de kracht van de Heilige Geest bereikt
worden, niet door menselijke kracht. Het grootste probleem
in het vleselijke christen-zijn is leven alleen vanuit menselijke
kracht. Wij kunnen Gods wil niet puur uit eigen kracht
volbrengen. Laten wij een aantal Bijbelverzen daarover
lezen:
Jesaja 64:6: Echter, wij zijn allen als een onreine, al
onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld
kleed.
Jeremia 13:23: Kan een Cusjiet (Ethiopiër, de vertaler)
zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? Zou
ook u dan goed kunnen gaan doen, gewend als u bent
om kwaad te doen?
Ezechiël 36:26-27: Dan zal Ik u een nieuw hart geven
en een nieuwe geest in uw binnenste geven, Ik zal het
hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart
van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste
geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen
wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze
houdt.
Romeinen 8:7: Immers, het denken van het vlees is
vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk
niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.
Ellen White zegt heel duidelijk en treffend:
Degene die de hemel door zijn eigen werken probeert
te bereiken, door de wet te houden, probeert het
onmogelijke. De mens kan niet zonder
gehoorzaamheid gered worden, maar zijn werken
behoren niet van hemzelf te komen; Christus moet in
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hem het willen en het doen naar Zijn welbehagen
bewerken. 33 (zie ook Filippenzen 2:13)
Deze citaten laten naar mijn mening voldoende zien dat wij
zonder de Heilige Geest niet bij machte zijn om Gods wil te
doen. Het is van belang dat wij steeds voor Gods wil kiezen
en dat God ons de kracht geeft om het te verwezenlijken.
Het begrip van de leer van ‘rechtvaardiging door geloof’ is
uiterst belangrijk en bevrijdend. Dit kunnen wij hier echter
niet uitvoerig behandelen.
Wat kan er gebeuren wanneer wij iets proberen te doen
dat boven onze krachten uitgaat?
Wat gebeurt er als ik vaak moet vaststellen: ‘Ik kan het niet!
Nu is het me weer niet gelukt!’ Hier kan een zekere mate van
teleurstelling ontstaan.
Dit probleem komt volgens mij meer voor bij de jongere dan
bij de oudere generatie. Oudere mensen zijn gewend aan
een sterkere mate van plichtsgevoel, gehoorzaamheid
binnen het gezin, discipline op school en op het werk.
Daarom ergeren ze zich niet zo snel aan teleurstellingen als
jongeren. Maar het probleem komt echter bij zowel jonge als
oudere mensen in gelijke mate voor. Een jongere merkt het
alleen duidelijker op. Het pad van geloof bewandelen op
eigen kracht is het allergrootste probleem van elke vleselijke
christen, of hij het zich realiseert of niet.
Hoe proberen wij dit probleem op te lossen? De één bidt
intensiever tot God om hulp en besluit misschien om zich
meer in te spannen. Een ander kan denken dat we het niet
zo bekrompen moeten zien. Hij begint vervolgens de dingen
wat oppervlakkiger te nemen en voelt zich zo vrijer. Weer
een ander verlaat zijn geloof volledig en kan zich dan zelfs
beter voelen. Het probleem is echter dat deze schijnbare
33

E.G. White, Review and Herald, 1 juli 1890

50

oplossingen verkeerde oplossingen zijn, want de ernstige
gevolgen zullen zich vroeg of laat wreken. De juiste weg is
om Gods regels serieus te nemen, omdat ze allemaal vanuit
Gods liefde voor ons bestwil gegeven werden. Wij hebben
daar echter Gods kracht voor nodig. De juiste weg is om te
leven in de kracht van de Heilige Geest met toenemende
vreugde, motivatie, kracht, deugd en overwinning. (Meer
volgt in: ‘In Jezus blijven’, Helmut Haubeil. 34)
Het kernprobleem
Wij hebben volgens mij ingezien dat het eigenlijke probleem
voornamelijk voorkomt bij vleselijke christenen. Wordt het
niet stap voor stap duidelijker waarom Jezus geen lauwe
volgelingen wil hebben? Zij hebben zelfs geen leven in
overvloed zoals Hij dat ons wil geven en ze zijn een verkeerd
voorbeeld, velen mogelijk zelfs zonder het zelf te weten. Het
probleem is veel ernstiger dan we denken. ‘Halfbekeerde
christenen zijn erger dan ongelovigen, want hun misleidende
woorden en vrijblijvende houding brengen velen op een
dwaalspoor.’ 35
Mogelijke factoren die tot vleselijk christendom leiden
De volgende factoren of oorzaken kunnen leiden tot vleselijk
christendom:
1. Onwetendheid – We hebben onszelf niet genoeg
beziggehouden met het onderwerp van een leven met de
Heilige Geest, of de sleutel nog niet gevonden om het in
praktijk te brengen.
2. Ongeloof of klein geloof – De vervulling van de Heilige
Geest vereist een volledige overgave van ons leven aan Jezus
34

Helmut Haubeil, In Jezus blijven, H 4: Gehoorzaamheid door Jezus
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Openbaring 3:15,16
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Christus. Dit kan echter het gevolg zijn van onwetendheid, of
ook omdat we bang zijn dat de Heere ons anders zal leiden
dan wij wensen. In dat geval laat het zien dat we Gods liefde
en wijsheid niet voldoende vertrouwen.
3. Foutief begrip – Iemand kan menen met de Heilige Geest
vervuld te zijn, hoewel dat niet volledig het geval is. Dit lijkt
het meest voorkomende probleem.
4. Te druk zijn – Men is zo overbelast dat men meent geen
of nauwelijks tijd voor een relatie met Christus te hebben. Of
men neemt wel de tijd, maar komt niet tot een werkelijke
verbinding met God.
5. Verborgen zonden, of mogelijk ook het ontbreken van
herstel – dit bewerkt een kortsluiting, en betekent dat er
geen verbondenheid met Gods kracht is.
6. Overwegend vanuit gevoel handelen – Gods woord zegt:
‘De rechtvaardige zal uit het geloof leven’ (Romeinen 1:17).
Maak ik beslissingen op grond van het vertrouwen in God of
op grond van mijn gevoelens? Deze uitspraak van Roger
Morneau trof mij zeer:
De geesten zetten de mensen ertoe aan te luisteren
naar hun gevoelens in plaats van naar het Woord van
Christus en Zijn profeten. Er is geen betere manier
waardoor de geesten controle over het leven van de
mensen kunnen krijgen, zonder dat de persoon in
kwestie zich realiseert wat er gebeurt. 36
Waarom bidden om de Heilige Geest als ik van Hem vervuld
ben?
Enerzijds werd de Heilige Geest ons gegeven om in ons te
blijven. Anderzijds zouden we voortdurend in geloof daarom
36
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moeten bidden. Hoe lossen we deze schijnbare tegenstelling
op?
Enerzijds zei Jezus in Johannes 14:17: ‘Want Hij (de Heilige
Geest) blijft bij u en zal in u zijn.’
Handelingen 2:38 zegt: ‘Bekeer u, en laat ieder van u
gedoopt worden… en u zult de gave van de Heilige Geest
ontvangen.’
Anderzijds zei Jezus toen Hij onderricht gaf over het gebed
in Lukas 11:9-13: ‘[…] bid, en u zal gegeven worden; […]
hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest
geven aan hen die Hem daarom bidden!’
Efeziërs 5:18: ‘[…] word vervuld met de Geest.’ 37 Het gaat
hier in beide gevallen in de oorspronkelijke Griekse tekst, om
een voortdurend verzoek. 38
Oplossing
E.G. White:
Het werk van de Geest is altijd in harmonie met het
geschreven Woord. In de geestelijke wereld is het net
zoals in de natuurlijke wereld. Het natuurlijke leven
wordt van moment tot moment door goddelijke
kracht in stand gehouden; het wordt echter niet
onderhouden door een onmiddellijk wonder, maar
door het gebruik van zegeningen die binnen ons bereik
liggen. Zo wordt ook het geestelijke leven verkregen
door het gebruik van die middelen waarin God in Zijn
voorzienigheid heeft voorzien. Als de volgeling van
Christus ‘tot een volmaakte man, tot de maat van de
grootte van de volheid van Christus’ (Efeziërs 4:13),
zou willen opgroeien, dan moet hij het Brood des
37
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levens eten en het water uit de bronnen van het heil
drinken. Hij moet waken, bidden en werken, en alle
instructies in acht nemen die God in Zijn Woord
gegeven heeft. 39
Wij ontvingen het leven bij onze geboorte. Om dit leven in
stand te houden moeten wij eten, drinken, bewegen, etc.
Wij hebben de Heilige Geest door onze doop uit water en
Geest (wedergeboorte) ontvangen, zodat dit geestelijke
leven ons hele leven lang in ons blijft. Om dit geestelijke
leven te verkrijgen, is het nodig om de door God gegeven
geestelijke middelen tot ons te nemen: De Heilige Geest,
Gods Woord, het gebed, ons getuigenis, etc.
Jezus zei in Johannes 15:4: ‘Blijf in Mij en Ik in u.’ E.G. White
zegt hierover: ‘In Christus blijven betekent, een voortdurend
ontvangen van Zijn Geest, een leven van onvoorwaardelijke
overgave aan Zijn dienst.’ 40 Daarom is het nodig dagelijks in
geloof om de Heilige Geest te vragen en onszelf elke ochtend
aan de Heere over te geven met alles wat wij hebben en zijn.
Waar sta ik?
Is het nu niet het belangrijkste dat ik kan herkennen in welke
groep ik mij bevind? Waar sta ik?
Toen mijn moeder twintig jaar oud was beantwoordde zij de
vraag van een zekere man, met betrekking tot God in haar
leven, dat ze niet geïnteresseerd was in geloofszaken. Hij
antwoordde daarop: En wat als u vannacht zou doodgaan?
Deze vraag sloeg in als een bom, maar had een zeer positief
effect. Dit zette haar ertoe aan om een keuze voor Jezus en
Zijn kerk te maken. Misschien helpt deze vraag u ook:

39
40
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E.G. White, De Wens der Eeuwen, H.73, p. 564
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Stel je eens voor, dat je vandaag zou sterven! (Een
hartaanval? Een ongeluk?) Heb je dan nú de zekerheid
van een eeuwig leven met Jezus Christus? Blijf niet in
onzekerheid. 41
Het gaat om levensgeluk
Ik schrok toen ik de enorme omvang van dit probleem - het
tekort aan de Heilige Geest - tot mij begon door te dringen.
Ik heb erover nagedacht en ervoor gebeden of ik deze
paragraaf werkelijk zou toevoegen. Maar ik waag het erop,
want het gaat voor eenieder om het levensgeluk, zijn
eeuwige leven, voor zijn invloed in het bijzonder op het gezin
en het huwelijk, alsook op het werk en in de gemeente. Ik
weet niet op wie het van toepassing is, maar ik wil een hulp
zijn voor de personen om wie het gaat, omdat ik ook
geholpen ben. Het is essentieel dat iedereen die vleselijk is,
zich dit ook realiseert, anders kan hij met Gods hulp niet
veranderen. God wil ons in Zijn Liefde rijkelijk zegenen door
een intieme relatie met Jezus Christus door middel van de
Heilige Geest. Daardoor kunnen grote verliezen vermeden
worden en oneindig veel zegeningen ervaren worden. En het
mooiste is dat wij de situatie met Gods hulp snel kunnen
veranderen. (Meer hierover in de hoofdstukken 3 en 5).
Het probleem van de vleselijke christen wordt in de Bijbel op
verschillende manieren beschreven. Individuele groepen en
personen binnen de groepen kunnen in hoofdzaken zeer
verschillend zijn, toch is het kernprobleem hetzelfde. De
verschillende benamingen zijn:
In het vlees of vleselijk – Romeinen 8:9: ‘Maar u bent niet in
het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van
41
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God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet
heeft, die is niet van Hem.’ Zie o.a. ook: Romeinen 8:1-17, 1
Korinthe 3:1-4, Galaten 5:16-21
Dwaas - de gelijkenis van de tien maagden in Mattheüs 25:113. ‘De toestand van de kerk, die door de dwaze maagden
wordt voorgesteld, wordt ook wel met Laodicea
aangeduid.’42
Lauw - de brief aan Laodicea – Openbaring 3:14-21: ‘Ik
wenste dat u koud of heet was’ (Openbaring 3:15). Is het niet
verbazingwekkend? Jezus geeft de voorkeur aan koud ten
opzichte van lauw. Wat is Zijn reden daarvoor?
Halfbekeerde christenen zijn erger dan ongelovigen,
want hun misleidende woorden en vrijblijvende
houding brengt velen op een dwaalspoor. De
ongelovige toont zijn ware aard. De lauwe christen
misleidt beide kanten. Hij is noch een goed werelds
mens, noch een goed christen. Satan gebruikt hem
voor een werk, dat geen ander doen kan. 43
Niet wedergeboren – Johannes 3:1-21
De wedergeboorte is een zeldzame ervaring in deze
huidige eeuw. Daarom zijn er zoveel moeilijkheden in
de gemeenten. Velen, ja velen die de naam van
Christus gebruiken, zijn niet geheiligd en niet aan God
toegewijd. Ze zijn gedoopt, maar levend begraven. Het
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eigen-ik is niet gestorven, en daarom zijn zij niet in
nieuwheid van het leven in Christus opgestaan. 44
De schijn van godsvrucht - 2 Timoteüs 3:5
Arthur G. Daniells zegt hierover het volgende:
Vormendienst is buitengewoon bedrieglijk en
destructief. Het is de verborgen, onverwachte
rotssteen, waardoor de kerk zo vele malen door de
eeuwen heen is vernield. Paulus waarschuwt ons dat
deze ‘vorm van godsvrucht’ zonder Gods kracht
(zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest) een van
de gevaren van de laatste dagen zal zijn en
waarschuwt ons, om ons daarvan af te wenden. 45
Zeer, zeer weinigen
Ellen White deed enkele schokkende uitspraken in haar
geschriften:
In mijn droom stond er een bewaker bij de deur van
een belangrijk gebouw en vroeg iedereen die naar
binnen wilde gaan: ‘Hebt u de Heilige Geest
ontvangen?’ Hij had een maatstok in zijn hand, en
slechts zeer, zeer weinigen kregen toegang tot het
gebouw. 46
Niet één op de twintig is klaar
Dit is een ernstig bericht dat ik aan de gemeente geef,
dat niet één op de twintig die in de kerkboeken
geregistreerd staat, voorbereid is om zijn aardse
bestaan af te sluiten. Deze zal gelijk zijn aan iemand
44
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die zonder God en zonder hoop in deze wereld is, zoals
elke gewone zondaar. 47
Waarom zijn wij zo slaperig?
Waarom zijn de soldaten van Christus zo slaperig en
onverschillig? Omdat zij in zo geringe mate een echte
verbinding met Christus hebben, omdat het hen zo
volledig ontbreekt aan Zijn Geest. 48
Een groot gevaar
Ik zal niet te veel woorden spenderen aan hoe kort en
onzeker ons leven kan zijn. Het is een groot gevaar, dat
velen onderschatten, om aan een zondig leven vast te
houden en geen gehoor te geven aan de vermanende
stem van de Heilige Geest. 49
Wat is de kern van de zonde? ‘Omdat zij niet in mij geloven’
(Johannes 16:9). Het teken dat we echt geloven en
vertrouwen in Jezus, is dat we onszelf volledig aan Hem
overgeven. Het gaat hier om een complete overgave, om de
bereidwilligheid om Hem in alles te volgen.
Ik benadruk het nogmaals: Ik heb het gewaagd om deze zeer
ernstige paragraaf toe te voegen, omdat het gaat om ons
persoonlijk levensgeluk en ons eeuwige leven, alsook om
onze invloed, met name op onze huwelijken, gezinnen en
gemeenten.
Vragen en nog meer vragen
De essentiële vraag is of jij vervuld bent met de Heilige Geest
of niet. Maar wanneer is iemand vervuld met de Heilige
Geest? Wat zijn daarvoor de benodigde voorwaarden? Wat
47
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zijn de positieve gevolgen van een leven in de Heilige Geest?
Wat gebeurt er wanneer je ten onrechte meent vervuld te
zijn met de Heilige Geest?
Wees dankbaar voor de signalen
Dank de Heer dat wij ons meer wijden aan het thema
opwekking. Ik denk dat onze grote en wonderbaarlijke God
belangrijke redenen heeft om ons door de Heilige Geest
impulsen te geven voor een opwekking. Zouden het de
onderstaande redenen kunnen zijn?
▪ Hij wil onze gebreken herstellen en ons uit onze Laodiceaachtige staat leiden.
▪ Hij wil ons voorbereiden op de spoedige tweede komst
van Jezus en de bijzondere tijd die daarvóór plaats zal
vinden.
▪ Hij wil de grote afsluitende opwekking in de wereld
teweegbrengen (Openbaring 18:1-2) door diegenen die
‘de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van
Jezus Christus hebben’ (Openbaring 12:17) en die ook
‘het geloof in Jezus’ hebben (Openbaring 14:12).
Laten wij vervolgens ook danken dat elke vleselijke christen
snel een geestelijke christen kan worden. En dat iedereen die
in de Heilige Geest leeft, in volheid kan groeien. Tot afsluiting
nog een ervaring.
Nieuwe motivatie en innerlijke blijdschap
Een zuster in de kerk gaf mij het boekje Stappen naar
Persoonlijke Opwekking. Ik was overweldigd door de
inhoud. Ik heb lang gezocht naar iets dergelijks en nu
had ik het eindelijk gevonden. Ik begon mijn
geestelijke leven op orde te brengen en realiseerde
mij toen pas dat ik iets nog moest doen: ik gaf mijzelf
volledig over aan Jezus. Vanaf dat moment maakte de
Heer mij heel vroeg wakker en gaf mij ‘stille tijd’. Elke
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dag bestudeerde ik een hoofdstuk van het 40-Dagen
boek. Ik merkte heel duidelijk dat mijn relatie met
Jezus verdiepte en vertrouwder werd. De Heilige
Geest werkte in mij. Nadat ik het eerste 40-Dagenboek
doorgewerkt had, bestudeerde ik het tweede 40Dagenboek. Sindsdien heb ik beide boeken vier keer
doorgewerkt. Ik kan niet anders dan dagelijks bidden
om gemeenschap met God. De resultaten zijn
overweldigend, want de nieuwe motivatie en
innerlijke blijdschap blijven niet onopgemerkt.
Sindsdien heb ik het voorrecht om vele ervaringen te
beleven. Ook zocht ik naar gelegenheden om door te
geven waar ik vervuld van was. Een nauwe relatie met
Jezus maakt dat veel dingen onbelangrijk worden,
onnodige zorgen worden opgelost. Ik wens en bid dat
nog veel gelovigen deze ervaring mogen meemaken.
⎯ H. S.
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Hoofdstuk 3

Onze problemen zijn op te
lossen
Hoe kunnen wij een blijmoedig en sterk
christen worden?
Hoe kan de Heilige Geest ons leven vullen?
Jezus zegt in de gelijkenis van de wijnstok: ‘Blijf in Mij,
en Ik in u’ (Johannes 15:4). ‘Het betekent een constant
ontvangen van Zijn Geest, een leven van
onvoorwaardelijke overgave aan Zijn dienst. 50
Deze tweezijdige goddelijke oplossing voor ons
kernprobleem is tegelijkertijd de weg tot een gelukkig
christelijk leven. Waarom? Jezus heeft hierover gezegd:
‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap
in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden’
(Johannes 15:11).
Door de beide stappen (het continu ontvangen van de
Heilige Geest en volledige overgave) leeft Christus in ons en
dat is de weg tot volkomen blijdschap. Kolossenzen 1:27
spreekt over de rijkdom van de heerlijkheid: Christus in u. 51
Is het niet opmerkelijk dat Jezus de gelijkenis van de wijnstok
ingebed heeft in de belofte voor de Heilige Geest in Johannes
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14:15-31 en het werk van de Heilige Geest in Johannes 16:515?

‘‘Het beslissende is, dat we ons (in
de regel) dagelijks aan God wijden,
met alles wat we zijn en hebben en
dat we ook dagelijks opnieuw in
geloof om de vervulling met de
Geest bidden en Hem
Heilige
ontvangen.

’’

Waarom is een dagelijkse overgave aan Jezus nodig?
Jezus zegt in Lukas 9:23: ‘Als iemand achter Mij wil komen,
moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen
en Mij volgen.’ Jezus zei dat discipelschap een dagelijkse
aangelegenheid is. Jezelf verloochenen, betekent Jezus
heerschappij over je hele geven. Het dragen van een kruis
betekent niet dat we dagelijks moeilijkheden hebben.
Enerzijds betekent het je ego dagelijks op te geven en jezelf
blij en gewillig in alles aan Jezus onderwerpen - zoals Paulus
over zichzelf zei: ‘Ik sterf elke dag’ (1 Korinthe 15:31).
Wanneer iemand een kruis droeg, zoals in Jezus’ tijd op
aarde, dan was hij ter dood veroordeeld en ging hij naar de
plaats van executie. Het gaat dus om een dagelijkse
hernieuwing van onze fundamentele overgave aan Jezus
Christus. Anderzijds gaat het er ook om, dat we de
moeilijkheden aanvaarden die kunnen ontstaan bij het
volgen van Jezus.
Wij hebben ons lichamelijke leven bij de geboorte
ontvangen. Om leven, kracht en gezondheid te verkrijgen,
eten we normaal gesproken dagelijks. Wij ontvingen ons
geestelijke leven bij de wedergeboorte. Om dit geestelijke
leven sterk en gezond te houden is het nodig om dagelijks
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voor onze innerlijke mens te zorgen. Als dit niet plaatsvindt
in ons fysieke alsook in ons geestelijke leven, worden we
zwak, ziek of sterven we zelfs. We kunnen geen maaltijden
van tevoren eten om een voorraad op te bouwen, noch een
voorraad van de Heilige Geest ontvangen.
In het boek Van Jeruzalem tot Rome staat hierover een
waardevol advies:
Zoals het is in de natuurlijke wereld, is het ook in de
geestelijke wereld. Het natuurlijke leven wordt van
moment tot moment in stand gehouden door
goddelijke kracht. Dit gebeurt echter niet door een
rechtstreeks wonder, maar door gebruik te maken van
zegeningen die binnen ons bereik zijn geplaatst. Op
deze manier wordt het geestelijke leven in stand
gehouden door het gebruik van de middelen waar de
Voorzienigheid voor heeft gezorgd. 52
Het volgende commentaar in het boek De Wens der Eeuwen
maakte een grote indruk op mij: ‘We moeten Christus dag na
dag volgen. God geeft ons niet de hulp voor morgen.’ 53
Ellen White zei:
Jezus volgen vereist om zich - bij het begin - met het
gehele hart te bekeren, en vereist een dagelijkse
vernieuwing van deze bekering. 54
[…] Ook wanneer onze toewijding bij onze bekering
zonder voorbehoud was, zal het ons van geen nut zijn
als we het niet elke dag vernieuwen […] 55
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Wijd uzelf elke morgen aan God. Doe dat vóór alles.
Laat uw gebed zijn, ‘Aanvaard mij, Heer, helemaal als
de Uwe. Al mijn plannen leg ik aan Uw voeten. Gebruik
mij vandaag in Uw dienst. Blijf in mij en laat al mijn
werk in U gedaan worden.’ Bid dit dagelijks. Wijd uzelf
elke morgen vóór het begin van de nieuwe dag aan
God. Onderwerp al uw plannen aan Hem, bereidwillig
om ze uit te voeren of op te geven al naar gelang Zijn
voorzienigheid dat aangeeft. Zo kunt u elke dag uw
leven in Gods handen leggen en zo zal uw leven meer
en meer gevormd worden naar het leven van
Christus.56
Morris Venden zei:
Als u zich van de noodzaak van dagelijkse bekering nog
niet bewust was, kan de erkenning hiervan een grote
doorbraak in uw leven zijn. Ellen White verzekerde:
‘Als u de gemeenschap met Christus zoekt en dagelijks
bekeerd wordt […] zal al uw klagen verstommen,
zullen al uw moeilijkheden verdwijnen, alle
verwarrende problemen waar u nu mee
geconfronteerd wordt, opgelost worden. 57
Het blijven in Jezus door een dagelijkse hernieuwing van
onze overgave, is even belangrijk als voor de eerste keer tot
Hem komen. Morris Venden zegt verder: ‘De dagelijkse
verbinding met Christus leidt tot blijvende overgave, het je
van moment tot moment aan Hem toevertrouwen.’ 58
Wij mogen verzekerd zijn dat wanneer wij ons leven elke
morgen bewust overgeven aan Jezus, wij datgene doen wat
Hij wenst, want Hij zei: ‘Kom naar mij toe [...]’ (Mattheus
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11:28) en: ‘Wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen’
(Johannes 6:37).
De Heer is bereid om grote dingen voor ons te doen.
Waardoor?
Wij zullen de overwinning niet behalen door aantallen,
maar door volledige overgave van de ziel aan Jezus.
We moeten in Zijn kracht voorwaarts gaan,
vertrouwend op de almachtige God van Israël […] 59
‘Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest’
(Zacharia 4:6). De grote invloed die God kan uitoefenen door
ons wanneer we onszelf volledig overgeven aan Hem, is als
volgt beschreven door John Wesley:
God kan meer met één man die zichzelf voor 100%
heeft overgegeven aan God, dan met een heel leger
mannen die zich slechts voor 99% aan Hem hebben
overgegeven. 60
Ellen White schreef:
Alleen diegenen die medewerkers van Christus willen
worden, alleen diegenen die zullen zeggen: ‘Heer alles
wat ik heb en alles wat ik ben is van U’, zullen als zonen
en dochters van God worden erkend. 61
Eenieder die ziel, lichaam en geest aan God wijdt, zal
voortdurend nieuwe fysieke en mentale kracht
ontvangen... De Heilige Geest zet alles op alles om in
hart en verstand te werken. De genade van God
vergroot en vermenigvuldigt hun vermogens, en de
goddelijke perfectie helpt hen bij het redden van
59
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zielen. Ondanks hun menselijke zwakte zijn ze in staat
om de daden van de Almachtige te volbrengen.62
Tot zover hebben we het thema van dagelijkse ‘toewijding’,
‘verbintenis’, ‘levensovergave’ of ‘bekering’ besproken.
Waarom zou je dagelijks om een nieuwe doop met de
Heilige Geest moeten bidden?
Het verzoek om vervuld te worden met de Heilige Geest is
een verzoek aan Jezus om bij je te blijven. Want Hij leeft in
mij door de Heilige Geest. Maar waarom dagelijks?
Jezus heeft ons een dienovereenkomstig voorbeeld
gegeven
E.G. White zegt in Van Jeruzalem tot Rome:
Voor de toegewijde werker is het een wonderbare
troost te weten dat zelfs Christus tijdens Zijn leven op
aarde Zijn Vader dagelijks opzocht voor een verse
voorraad van benodigde genade […] Zijn eigen
voorbeeld is een verzekering dat oprecht, volhardend
gebed aan God in geloof - geloof dat leidt tot volledige
afhankelijkheid van God, en een toewijding aan Zijn
werk, zonder voorbehoud - ertoe zal leiden dat
mensen in de strijd tegen zonde de bijstand van de
Heilige Geest krijgen. 63
In 2 Korinthe 4:16 staat een belangrijke bewering: ‘[…] toch
wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.’
Onze innerlijke mens heeft dagelijks zorg nodig. Waardoor
vindt deze dagelijkse vernieuwing plaats? Volgens Efeziërs
3:16-17,19 komt het tot stand door de Heilige Geest: ‘Opdat
Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met
62
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kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke
mens,
▪ opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u
in de liefde geworteld en gefundeerd bent […],
▪ opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.’
Dit leidt ertoe dat:
▪ Het in de regel nodig is dagelijks te bidden om een
vervulling van de Heilige Geest;
▪ Christus daardoor in ons woont;
▪ Hij ons kracht geeft naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid
voor onze innerlijke mens. Gods kracht is een
bovennatuurlijke kracht;
▪ Daardoor de liefde van God in ons hart gegeven wordt;
▪ Het ook de weg is naar een leven ‘met heel de volheid van
God’ (Zie Johannes 10:10; Kolossenzen 2:10).
Een andere waardevolle tekst is te vinden in Efeziërs 5:18:
‘[…] word vervuld met de Geest.’ Let erop dat dit meer dan
een advies is. Het is een goddelijk bevel. Onze God verwacht
van ons dat we leven in de Heilige Geest. De experts in de
Griekse taal zeggen dat deze tekst specifieker zegt - en ik
citeer Johannes Mager: ‘Laat uzelf constant en telkens weer
opnieuw vervullen met de Geest.’ 64
In onze studiegids bij de Bijbel staat hierover geschreven:
De doop met de Heilige Geest betekent volledig onder
de invloed van de Heilige Geest te komen - volledig
met Hem vervuld te zijn. Dit is niet een éénmalige
gebeurtenis, maar iets dat voortdurend moet worden
herhaald, zoals Paulus in Efeziërs 5:18 aangeeft met de
tijdsvorm van het Griekse werkwoord ‘vervullen. 65
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De apostel Paulus schreef dit in Efeziërs 5, hoewel hij in
hoofdstuk 1:13 het volgende had geschreven: ‘… In Hem
bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige
Geest van de belofte.’ De Efeziërs hadden klaarblijkelijk al de
Heilige Geest ontvangen. Toch was het voor hen
noodzakelijk: ‘Met kracht gesterkt te worden door Zijn
Geest’ en ‘zich constant en telkens weer opnieuw te laten
vullen met de Geest’.66 In Hoofstuk 4:30 waarschuwt hij ons
de Heilige Geest niet te bedroeven of te beledigen. Ellen
White zegt:
Voor een dagelijkse doop van de Geest zou elke
werker zijn smeekbede tot God moeten brengen. 67
Om de gerechtigheid van Christus te mogen bezitten,
moeten we dagelijks veranderd worden door de
invloed van de Geest, om een deelgenoot van de
goddelijke natuur te zijn. Het is het werk van de Heilige
Geest om de smaak te verheffen, het hart te heiligen,
om de gehele mens te veredelen. 68
De Heer zei op een andere plaats door haar:
Degenen die zijn bewogen door de Heilige Schrift als
de stem van God, en ernaar verlangen om Zijn leer te
volgen, moeten dagelijks leren, dagelijks geestelijke
vurigheid en kracht ontvangen, die in de (vorm van de)
gave van de Heilige Geest is voorzien voor elke ware
gelovige. 69
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Bovendien zei zij: ‘Wij moeten Christus dag na dag volgen.
God geeft geen hulp voor morgen.’ 70 Ergens anders schrijft
zij:
Een continue verbinding met de goddelijke bron is
essentieel voor onze vooruitgang. Wij hebben
misschien een deel van de Geest van God gekregen,
maar door gebed en geloof moeten wij voortdurend
op zoek naar meer van de Geest. 71
Ik vond ook dit verbazingwekkende citaat:
U hebt een dagelijkse doop van de liefde nodig die in
de dagen van de apostelen hen allen eensgezind
maakte. 72
Romeinen 5:5 laat ons zien dat Gods liefde door de Heilige
Geest in onze harten is uitgegoten. We vinden hetzelfde in
Efeziërs 3:17. De dagelijkse doop met de Heilige Geest
(vervuld worden met de Heilige Geest) bewerkt tegelijkertijd
een dagelijkse doop met liefde (vervuld zijn met Gods’
Agape-liefde). Daarbij komt volgens Galaten 5:16 en
Romeinen 8:12 duidelijk naar voren dat daardoor de kracht
van de zonde verbroken wordt.
Het belang van persoonlijke aanbidding
Als het zo belangrijk is mij dagelijks aan Jezus over te geven
en te vragen om vervuld te worden met de Heilige Geest,
welke betekenis heeft dan mijn persoonlijke aanbidding? Ik
heb teksten opgevoerd die ons tonen dat de innerlijke mens
dag aan dag vernieuwd wordt. Dit werpt een helder licht op
het grote belang van onze dagelijkse persoonlijke
aanbidding.
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Het fundament voor de hele eredienst in het heiligdom was
het ochtend- en avondbrandoffer. Op Sabbat was er een
extra Sabbatbrandoffer (Numeri 28:4,10). Welke betekenis
had het brandoffer?
Het brandoffer vertegenwoordigde de volledige
overgave van de zondaar aan de Heer. Hierbij behield
de mens niets voor zichzelf, alles behoorde God toe.73
De uren van het ochtend- en het avondoffer werden
als heilig beschouwd, en ze werden in de hele Joodse
natie nageleefd als de vastgestelde tijd voor
aanbidding [...]. In deze gewoonte hebben christenen
een voorbeeld voor het ochtend- en avondgebed.
Terwijl God een loutere ceremonie - zonder de geest
van aanbidding - veroordeelt, kijkt Hij met groot
genoegen op hen die Hem liefhebben, en die zich 's
ochtends en ‘s avonds buigen om zo vergeving voor de
begane zonden te zoeken en hun gebeden voor
noodzakelijke zegeningen voor te leggen. 74
Merken wij op dat de dagelijkse aanbidding in verbinding
met de sabbat de basis voor ons geestelijk leven is? En maakt
het ons ook niet duidelijk dat het gaat om een volledige
overgave aan Jezus Christus, die door de Heilige Geest wordt
uitgenodigd om in ons te wonen?
Het is één van de belangrijkste geestelijke principes om
boven alles God elke dag de prioriteit te geven. Jezus zei in
de Bergrede: ‘[...] zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn
gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven
worden’ (Mattheüs 6: 33).
Het Koninkrijk van God betekent: nú Christus in je hart
hebben. Vandaar de dagelijks overgave en het dagelijks
73
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gebed om de Heilige Geest tijdens onze persoonlijke stille
tijd. Als wij eenmaal voor God staan zal de beslissende vraag
zijn: hadden wij de reddende persoonlijke relatie met
Christus en zijn wij daarin gebleven (Zie Johannes 15:1-17)?
Verlang je niet naar meer vervulling in je geloof?
Wie zelden of geen stille tijd met God doorbrengt of alleen
een ontoereikende persoonlijke aanbidding kent, zal
waarschijnlijk slechts één keer per week door de eredienst
worden versterkt. Dat is vergelijkbaar met iemand die maar
één keer per week zou eten. Zou het niet absurd zijn om
slechts één keer per week te eten? Betekent dit niet dat een
christen zonder aanbidding vleselijk is?
Als hij in deze toestand zou blijven, zou dat betekenen dat
hij niet zou worden gered. Als wij vleselijke christenen zijn,
kan aanbidding slechts een verplichting zijn. Wanneer wij
geestelijk zijn, zal aanbidding meer en meer een noodzaak
worden.

‘‘Om de gerechtigheid van Christus
te hebben is het noodzakelijk
veranderd te worden door de invloed
van de Heilige Geest ten einde deel
te hebben aan de goddelijke
natuur.

’’

Jaren geleden las ik een boekje van Jim Vaus: Gangster buigt
voor God. Hij was een crimineel die zich bekeerde. Hij beleed
oprecht zijn zonden, zoals meineed, diefstal, enz. Hij
ondervond daarbij een enorme ingreep van God. Dit maakte
indruk op mij. Ik zei tot mijzelf: met mij gaat het in elk opzicht
goed, maar zulke ervaringen heb ik niet. In een gebed zei ik
toen tot de Heer: ‘Vader in de hemel, ik wil ook al mijn
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zonden die ik ken en die U mij nog zult tonen, bekennen.
Bovendien zal ik een uur eerder opstaan om te bidden en de
Bijbel te lezen. Dan wil ik zien of U ook in mijn leven ingrijpt.’
God zij geprezen! Hij greep in mijn leven in. Sindsdien is
vooral de ochtendwijding in verbinding met de sabbat, de
basis voor mijn leven met God.

‘‘Door dagelijkse overgave en door
dagelijks vervuld te worden met de
Heilige Geest, zullen onze levens ten
goede worden veranderd. Dit gebeurt
tijdens
onze
persoonlijke
aanbiddingstijd.

’’

Aanbidding in Geest en waarheid
De grote zorg is de aanbidding van God. In Gods laatste
boodschap aan de mensheid gaat het om het aanbidden van
de Schepper in tegenstelling tot de aanbidding van het beest
(Openbaring 14:6-12). Het uiterlijke teken van aanbidding is
de Sabbat (aanbidding van de Schepper). De innerlijke
houding van aanbidding wordt getoond in Johannes 4:23-24:
Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; want de
Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest, en
wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest
en waarheid.
Aanbidden in de geest betekent natuurlijk het bewuste
aanbidden, maar ook het vervuld zijn met de Heilige Geest.
Aanbidden in de waarheid betekent te leven in volledige
overgave aan Jezus, die de waarheid in persoon is. Jezus zei:
‘Ik ben de waarheid’ (Johannes14:6). Dit betekent: door de
inwoning van Jezus te leven volgens Gods Woord en Zijn
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richtlijnen, want Hij zei: ‘Uw woord is de waarheid’
(Johannes 17:17) en Psalm 119:142 zegt: ‘Uw wet is
waarheid’. Als wij nu niet in aanbidding leven, lopen wij dan
niet het gevaar om op een kritiek moment te falen? Dit zal
een groot probleem zijn voor alle vleselijke christenen. Ik
denk dat wij allemaal met Gods hulp vooruitgang willen
boeken en wensen te groeien in kennis. Het kan zijn dat een
verkeerde zienswijze voor sommigen een belemmering is
om vooruit te komen.
Doop en de Heilige Geest
Sommige mensen denken dat ze vervuld zijn met de Heilige
Geest omdat ze gedoopt zijn, en dat daarom alles in orde zou
zijn en er verder niets meer nodig is. D. L. Moody zegt
hierover:
Velen denken dat, omdat ze veronderstellen:
‘eenmaal vervuld, altijd vervuld’. Oh mijn vriend, wij
zijn lekke vaten, het is noodzakelijk dat we constant
onder de fontein blijven om vol te zijn. 75
Joseph H. Waggoner zei:
In alle gevallen waarin de doop wordt gezien als bewijs
voor de gave van de Heilige Geest, wordt de
berouwvolle zondaar in vleselijke zekerheid gewiegd.
Hij vertrouwt alleen op zijn doop als een teken van
Gods genade. De doop en niet de Geest in zijn hart zal
zijn ‘onderpand’ of ‘getuigenis’ zijn [...] 76
De doop is een belangrijke beslissing en komt overeen met
Gods wil. Zij behoudt haar grote betekenis. Maar wij moeten
75
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niet terugkijken op een gebeurtenis uit het verleden als
bewijs dat wij vervuld zijn met de Heilige Geest. Het gaat er
veel meer om nu te weten en te ervaren dat we vervuld zijn
met de Heilige Geest.
Sommige mensen hebben de Heilige Geest ontvangen
voordat ze werden gedoopt, zoals bijvoorbeeld Cornelius,
zijn gezinsleden en vrienden, evenals Saulus. Anderen
ontvingen de Heilige Geest pas na de doop, zoals de
Samaritanen of de twaalf mannen in Efeze. Maar ongeacht
of de ontvangst van de Heilige Geest vóór, tijdens of na de
doop plaatsvond, is het cruciaal dat we het op een gegeven
moment hebben ontvangen en dat het nu in onze harten is.
Het wezenlijke is niet wat er in het verleden is gebeurd, maar
hoe het er vandaag de dag met mij voorstaat.
Laat mij je nog een keer eraan herinneren dat wij ons
lichamelijke leven bij de geboorte hebben ontvangen. Dit
leven wordt in stand gehouden door dagelijks te eten,
drinken, bewegen, slapen, enzovoort. Anders zouden wij al
lang niet meer leven. Voor het geestelijke leven gelden
precies dezelfde wetten als voor het lichaam. Wij ontvingen
het nieuwe leven door de Heilige Geest en wel door onze
volledige overgave aan Christus, zodat het in ons blijft. En
het blijft in ons door het gebruik van de middelen die de Heer
ons daarvoor ter beschikking stelt. Het wordt verkregen door
de Heilige Geest, het gebed en het Woord van God. Mag ik
herhalen wat E.G. White zegt?
Het natuurlijke leven wordt van moment tot moment
bewaard door goddelijke kracht; toch wordt het niet
ondersteund door een direct wonder, maar door het
gebruik van zegeningen die binnen ons bereik worden
geplaatst. Dus het spirituele leven wordt ondersteund
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door het gebruik van die middelen die door de
Voorzienigheid worden geboden. 77
Dit betekent dat de Heilige Geest ons op het moment van de
wedergeboorte wordt gegeven om in ons te blijven. Maar dit
‘blijven’ heeft te maken met het dagelijks toepassen van de
middelen die de Heer ons ter beschikking heeft gesteld. Welk
resultaat kunnen wij verwachten als wij de middelen niet
toepassen?
De Heilige Geest is het belangrijkste van alle ‘middelen’. Daar
komt bij: het belang van gebed, de verbinding met God door
zijn Woord, deelname aan de eredienst, onze dienst in naam
van Jezus en dergelijke zaken.
Ik denk dat het voor ieder van ons duidelijk is dat het ook
nodig is om dagelijks voor de innerlijke mens te zorgen. Als
we dat niet doen, zullen we betreurenswaardige gevolgen te
verduren krijgen. Wij kunnen noch reserves opbouwen door
van tevoren te eten, noch de Heilige Geest als reserve van
tevoren ontvangen. ‘God geeft ons vandaag geen hulp voor
morgen.’ 78 Een dagelijkse overgave aan Christus is
noodzakelijk en we moeten de Heilige Geest dagelijks in ons
leven uitnodigen. Het zijn de twee kanten van één medaille
en beide zaken dienen echter slechts één doel: een intieme
persoonlijke relatie met Christus. Met mijn overgave geef ik
mijzelf aan Hem en met het gebed om de Heilige Geest nodig
ik Hem uit in mijn hart. Onder andere laat 1 Johannes 3:24
(en ook Johannes 14:17-23) ons zien dat Jezus in ons woont
door de Heilige Geest: ‘... hieraan weten wij dat Hij in ons
blijft, namelijk aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft’.
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De werking van de Heilige Geest
Wanneer de Heilige Geest in mij is, bewerkt hij in mij wat
Christus volbracht heeft. Romeinen 8:2 zegt: ‘Want de wet
van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij
vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood’. We
kunnen de wet van de Geest uitleggen als de manier waarop
de Heilige Geest werkt in een hart dat aan God is
overgegeven. Alleen de Heilige Geest kan in mij tot leven
brengen wat Christus heeft bewerkstelligd. E.G. White legt
het goed uit:
De Geest moest worden gegeven als een vernieuwend
middel, en zonder dit zou het offer van Christus
nutteloos zijn geweest [...] Het is de Geest die
bewerkstelligt wat door de Verlosser van de wereld is
uitgewerkt. Het is door de Geest dat het hart zuiver
wordt gemaakt. Door de Geest wordt de gelovige
deelgenoot van de goddelijke natuur. De kracht van
God wacht op hun verzoek en aanname. 79
Thomas A. Davis beschrijft dit proces als volgt:
Dat betekent dat zelfs de effectiviteit van Christus’
werk voor de mens afhankelijk is van de Heilige Geest.
Zonder Hem zou alles wat Jezus op deze aarde deed in Gethsemané, aan het kruis, of de opstanding uit het
graf, evenals Zijn priesterlijk dienstwerk in de hemel zonder succes blijven. De resultaten van het werk van
Christus zouden niet veel nuttiger zijn dan die van
welke grote wereldgodsdienst of ethische leider dan
ook. Want hoewel Christus - in tegenstelling tot hen God was, zou Hij de mens niet alleen door Zijn
voorbeeld en Zijn leer kunnen redden. Om dat te
veranderen, was het nodig om in hen te werken. Dit
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werk wordt gedaan door de Heilige Geest, die was
gezonden om in de harten van de mensen datgene te
doen, wat Jezus mogelijk had gemaakt. 80
Is dat alleen al niet een geweldige reden om ervoor te zorgen
dat je van de Heilige Geest vervuld bent?
Zodra de Geest van God bezitneemt van het hart,
verandert Hij het leven. Zondige gedachten worden
uitgebannen, slechte daden vermeden. Liefde,
nederigheid en vrede nemen de plaats in van
boosheid, jaloezie en geruzie. Vreugde neemt de
plaats in van verdriet, en het gezicht weerspiegelt
hemels licht. 81
Er zijn nog veel meer waardevolle gevolgen die plaatsvinden
door een leven in de Heilige Geest, maar zonder de Heilige
Geest zullen er grote gebreken en verliezen zijn. Het verschil
tussen een leven zonder of met de Heilige Geest wordt
uitvoeriger behandeld in hoofdstuk 4.
Ben ik vervuld met de heilige geest?
Stel uzelf eens de volgende vragen met betrekking tot het
vervuld zijn met de Heilige Geest: 82
▪ Is er iets te merken van de werking van de Heilige Geest
in mijn leven? Heeft Hij bijvoorbeeld Jezus als persoon in
mij groot en levend gemaakt? (Johannes 15:16).
▪ Begin ik de innerlijke stem van de Heilige Geest te horen
en te begrijpen? Kan Hij mij leiden in de grote en kleine
beslissingen van mijn leven? (Romeinen 8:14).
▪ Is er in mij een nieuwe vorm van liefde voor andere
mensen ontstaan? Schenkt de Heilige Geest mij een teder
80
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▪

▪
▪

medeleven en diepe zorg voor mensen die ik normaal
gesproken niet als vrienden zou kiezen? (Galaten 5:22,
Jakobus 2: 8,9).
Ervaar ik keer op keer hoe de Heilige Geest mij helpt met
mijn medemensen om te gaan? Geeft de goddelijke
Helper mij bijvoorbeeld de juiste woorden die het hart
van een mens met zorgen of verdriet bereiken?
Geeft de Heilige Geest mij de kracht om aan anderen over
Jezus te vertellen en hen naar Jezus’ koninkrijk te leiden?
Ervaar ik hoe de Helper mij bijstaat in mijn gebeden en
mij helpt om de diepste gevoelens van mijn hart aan God
voor te leggen?

Wanneer we deze vragen overdenken, zien wij wat een grote
behoefte wij hebben om te groeien in de Heilige Geest, om
Hem beter te leren kennen en Hem meer lief te hebben.
Verzoening tussen vader en zoon
Een broeder schreef:
Mijn vader en ik zijn verzoend. Na studie van Stappen
naar Persoonlijke Opwekking en 40-dagen Gebed en
Aanbidding, deel 1 en 2, beleefde ik de geweldige
ervaring van het vervuld raken met de Heilige Geest.
Het was voor mij bijzonder inspirerend om te ervaren
dat de Heilige Geest op alle gebieden van mijn leven
kan en wil werken. Mijn relatie met mijn vader was
altijd al een beetje ingewikkeld. Mijn wensen en
gebeden tijdens mijn kindertijd en jeugd waren altijd
al om een betere relatie met mijn vader te hebben.
Maar het verslechterde steeds. Zes tot zeven jaar
verstreken. God vulde de grote leegte in mijn hart.
Tijdens de studie en het gebed over de vervulling met
de Heilige Geest, hebben mijn vrouw en ik veel grote
ervaringen met God gehad. We baden tot God voor
78

onze familie en in het bijzonder voor mijn vader. In die
tijd ontving ik een nieuwe kracht om van mijn vader te
houden. Ik kon hem alles vergeven wat tijdens mijn
jeugd in onze relatie niet zo goed is gelopen. Mijn
vader en ik zijn nu vrienden. Hij begon een geestelijker
mens te worden en begon andere mensen over God te
vertellen. Vandaag de dag, twee jaar later, is de
verhouding tot mijn vader nog steeds erg goed. Ik ben
God dankbaar voor deze ervaring. Vroeger voelde ik
me zo machteloos en vaak heel alleen. Maar sinds ik
dagelijks om de vervulling met de Heilige Geest heb
gebeden, ervaar ik een geheel nieuwe prachtige
manier van leven en relatie met God.’ (Naam is bekend
bij de auteur)
Gebed
Heer Jezus, dank U dat U in mij wilt blijven door de Heilige
Geest. Dank U dat onze vertrouwens- en liefdesrelatie door
een dagelijkse overgave groeit. Heer, help mij, om de Heilige
Geest en Zijn dienst beter te leren kennen. Ik verlang ernaar
om te weten wat Hij voor mij, voor mijn gezin en familie en
mijn gemeente wil doen en hoe wij zekerheid kunnen hebben
dat wij de Heilige Geest na ons dagelijks gebed ook hebben
ontvangen. Hartelijk bedankt daarvoor. Amen.
E.G. White zegt:
Christus [...] ontving de Heilige Geest zonder
beperking. Op dezelfde manier wordt Hij aan elke
volgeling van Christus gegeven wanneer het gehele
hart is overgegeven. Onze Heer heeft zelf het bevel
gegeven: word vervuld met de Geest (Efeziërs 5:18).
Dit gebod is gelijktijdig een belofte ... het heeft de
Vader behaagd dat in Hem ‘heel de volheid wonen
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zou’ (Kolossenzen 1:19) en ‘en u bent volmaakt
geworden in Hem. (Kolossenzen 2:10). 83
Bijlage bij Efeziërs 5:18 – ‘Word vervuld met de Geest!’
Wij kunnen het ook in de Nederlandse tekst in Efeziërs 5:18
herkennen dat de oproep in de gebiedende wijs staat.
Vervolgens zien wij dat de oproep aan iedereen is gericht. En
wij zien dat het onze taak is om te zoeken naar de volheid
van de Heilige Geest. Maar de Griekse tekst maakt het nog
duidelijker. Johannes Mager zegt daarover: ‘Er bestaat in de
brieven van het Nieuwe Testament slechts één gedeelte dat
rechtstreeks spreekt van het vervuld zijn met de Geest:
‘Word vervuld met de Geest’ (Efeziërs 5:18). In Handelingen
maken wij kennis met het vervuld zijn met de Geest als een
geschenk om in bijzondere situaties krachtig te kunnen
handelen. Paulus formuleert daarentegen (in de directe
opdracht van de Heer - zie verder aan het einde van deze
bijlage) het vervuld worden als een gebod, dat ongeacht de
situatie, voor alle navolgers van Jezus geldt.
Deze korte maar belangrijke oproep bevat vier essentiële
gezichtspunten:
1. De werkwoordsvorm voor ‘vullen’ (Grieks: plērousthe)
staat in de gebiedende wijs. Paulus geeft hier geen
aanbeveling of een vriendelijk advies. Hij doet geen
suggestie die je kunt accepteren of afwijzen. Hij beveelt
als een gezaghebbend apostel. Een gebod richt zich
telkens tot de wil van de mens. Of een christen vervuld is
van de Geest is of niet, hangt grotendeels af van hemzelf.
Christenen hebben het gebod gekregen om naar
vervulling van de Geest te streven. Daaruit bestaat onze
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verantwoordelijkheid als mens: bij het vervuld worden
met de Geest.
2. De werkwoordsvorm is in het meervoud. Het gebod richt
zich niet tot individuen in de gemeente die speciale taken
op zich hebben genomen. Vervuld zijn met Geest is
daarom niet het voorrecht van sommige uitverkoren
individuen. De oproep geldt voor iedereen die bij de
Gemeente hoort, en wel altijd en overal. Er zijn geen
uitzonderingen. Paulus ziet het als iets normaals dat alle
christenen zich laten vullen met de Geest.
3. De werkwoordsvorm staat in de passieve vorm. Het
betekent niet 'vul jezelf met de Geest!', maar: ‘Word
vervuld met de Geest!’ Niemand kan zichzelf vullen met
de Geest. Dat is uitsluitend het werk van de Heilige Geest.
Daarin bestaat Zijn soevereiniteit. De mens moet echter
de voorwaarden scheppen, zodat de Geest hem kan
vullen. Zonder zijn actieve willen, zal de Geest niet in hem
werken.
4. De gebiedende wijs staat in het Grieks in de
tegenwoordige tijd. Deze gebiedende tegenwoordige tijd
beschrijft een gebeurtenis die zich voortdurend herhaalt,
in tegenstelling tot de gebiedende wijs onbepaalde tijd,
die betrekking heeft op een actie die zich op één bepaald
moment voltrekt.
Daarom is vervuld worden met de Geest geen eenmalige
ervaring, maar een terugkerend en progressief proces. Een
christen is geen vat die voor eens en voor altijd gevuld is,
maar moet zich constant laten bijvullen. De zin kan daarom
ook als volgt worden weergegeven: ‘Laat u voortdurend en
altijd weer opnieuw met de Geest vervullen’.
Het vervuld zijn met de Heilige Geest die ons gegeven is in
de doop (in de veronderstelling dat het een doop was die
81

bestond uit water en Geest op basis van volledige overgave),
kan verloren gaan als de geschonken vervulling niet wordt
vastgehouden. Als het verloren is gegaan, kunt u het
opnieuw ontvangen. De vervulling moet herhaald worden
zodat de Heilige Geest elk gebied van het leven kan vullen en
ons geestelijk leven niet futloos verwelkt. De vervulling met
de Geest betekent niet dat we kwantitatief telkens meer van
Hem ontvangen, maar dat de Geest telkens meer van ons
krijgt. Daarom gebiedt Paulus alle gelovigen om voortdurend
vervuld te worden met de Geest. Voor hem is dit de normale
toestand van een christen. Eén doop - maar veel ‘vullingen’.
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‘‘Onze

Heer heeft zelf het bevel
gegeven: Laat jezelf voortdurend en
altijd weer opnieuw met de Geest
85
vervullen!

’’
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Hoofdstuk 4

Welke verschillen zijn er
te verwachten?
Wat is ons voordeel van een leven vervuld
met de Heilige Geest?
Wat missen we wanneer we niet om de Heilige
Geest bidden?
Vergelijking tussen het vleselijke en geestelijke christenzijn
De gevolgen van een vleselijk christen-zijn voor het individu,
zijn al gedeeltelijk genoemd. Deze kunnen o.a. als volgt
worden weergegeven:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

De mens is in deze toestand niet gered (Romeinen 8:6-8;
Openbaring 3:16).
De liefde van God - de Agape-liefde - is niet in de mens
(Romeinen 5:5; Galaten 5:22); hij is slechts op zijn
menselijke liefde aangewezen.
De kracht van de zonde is niet verbroken (Galaten 5:16;
Romeinen 8:2).
De mens heeft ‘de kracht van de rijkdom van Zijn
heerlijkheid’ niet ontvangen (Efeziërs 3:16,17).
Christus leeft niet in de mens (1 Johannes 3:24).
De mens heeft geen kracht gekregen om van Christus te
getuigen (Handelingen 1:8).
De mens handelt menselijk (1 Korinthe 3: 3), zodat
rivaliteit en spanningen gemakkelijker kunnen ontstaan.
Hij zal het meestal moeilijker vinden om een
waarschuwing te accepteren.
83

▪
▪

Zijn gebedsleven kan tekortkomingen hebben.
De mens heeft alleen menselijke vermogens om te
vergeven en geen wrok te koesteren.

De vleselijke christen handelt deels als de natuurlijke mens.
Paulus zegt: ‘wandelt u dan niet naar de mens?’ (1 Korinthe
3:3). Maar gedeeltelijk lijken zijn doen en laten ook op het
handelen van de geestelijke mensen, hoewel hij het alleen
vanuit eigen kracht en vermogen doet.
De geestelijke christen beleeft de volheid van God aldus:
[…] opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn
Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het
geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld
en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen
begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte
en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou
kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld
zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die
bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of
denken, overeenkomstig de kracht die in ons
werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente,
door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle
eeuwigheid. Amen. (Efeziërs 3:16-21).
Uitwerkingen van het vleselijke christen-zijn
Ik heb spijt van de verliezen die door het gebrek aan de
Heilige Geest voortgekomen zijn, zowel in mijn leven als in
mijn taak als predikant. Helaas is het ook op dit gebied zo,
dat wij niemand verder kunnen leiden dan waar wij zelf zijn.
De persoonlijke tekortkomingen van individuele personen in
het gezin en de gemeente kunnen zich bij elkaar laten
optellen of vermenigvuldigen.
84

Kinderen en jongeren
Het vleselijke christen-zijn is een voedingsbodem voor het
liberale christelijke leven. Je probeert onbewust en met
goede intenties te doen wat je niet kunt, en vervolgens zoek
je naar uitwegen. Is dat de reden waarom we veel van onze
tieners verliezen?
Hebben wij onze kinderen en jongeren uit onwetendheid of
vanwege andere redenen, een vleselijk christen-zijn
voorgeleefd? Werden zij daarom ook vleselijke christenen
die daardoor worstelen met teleurstellingen? Is dat de reden
waarom velen het makkelijk opnemen en niet meer naar de
eredienst komen of de kerk hebben verlaten?
Een oudere broeder verklaarde onlangs aan zijn gemeente:
Er is een reden voor de problemen die zich
tegenwoordig voordoen in ons eigen leven en in de
levens van veel van onze jongeren: wij ouderen
hebben gefaald om het werk van de Geest te
begrijpen en met Hem vervuld te zijn. 86
Mag ik u opnieuw herinneren aan de consequenties van het
‘lauw-zijn’ (geen volledige overgave aan Christus):
Halfslachtige christenen zijn erger dan ongelovigen;
want hun misleidende woorden en vrijblijvende
houding leiden velen op een dwaalspoor. De
ongelovige laat zien wie hij is. De lauwe christen
bedriegt beide partijen. Hij is geen goede wereldling
en ook geen goed christen. Satan gebruikt hem voor
een werk, dat niemand anders kan doen. 87
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Maar, als we daarentegen geestelijk leven, kunnen we onze
kinderen de weg naar de hulp van God tonen. Ellen White
zegt er iets echt geweldigs over:
Leer uw kinderen dat het hun voorrecht is om elke dag
de doop met de Heilige Geest te ontvangen. Laat
Christus uw helpende hand zijn om Zijn doelen te
bereiken. Door het gebed kun je een ervaring krijgen
die jouw dienst voor je kinderen tot een volkomen
succes zal maken. 88
Wij hebben onze zonen geleerd te bidden. Maar hebben wij
ze ook geleerd dagelijks om de Heilige Geest te bidden? Of
wisten wij dat zelf niet? Mijn vrouw en ik wisten het toen nog
niet. Ik ben er dankbaar voor dat de Heer de tijd van
onwetendheid niet toerekent.
Wat zullen geestelijke ouders fantastische kinderen hebben,
als deze zich ook elke dag aan Jezus overgeven en om de
Heilige Geest bidden.
Goddelijke liefde of slechts aardig zijn voor elkaar?
Welk verschil zou er zijn in de atmosfeer van een huwelijk en
gezin, een gemeente of een kerk met betrekking tot vleselijk
of geestelijk christen-zijn? Wat als de kracht van God voor
een gedisciplineerd leven ontbreekt, als de liefde van God
ontbreekt en de macht van de zonde niet gebroken is, of
wanneer door Gods genade deze eigenschappen wel
voorhanden zijn?
Conservatieve vleselijke christenen neigen naar kritisch zijn.
Dat is niet goed. Hoewel we over de goede geboden van God
moeten praten, moeten we tegelijkertijd onthouden dat
fundamentele veranderingen pas dan optreden als de
verandering van binnenuit komt.
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Liberalen hebben de neiging om het losjes op te nemen en
ook wereldse methoden over te nemen. Ook dat kan de Heer
niet zegenen. Joseph Kidder stelt de volgende huidige
toestand in de gemeenten vast:
Apathie, oppervlakkigheid, gelijkvormigheid aan de
wereld, geen vrijgevigheid, burn-out van predikers,
tieners verlaten de kerk, zwakke zelfdiscipline,
plannen zonder echte achtergrond of resultaten, een
chronisch gebrek aan sterke en toegewijde mannen.89
Hij ziet de oorzaak van ons probleem in het gebrek aan
verbondenheid met Jezus (Johannes 15:1-5) en te veel
vertrouwen in menselijke inspanningen (Zacharia 4:6). Ook
hij ziet de oplossing in een leven in de Heilige Geest
(Handelingen 1:8). Jezus gaf ons het nieuwe gebod:
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar
liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn
discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt
(Johannes 13:34,35).
Liefhebben zoals Jezus betekent liefhebben met de
goddelijke liefde (Agape). We kunnen die alleen hebben als
we vervuld zijn met de Heilige Geest.
Hoogste liefde tot God en belangeloze liefde voor
elkaar - dit is de beste gave die onze hemelse Vader
kan schenken. Deze liefde is geen impulsief gevoel,
maar een goddelijk beginsel, een blijvende kracht. Het
onbekeerde hart (dat iedereen heeft die niet met de
Heilige Geest vervuld is) kan deze liefde noch doen
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ontstaan noch voortbrengen. Ze is alleen te vinden in
het hart waar Jezus heerst. 90
Ik denk dat er een onderscheid is tussen gewoon aardig zijn
voor elkaar of dat we elkaar bovendien liefhebben met Gods
liefde. Ellen White geeft ons daarover een zinvolle tip:
Door het aandoen van het sieraad van een zachte en
rustige geest zouden negenennegentig van de
honderd problemen die het leven zo bitter maken,
worden vermeden. 91
Het Woord van God zegt in 1 Thessalonicenzen 4:3-8 iets
over het huwelijksleven. Het gaat in deze verzen onder
andere ook om binnen het huwelijk in heiligheid en
eerbaarheid te leven. Dit staat in schril contrast met de
gepassioneerde lust van de heidenen. De drievoudige
verwijzing naar een geheiligd leven en eveneens naar de
Heilige Geest doet ons inzien dat het leven in de Heilige
Geest ook onze echtelijke relatie veranderen kan en zal. God
wenst ons grote vreugde en vervulling in ons huwelijksleven
toe. Laat dit ons niet zien dat God ons wil helpen om niet in
lust, maar in liefdevolle tederheid samen te leven? Jezus bad
voor de eenheid van Zijn discipelen (toen en nu):
Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en
Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de
wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt (Johannes
17:21).
William G. Johnsson zegt:
Veel Adventisten moeten eerst nog begrijpen wat het
betekent om één te zijn in Christus. Waarschijnlijk
hebben wij daar in het verleden te weinig waarde aan
90
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gehecht of hebben wij het paard achter de wagen
gespannen. 92

‘‘Wanneer

Gods kinderen één in
Geest zijn, zal alle Farizeïsme en alle
eigengerechtigheid, welke de zonde
van de Joodse natie was, uit alle
harten verwijderd worden.

’’

Christus is in ons als wij vervuld zijn met de Heilige Geest.
Het geestelijk christen-zijn draagt bij tot de verhoring van
het gebed van onze Heer. E.G. White zegt:
Wanneer Gods kinderen één in de eenheid van de
Geest zijn, zal alle Farizeïsme en alle
eigengerechtigheid, die de zonde van de Joodse Natie
was, uit hun hart verdreven zijn. [...] dan zal God het
geheim onthullen dat eeuwenlang verborgen was. Hij
zal laten zien ‘wat de rijkdom is van de heerlijkheid van
dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder
u, de hoop op de heerlijkheid (Kolossenzen 1:27). 93
Corrigerende pastorale zorg
Zal er effect te zien zijn van corrigerende pastorale zorg, als
deze niet of nauwelijks vanuit Gods liefde wordt gedaan?
Welke keuzes zal een gemeente maken die overwegend uit
vleselijke christenen bestaat of zelfs een vleselijke predikant
of ouderling heeft?
Als ik terugdenk aan mijn bediening, dan heb ik de indruk dat
geestelijke gemeenteleden ertoe neigen om de ‘gevallenen’
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tot inzicht te brengen. En als de gevallene zijn zonden
beleden en zich bekeerd heeft, dan heeft het pastoraal werk
zijn doel bereikt. Vleselijke christenen kunnen in
corrigerende pastorale zorg soms de neiging hebben om het
te gebruiken als straf, het zelfs te misbruiken als een middel
om hun macht uit te oefenen (Mattheüs 18:15-17, 1
Korinthe 3:1-4, 2 Korinthe 10:3, Judas 19).
Gods profetisch Woord voor de eindtijd
De Heer heeft de gewoonte, belangrijke nieuwe
ontwikkelingen door profeten te openbaren (Amos 3:7). Zo
gaf Hij belangrijke profetische boodschappen voor de
eindtijd door aan E.G. White. Omdat in de eindtijd veel zaken
duidelijk anders zullen zijn dan in vroeger tijden, was
aanvullende informatie van Gods zijde belangrijk en
noodzakelijk. In moderne termen heet dat een ‘update’, wat
zoiets betekent als: hernieuwen voor de hedendaagse tijd.
Volgens E.G. White houden deze boodschappen hun
betekenis tot aan de terugkeer van Jezus.
Omdat zij onder andere ook veranderingen in levensstijl,
schuld, vermaningen enzovoorts bevatten, zal een geestelijk
persoon dit gemakkelijker accepteren dan een vleselijk
persoon. Wanneer iemand deze raad serieus neemt,
betekent het nog niet automatisch dat hij geestelijk is. De
tekst van Deuteronomium 18:19 (GNB) is de moeite waard
om in dit verband te overdenken: ‘Wie hem niet als mijn
woordvoerder aanvaardt, zal Ik ter verantwoording roepen.’
Dit laat duidelijk zien dat wij bij de boodschap van ware
profeten niet met deze mensen zelf, maar met God te doen
hebben. Waaraan kunnen wij zien of iemand een echte
profeet is? Het Woord van God geeft ons vijf ijkpunten. Een
echte profeet moet aan alle vijf punten voldoen.
1. Zijn manier van leven: ‘Aan hun vruchten zult u hen
herkennen’ (Mattheüs 7:15-20).
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2. Het uitkomen van voorspellingen, behalve bij
voorwaardelijke profetieën, zoals Jona (Deuteronomium
18:21-22).
3. Oproep tot trouw aan God in de geest van de Bijbel
(Deuteronomium 13:1-5).
4. Erkenning van de persoon van Jezus als waarachtig God
en waarachtig mens (1 Johannes 4:1-3).
5. Overeenstemming met de leringen van de Heilige Schrift
(Johannes 17:17).
Alle geboden van God, inclusief de instructies van de
profeten, zijn er voor ons bestwil. Daarom zijn ze
buitengewoon waardevol voor ons. Zo kunnen wij hen als
geestelijke mensen in de kracht van God met vreugde
gehoorzamen en weten dat dit bijdraagt aan het succes in
het leven. ‘Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u
standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u
voorspoedig zijn’ (2 Kronieken 20:20).
Het sabbatschoolboekje zei het volgende over de relatie
tussen een leven in de Heilige Geest en de woorden van een
ware profeet:
Wie woorden van profetie verwerpt, verwerpt de
instructies van de Heilige Geest. De gevolgen zullen
vandaag de dag niet anders zijn dan vroeger: verlies
van de relatie met God en opening voor negatieve
invloeden. 94
Planning en strategie
Het is een belangrijke taak voor ons te zoeken naar goede
oplossingen en methoden voor de taken binnen de
gemeente en in de zending. Het gaat om onze plannen en
strategieën. Daarbij gaat het vooral om de geestelijk te
94
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versterking van gemeenteleden en de redding van meer
zielen.
Ik ben nu al 65 jaar gedoopt en sinds 43 jaar predikant. We
hebben een schat aan programma's en methoden
ontwikkeld. We werkten hard. In dit verband moet ik echter
opnieuw terugdenken aan de woorden van Dwight Nelson in
2005.
Onze kerk heeft uitputtend veel moeite gestoken in
het ontwikkelen van bewonderenswaardige vormen,
plannen en programma's, maar als we uiteindelijk ons
geestelijk bankroet niet erkennen (gebrek aan Heilige
Geest), dat bezit heeft genomen van veel van ons als
predikers en leiders, zullen we nooit verder komen
dan ons vormelijke christendom. 95
Hetzelfde zegt Dennis Smith:
Ik ben niet tegen plannen, programma's en methoden.
Maar ik ben bang dat we vaak op deze dingen hebben
vertrouwd om Gods werk te bevorderen. Plannen,
programma's en methoden zullen het werk van God
niet voltooien. Grote sprekers, prachtige christelijke
concerten, satellietuitzendingen, zullen Gods werk
niet tot een einde brengen. Gods Geest zal het werk
beëindigen - Gods Geest die spreekt en dient door met
de Geest vervulde mannen en vrouwen. 96
Dopen en redding van zielen
De Bijbel laat ons zien dat de Heilige Geest een cruciale
voorwaarde is om mensen voor Christus te winnen (zie
Handelingen). Aan de ene kant hebben wij goed groeiende
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gemeenten en aan de andere kant stagnerende of
krimpende gemeenten. Maar één ding staat voor mij vast:
de belangrijkste reden is het ontbreken van de Heilige Geest.
Natuurlijk hebben deze problemen ons erg bezig gehouden.
Wij hebben veel plannen en programma's ontwikkeld of
overgenomen. Daar zien wij aan dat een gebrek aan de
Heilige Geest tot een grote inspanning heeft geleid,
verbonden met verlies van tijd en middelen door onnodige
of niet-succesvolle routes te nemen. Twee citaten van E.G.
White verduidelijken de situatie:
Vanwege de kerkleden die nooit bekeerd zijn en
degenen die dat wel waren, maar zijn afgegleden,
werkt de Heer op dit moment niet om veel zielen in de
waarheid te brengen. Wat voor invloed zouden deze,
niet aan God gewijde leden (vleselijke christenen) op
nieuwe bekeerlingen hebben? 97
Als wij ons zouden vernederen voor God, en
vriendelijk, beleefd, teder en medelevend zouden zijn,
dan zouden er honderd bekeringen tot de Waarheid
zijn, waar vandaag er slechts één is. 98
En aan de andere kant hebben we dopen van mensen die
niet voldoende zijn voorbereid. E.G. White zei:
De wedergeboorte is een zeldzame ervaring in onze
huidige tijd. Dat is de reden waarom wij zoveel
verwarring hebben in de gemeenten. Velen, zo velen,
die de naam van Christus aannemen zijn niet geheiligd.
Ze werden gedoopt, maar levend begraven. Hun ’ik’ is
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niet gestorven, en daarom zijn zij niet tot een nieuw
leven opgestaan. 99
Dit is geschreven in 1897. Hoe staat het er vandaag voor?
Het probleem is: wie niet wedergeboren is, is niet vervuld
met de Heilige Geest. Jezus zegt: ‘Als iemand niet geboren
wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet
binnengaan’ (Johannes 3:5). Is het niet zo dat wij het gebrek
aan de Heilige Geest op alle gebieden tegenkomen?
Heilige Geest en verkondiging
God zegt ons over de betekenis van de Heilige Geest in de
verkondiging:
De prediking van het Woord zal nutteloos zijn zonder
de voortdurende tegenwoordigheid en hulp van de
Heilige Geest. Dit is de enige succesvolle Leraar van de
Goddelijke waarheid. Slechts wanneer de waarheid tot
het hart wordt vergezeld door de Geest, zal het
geweten worden gewekt en het leven veranderen.
Iemand kan in staat zijn Gods Woord naar de letter
voor te dragen, hij kan op de hoogte zijn van alle
geboden en beloften daarvan, maar tenzij de Heilige
Geest de waarheid tot het hart doet doordringen,
zullen er geen zielen op de Rots vallen en gebroken
worden. Noch een goede opleiding, noch voordelen,
hoe groot ook, kunnen zonder de medewerking van de
Geest van God, iemand maken tot een kanaal van licht.
100
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Randy Maxwell zegt:
Maar in feite staan wij geestelijk machteloos en zijn wij in
onze verkondiging (bijna) niet effectief omdat wij het
werkzame contact met onze levende Heer missen. 101
Is het gebrek aan de Heilige Geest ook de oorzaak van de
angst? Zou Emilio Knechtle gelijk kunnen hebben als hij zegt:
Waarom lukt het ons niet ... om de slechte, verdorven
wereld op zijn kop te zetten? Er is iets misgegaan met
onze overtuigingen. Wij zijn bang voor conflicten, bang
voor een botsing, wij zijn bang voor moeilijkheden, wij
zijn bang om werk te verliezen, om onze reputatie te
verliezen, bang om ons leven te verliezen. Dus zijn wij
stil en verbergen ons. Wij zijn bang om de wereld het
evangelie op een liefdevolle, maar krachtige manier te
verkondigen. 102
De oplossing voor dit probleem wordt ons in Handelingen
4:31 getoond:
En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij
bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld
met de Heilige Geest en spraken het Woord van God
met vrijmoedigheid.
De Heilige Geest en onze literatuur
Met betrekking tot onze literatuur, schrijft E.G. White:
Een artikel dat in de Geest van God geschreven is,
wordt door de engelen bevestigd en maakt indruk op
de lezer. Maar als de schrijver van een artikel niet tot
eer van God leeft en niet volledig aan Hem is
toegewijd, bemerken de engelen het gebrek met
101
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verdriet. Ze wenden zich af en maken op de lezer geen
indruk omdat God en Zijn Geest er niet in zijn. De
woorden kunnen goed zijn, maar zij omvatten niet de
opbouwende invloed van Gods Geest. 103

‘‘Ik

zou
nogmaals
willen
benadrukken: natuurlijk was niet
alles verkeerd wat wij deden. In geen
geval. Wij hebben goede en zeer
goede dingen ontwikkeld; velen van
ons waren erg betrokken. De Heer
heeft zeker onze menselijke inzet
zoveel mogelijk gezegend. Maar de
grote vraag is: gaan wij als
geestelijke
of
als
vleselijke
christenen deze taken aanpakken?
Eén ding is zeker: als wij op een
vleselijke basis naar oplossingen
streven, zullen wij veel tijd tevergeefs
investeren en zullen wij veel dingen
doen
die
uiteindelijk
niets
uitwerken.

’’

Heilige Geest: zonder vroege regen geen late regen
De vroege regen, de vervulling van de Heilige Geest,
brengt ons tot de noodzakelijke geestelijke
volwassenheid die essentieel is om voordeel te
hebben van de late regen. 104
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De spade regen die de oogst van de aarde rijp maakt,
stelt de geestelijke zegen voor die de gemeente zal
voorbereiden op de komst van de Zoon des mensen.
Maar, tenzij de vroege regen gevallen is, zal er geen
leven gevonden worden. Het groene blaadje zal niet
tevoorschijn komen. Tenzij de vroege regenbuien hun
werk hebben gedaan, kan de spade regen geen gewas
tot volledige groei brengen [...] 105
Heilige Geest en Bijbelse heiliging
Dit werk (Bijbelse heiligmaking) kan alleen door het
geloof in Christus, door de kracht van de inwonende
Geest van God worden volbracht. 106
Grote evangelisatieacties zonder de Heilige Geest?
Zouden grote instellingen, succesvolle evangelisatieprogramma's en krachtige zendingsstrategieën ontwikkeld
kunnen zijn zonder de Geest van God? Andrew Murray, de
grote missionaris van Zuid-Afrika, wist dat dit heel goed
mogelijk was en in een groot deel van het christendom ook
een realiteit is. Hij schreef het volgende:
Ik zou (over God) kunnen preken of schrijven, denken
of mediteren, en het leuk vinden om met dingen in
Gods Woord en Zijn Rijk bezig te zijn - en toch kan het
werk van de Heilige Geest merkbaar ontbreken.
Als je de preken in de kerk van Christus bekijkt en
vraagt:
▪
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▪
▪

Waarom is er zoveel werk en vaak zo weinig
resultaat voor de eeuwigheid?
Waarom heeft het Woord zo weinig kracht om
gelovigen op te bouwen in heiligheid en
toewijding?

Ik ben bang dat het antwoord zal luiden: Het is de
afwezigheid van de Heilige Geest. En waarom is dat
zo? Er kan maar één reden voor zijn: het ‘vlees’ (zie
Galaten 3:3) en menselijke kracht hebben de plaats
ingenomen die de Heilige Geest zou moeten
hebben.’107
Heilige Geest en gezondheid
Ik roep u er dan toe op broeders, door de
ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te
wijden als een levend offer, heilig en voor God
welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst
(Romeinen 12:1).
Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest
van God in u woont? Als iemand de tempel van God te
gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de
tempel van God is heilig, en deze tempel bent u (1
Korinthe 3:16,17).
Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de
Heilige Geest, Die in u is en Die u van God
hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent
immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw
lichaam en in uw geest, die van God zijn (1 Korinthe
6:19,20, zie ook Exodus 15:26)
Met de Heilige Geest vervulde mensen zijn een tempel van
God. Heb je er weleens over nagedacht welke implicaties dit
107
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heeft voor jouw leven? Een tempel is een verblijfplaats van
God. God zei tegen Mozes: ‘En zij moeten voor Mij een
heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen’
(Exodus 25:8).
Als we deze verklaring serieus nemen, dan is bezig zijn met
onze gezondheid en onze levensstijl een bewust onderdeel
van ons discipelschap. Ons lichaam is het eigendom van God.
Wil jij zorgvuldig omgaan met Gods eigendom? Ja, wij willen
zorgvuldig met onze lichamen omgaan en wel volgens de
instructies van God! Dit vereist een zekere discipline. Iemand
die vervuld is met de Heilige Geest, kan en zal deze discipline
meestal met plezier opbrengen.
De beloning is een betere gezondheid van lichaam, geest en
ziel. Wie niet vervuld is met de Heilige Geest zal het
moeilijker vinden om te doen en er nadelen van
ondervinden.
God verwacht dat wij ons lichaam en onze geest in de best
mogelijke staat houden tot eer van Hem, voor Zijn dienst en
voor ons eigen genoegen. Ook met betrekking hiertoe is er
geen vervanging voor de vervulling met de Heilige Geest.
Wanneer Jezus in ons leeft door de Heilige Geest, dan is Hij
ook ‘de HEERE, uw Heelmeester’ (Exodus 15:26).
Genezing is altijd het beste voor de betreffende persoon en
tot eer van God. Dit kan de vraag oproepen: geneest de grote
Dokter dan iedereen?
Een oudere Cambodjaanse vrouw kwam als
vluchteling naar de eerste hulp van een
zendingsziekenhuis dat in een vluchtelingenkamp in
Thailand was opgezet. Ze droeg de kleding van een
boeddhistische non. Ze vroeg om door Dr. Jezus
behandeld te worden. Dus vertelden zij haar over
Jezus. Ze stelde haar vertrouwen in Hem en haar
lichaam en geest werden genezen. Toen ze terug kon
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naar Cambodja, heeft zij 37 mensen voor Christus
gewonnen. 108
De Heer zond de trouwe koning Hizkia een boodschap toen
hij ziek was: ‘Ik ga u gezond maken’ (2 Koningen 20:1-11).
Maar waarom heeft de Heer hem niet door een woord
genezen, maar de opdracht gegeven om een klomp vijgen op
de zweer te leggen? Zou het kunnen dat de Heer ook van ons
medewerking verwacht door natuurlijke remedies of
wijzigingen in het dieet, lichaamsbeweging, rust, etc.?
Waarom heeft de Heer Paulus niet genezen, maar moest hij
door het leven met een ’doorn in het vlees’? Paulus zegt zelf:
‘opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de
openbaringen niet zou verheffen’ (2 Korinthe 12:7).
Niettemin vertelt E.G. White ons:
De invloed van de Geest van God is het allerbeste
medicijn dat een zieke man of vrouw kan ontvangen.
De hemel is één en al gezondheid. Hoe dieper de
hemelse invloeden aanwezig zijn, des te zekerder zal
het herstel zijn van de gelovige patiënt. 109
Is het niet opmerkelijk en belangrijk wat een zakenman
schreef? Hij vertelde dat alle gezondheidsbijeenkomsten bij
hem nooit iets hadden uitgericht. Maar sinds hij echter
iedere dag om de Heilige Geest is gaan bidden, heeft hij zich
nu volledig op gezondheid gericht en een vegetarische
levensstijl aangenomen. Toont dat niet aan dat vervulling
met de Heilige Geest motiveert en kracht geeft om met
vreugde een gezonde levensstijl aan te nemen?
Deze ervaring werd gelezen door een geloofszuster. Ze
schreef:
108
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Door mijn volledige overgave aan Jezus, heeft God
mijn leven in slechts één maand volledig veranderd.
Na mijn overgavegebed ging ik de volgende ochtend
naar de keuken, stond bij het koffiezetapparaat,
schudde mijn hoofd en zei tegen mijzelf: Nee, ik drink
geen koffie meer. Dit was voorheen ondenkbaar,
omdat telkens wanneer ik stopte met koffie, ik vijf
dagen vreselijke hoofdpijn had - dat waren sterke
ontwenningsverschijnselen. Deze keer heb ik er niet
eenmaal over nagedacht wat voor consequenties dit
voor mij zou hebben. Ik wist gewoon: ik wil dat niet
meer. Tegenwoordig heb ik er geen behoefte meer
aan. 110
Dat was slechts één van de vele veranderingen in haar leven.
(Wie vrij wil zijn van verslaving, kan ik de Andreasbrief nr. 5
aanbevelen: Overwinningen op Tabak en Alcohol. Hierin
wordt op grondige wijze de weg naar bevrijding door het
bidden met beloften uitgelegd. (Alleen beschikbaar in het
Duits.) 111
Het leven in de Heilige Geest is zeer behulpzaam bij
veranderingen in levensstijl, want daarom gaat het. Wij
hebben gezondheidsinformatie nodig in combinatie met de
kracht om te veranderen. Don Mackintosh, directeur van
Newstart Global, Weimar CA, zegt:
De echte nood van onze tijd is niet een gebrek aan
gezondheidseducatie - we hebben uitstekende
informatie. Wat nodig is, is gezondheidsinformatie in
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combinatie met de kracht om dit in de praktijk te
brengen. Het gaat om de kracht om te veranderen. 112
Is dat niet de kracht van het evangelie, de kracht van de
Heilige Geest?
Tot slot zou ik nog willen vragen: hoe zit het met
geloofsgenezingen? Kunnen die wel worden verwacht
zonder vervuld te zijn met de Heilige Geest? (Zie Markus
16:17,18; Jakobus 5:14-16)
Voorbereiding op de wederkomst van Jezus
Om voorbereid te zijn op de wederkomst van Jezus (of op
ons sterven in de Heer) bestaat er voor de innige
gemeenschap met Jezus door de Heilige Geest, geen
vervanging. Als Christus door de Heilige Geest in mij leeft,
ben ik door Zijn genade voorbereid. Drie gebieden laten dat
zien:
Een persoonlijke relatie met Christus
Jezus zei:
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige
waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden
hebt’ (Johannes 17:3). ‘Weten’ heeft een veel diepere
betekenis in de Bijbel dan in de hedendaagse
Nederlandse taal. Het betekent volledige wederzijdse,
liefhebbende overgave. Het is alleen aanwezig bij een
leven in de Heilige Geest. Dit komt ook tot uitdrukking
in het volgende citaat: ‘Wij moeten een levende band
met God hebben. Wij moeten bekleed worden met
kracht van boven door de doop van de Heilige Geest,
opdat wij een hogere standaard mogen bereiken;
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want er is op geen enkele andere manier hulp voor
ons. 113
Jezus zegt in de gelijkenis van de tien maagden tot de
dwazen: ‘Ik ken u niet’. Wat was de reden? Het gebrek aan
olie, dat het ontbreken van de tegenwoordigheid van de
Heilige Geest voorstelt (Mattheüs 25:1-13).
De mannen die Jezus aan het kruis brachten, hadden
uitstekende kennis van het Oude Testament. Maar vanwege
hun verkeerde interpretatie, zochten ze geen persoonlijke
relatie met Jezus.
Zijn wij ons ervan bewust dat de eindtijd-generatie vanwege de verhoudingen in de eindtijd - de innigste
verbinding met God nodig heeft?
Gerechtigheid door geloof
In de laatste boodschap van God aan de mensen, in de DrieEngelenboodschap, gaat het om de verkondiging van het
‘eeuwige evangelie’ (Openbaring 14:6,7). Wat is de kern van
deze boodschap die de hele wereld moet horen? Dat is onze
rechtvaardiging door genade door geloof in Jezus Christus
alleen (Efeziërs 2:8,9). Degenen die in de eindtijd deze
boodschap met kracht verkondigen, moeten de kracht van
deze boodschap zelf ervaren. Zij moeten de gerechtigheid
door het geloof door Jezus alleen, als hun zonde-vergevende
en van zonde-bevrijdende Redder begrijpen en ook
persoonlijk ervaren. Dat is alleen mogelijk in een door de
Heilige Geest vervuld leven, waardoor Jezus Christus
gehoorzaamheid in ons mogelijk kan maken. De inwoning
van Jezus in ons wordt getoond door gehoorzaamheid aan
alle geboden van God. De wereld zal verlicht worden met
deze boodschap (Openbaring 18:1).
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Liefde voor de waarheid
Wat is de impact op ons leven wanneer we een met de Geest
vervuld leven leiden en wat als dat niet zo is? Hoe staat het
dan met de liefde voor de waarheid, met de studie van het
Woord van God en het toepassen van de waarheid in ons
leven? In 2 Thessalonicenzen 2:10 staat dat ‘zij verloren
gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen
hebben om zalig te worden’. Degenen die niet verleid
kunnen worden, hebben de liefde tot de waarheid in hun
hart. Hoe krijgen wij deze liefde? Wij kunnen haar alleen
ontvangen als Jezus Christus door de Heilige Geest in ons
woont. Romeinen 5:5 zegt dat die liefde door de Heilige
Geest in ons hart wordt uitgestort.
Efeziërs 3:17 vertelt ons dat wij in de liefde ‘geworteld en
gefundeerd zijn’ door de Heilige Geest. In Johannes 16:13
wordt de Heilige Geest de Geest van de Waarheid genoemd.
Dat laat ons duidelijk zien dat het noodzakelijk is een
geestelijke christen te zijn, om de liefde voor de waarheid te
bezitten. Hebben wij tegenwoordig problemen met de liefde
voor de waarheid, voor het Woord van God, het profetische
woord? Laten wij ook denken aan de tijd die voor ons ligt:
Alleen zij die de Bijbel ijverig hebben bestudeerd en de
liefde voor de waarheid ontvangen hebben, zullen
beschermd worden tegen machtige misleiding die de
wereld in zijn greep houdt. […] Is Gods volk nu zo stevig
gevestigd op Gods Woord dat zij niet zouden toegeven
aan hetgeen wij zintuiglijk waarnemen? 114
God vraagt niet of wij alle waarheid gekend hebben, maar
Hij vraagt om de liefde voor de waarheid.
Het spoor van de waarheid ligt dicht naast het spoor
van de dwaling, en beide sporen kunnen de geesten
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die niet door de Heilige Geest verlicht zijn, voorkomen
als één en dezelfde. 115
Vruchten van de Geest of werken van het vlees
De invloed van de Heilige Geest is het leven van
Christus in de ziel. Wij zien Christus niet en spreken
niet tot Hem, maar Zijn Heilige Geest is ons overal en
altijd nabij. Zijn Heilige Geest werkt in en door
iedereen die Christus accepteert. Wie de inwonende
Geest kent, toont de vruchten van de geest. 116
Galaten 5:22: liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing. Efeziërs 5:9: alle goedheid en
rechtvaardigheid en waarheid.
Galaten 5:16-21 laat zien dat door de Heilige Geest, de
kracht van de zonde in ons, gebroken wordt.
Leef uit de kracht die de Geest van God geeft; dan
moeten jullie niet jullie eigen zelfzuchtige wensen
volgen. De menselijke zelfzucht strijdt tegen de Geest
van God en de Geest van God tegen de menselijke
zelfzucht; die beiden leveren strijd met elkaar, zodat
jullie het goede niet kunnen doen, hoewel jullie het
eigenlijk wel willen. Maar wanneer de Geest van God
jullie leven bepaalt, dan staan jullie niet meer onder
de dwang van de wet van de zonde (zie ook Romeinen
7:23; 8:1).
Waarheen de menselijke zelfzucht leidt, kan iedereen zien:
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[…] overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst,
woede-uitbarstingen,
egoïsme,
onenigheid,
afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord,
dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan
ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie
zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen
beërven (Galaten 5:19-21).
Geestelijke gaven
Onder de geestelijke gaven verstaan wij de door de
Heilige Geest bewerkte gaven, zoals zij in 1 Korinthe
12:28 en Efeziërs 4:11 worden genoemd: ‘Apostelen,
profeten, evangelisten, herders, leraren, gaven van
genezing, helpers, bestuurlijke gaven en allerlei talen.
Deze gaven dragen eraan bij dat de heiligen toegerust
worden tot dienstwerk [...] Zij bevestigen het
getuigenis van de kerk en geven haar leiding en
richting. 117
De Heilige Geest heeft voor specifieke doeleinden ook
andere gaven gegeven: kennis en kunstvaardig
vakmanschap (Exodus 31:2-6) of architectuur (1 Kronieken
28:12,19).
Wanneer wij discipelen van Jezus worden, geven wij onszelf
aan Hem over met alles wat wij zijn en hebben. Daardoor
worden al onze gaven en vaardigheden, zowel aangeboren
als verworven, aan God ter beschikking gesteld. Hij kan ons
daarnaast geestelijke gaven geven of de natuurlijke
vermogens zuiveren en verfijnen.
Kunnen wij, ondanks een gebrek aan de Heilige Geest,
geestelijke gaven hebben?
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Keuze van God of keuze van mensen?
Wij hebben wereldwijd democratische structuren in de
gemeenten. Ze waren alleen nooit bedoeld als een gewone
democratie. Democratie is de heerschappij van het volk. Het
eigenlijke doel van onze stemmen is, dat het individu luistert
naar de stem van God en dienovereenkomstig zijn stem
uitbrengt.
Door te luisteren naar de stem van God, zal de wil van God
zich in de stemming openbaren.
Wij bidden toch zeker allemaal voordat wij deelnemen aan
bestuursvergaderingen. Daarnaast wordt ook vaak iedereen
vóór het stemmen uitgenodigd tot een stil gebed, zodat wij
van God duidelijkheid krijgen hoe wij stemmen moeten.
Nehemia zegt: ‘Mijn God gaf mij in het hart dat […] (Nehemia
7:5), en Ellen White zegt over Nehemia, hoofdstuk 1: ‘En
terwijl hij bad, vormde zich een heilig doel in zijn geest.’ 118
Zal een vleselijke christen de stem van God horen? Als hij
zich niet bewust en niet volledig aan de Heer heeft
overgegeven, zal hij zeker geen antwoord ontvangen (Psalm
66:18, Psalm 25:12). Als iemand vleselijk is, en oprecht en
naar beste weten stemt, dan is dat zeker menselijk
gesproken in orde. Maar op het moment dat er menselijke
overeenkomsten worden gesloten, wordt het manipulatie
en zonde.
De leiders hebben een grote invloed op het werk van God. Er
bestaat een duidelijk verschil en het kan grote gevolgen
hebben, of broeders en zusters leidinggeven die God voor
deze taak geroepen heeft, of dat zij op grond van een
menselijke keuze deze opdracht uitvoeren.
Door een boek over gebed te lezen, werd ik mij bewust dat
wij God mogen vragen om ons de weg te laten zien die wij
moeten gaan (Psalm 32:8). Het stil luisteren naar de stem
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van God heeft mijn hele leven veranderd. Ik vertel over deze
ervaring in het artikel: ‘Vom Prokurist zum Prediger’ (van
Procuratiehouder tot Prediker, alleen in het Duits
beschikbaar). 119
Er is ook een waardevolle preek van Kurt Hasel te
beluisteren: ‘Hoe kan ik goede beslissingen nemen?’ 120
Daarnaast kunnen wij een diepgaande prediking van vroeger
nalezen: ‘Hoe herken ik de wil van God?’, van Henry
Drummond. 121
Hierover een ervaring die plaatsvond op 23 oktober 2014.
Het zendingsinstituut ‘Country Life Institute Austria’ in
Karinthië, Oostenrijk (TGM Training Centrum voor
gezondheidsmissie
en
gezondheidscentrum
Mattersdorferhof), moest een beslissing nemen: moeten wij
een aanbouw maken of niet? Er waren net zoveel
argumenten voor als tegen. De beslissende vraag was: wat is
de wil van God? Wij spraken niet meer over de voor- en
nadelen, maar baden gedurende tien dagen dagelijks dat de
Heer ons zou voorbereiden om Zijn stem te horen en ons in
een gebedsbijeenkomst op 23 oktober (nadat de Newstartgasten vertrokken waren) te laten weten of een aanbouw
wel of niet gemaakt moest worden.
Wij hielden deze gebedssessie vervolgens met meer dan 20
deelnemers.
Aan het einde van de bijeenkomst bad iedereen in stilte om
de Heer te vragen of wij moesten bouwen of niet. De
persoonlijk ontvangen antwoorden van God werden op een
119
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blaadje geschreven en als volgt aan de groep meegedeeld:
wel bouwen: +, niet bouwen: –, geen antwoord: 0. Degene
die onzeker was over het antwoord moest er nog een
vraagteken bij zetten. Het resultaat was voor ons een teken
van geweldige leiding: 10 maal +; 4 maal +; 6 maal 0 en 4
maal blanco. (Er waren 2 onduidelijke antwoorden die niet
werden meegeteld.) Daarmee werd door duidelijke leiding
van onze God helder dat er gebouwd moest worden. Ik ben
ervan overtuigd dat wij deze weg - om rechtstreeks naar het
advies van God te zoeken -in deze eindtijd steeds meer
moeten bewandelen. Hierop doelt Joël 2:28,29 (in sommige
vertalingen Joël 3:1). E.G. White zegt:
Wij zelf moeten Hem tot ons horen spreken. Als elke
andere stem zwijgt en wij stil op Hem wachten, maakt
de stilte in het hart dat wij duidelijker Gods stem
kunnen onderscheiden. Hij zegt ons: ‘Geef het op en
weet dat Ik God ben. (Psalm 46:11) 122
Geld
Wat zijn de verschillen tussen geestelijke en vleselijke
christenen met betrekking tot het verwerven van dingen en
de omgang met geld? Zien wij onszelf als eigenaar van onze
middelen of als rentmeesters van God?
Liefde voor geld en liefde voor praal hebben deze
wereld tot een rovershol gemaakt. De Bijbel schildert
gierigheid en verdrukking zoals deze heersen in de tijd
kort voor Jezus’ wederkomst. 123
Gods bescherming op onze levensweg
Gods engelen beschermen degenen die God vrezen.
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De engel van de HEERE legert zich rondom hen die
Hem vrezen, en redt hen’ (Psalm 34:8). ‘Elke volgeling
van Christus heeft zijn beschermengel. Deze hemelse
wachters bewaken de rechtvaardigen tegen de macht
van de boze. 124
Wanneer er hier wordt gezegd dat de godvrezende volgeling
van Christus en de rechtvaardigen onder de bescherming
van God staan, dan is de vraag of dat iedereen betreft die
zichzelf als christen ziet? Is het ook van toepassing op
degenen die hun leven niet helemaal aan Jezus hebben
gegeven? Voor kinderen geldt dit, want dat wordt door Jezus
in Mattheüs 18:10 gezegd:
Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want
Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het
aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
David, die zijn leven volledig aan God toevertrouwde, wist
dat hij geen reden tot angst en vrees had. Hij zegt in Psalm
27:1 (HSV): ‘De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou
ik vrezen? (De Heer is voor mij als een lamp in het donker en
Hij is mijn Verlosser, daarom ben ik voor niemand bang. De
Heer beschermt mijn leven, daarom heb ik geen angst.)
Laatste opmerkingen
Wij hebben slechts een paar gebieden aangestipt. Er zijn nog
veel meer gebieden in het leven en het geloof die wij zouden
kunnen aanhalen. Maar voor allemaal geldt:
Als wij nu de verschillen in ogenschouw nemen, dan is
er geen enkel gebied dat géén beduidende voordelen
heeft door het leven in de Heilige Geest. En
omgekeerd, er is geen enkel gebied waarin wij zonder
te leven in de Heilige Geest geen grote nadelen
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hebben. Zou dit niet voor ieder van ons een grote
stimulans moeten zijn, om ons iedere dag aan God te
wijden en om voor de vervulling met de Heilige Geest
te bidden?
Een paar jaar geleden vertrok een Boeing 707 van de
luchthaven van Tokyo met bestemming Londen. Ze
had een goede start. Het was een heldere, zonnige dag
en al snel konden de passagiers de Fuji, de beroemdste
berg van Japan zien. Toen kwam de piloot op het
spontane idee om rond de berg te vliegen, zodat zijn
passagiers van dit zeldzame uitzicht konden genieten.
Hij verliet de vastgestelde koers en vloog op zijn eigen
zicht. Bij het vliegen op eigen zicht heeft de piloot geen
hulp van de vliegleiding en vertrouwt hij alleen op wat
hij ziet. Hij zag de berg dicht onder zich. Zijn
hoogtemeters gaven 4000 meter aan. Maar wat hij
niet zag waren de valwinden en windstoten die rond
de Fuji woedden. Daar was de Boeing 707 niet tegen
bestand. Het vliegtuig brak in de lucht en stortte neer.
Alle inzittenden vonden de dood. 125
De vleselijke christen leeft in deze ‘visuele vluchtprocedure’.
Hij bepaalt zelf. Hij zal ondanks zijn beste bedoelingen falen.
De spirituele christen leeft, geleid door de Heilige Geest, in
een relatie van liefde en vertrouwen met zijn Heer, die hem
naar het zekere doel leidt.
Gebed
Hemelse Vader, dank U dat de inwoning van Jezus in mij door
de Heilige Geest zo'n groot positief verschil maakt voor mij
en mijn dienstwerk. Wilt U alstublieft mijn ogen nog veel
verder openen voor de bediening van de Heilige Geest? Geef
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mij alstublieft door Hem dit overvloedige leven dat Jezus ons
geven wil. Help mij alstublieft om in het volgende hoofdstuk,
de sleutel voor het oplossen van dit probleem te leren kennen
en het in de praktijk te brengen. Dank U wel Heer, Amen.
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Hoofdstuk 5

De sleutel tot de praktijk
Hoe kan ik Gods oplossing voor mij in de
praktijk brengen en ervaren?
Hoe kan ik zodanig bidden, dat ik na het gebed er zeker van
ben, vervuld te zijn met de Heilige Geest?
Gebed en de vervulling met de Heilige Geest
Het is belangrijk dat wij dit pad in geloof bewandelen, dat wij
in geloof bidden om de Heilige Geest. Het gaat erom, na het
gebed om de Heilige Geest, erop te vertrouwen en er zeker
van te zijn dat de Heer het gebed heeft verhoord en al tijdens
mijn verzoek de Heilige Geest heeft gegeven. Galaten 3:14
zegt: ‘[…] opdat wij de belofte van de Geest zouden
ontvangen door het geloof’. In de GNB staat: ‘[…] door te
geloven de geest ontvangen.’
Om onze hemelse Vader gemakkelijk te kunnen vertrouwen,
heeft Hij ons een belangrijk hulpmiddel gegeven. We
noemen het ‘bidden met beloften.’
Bidden met beloften
Laten wij een voorbeeld nemen: stel dat mijn kind op school
niet goed is in het Engels en ik wil mijn kind aansporen om
ijverig Engels te gaan leren. Dan beloof ik hem dat, als hij een
goed cijfer op zijn rapport heeft, hij van mij 10 euro krijgt.
Het kind leert nu ijverig. Ik help hem ook daarbij en
inderdaad krijgt hij een goed cijfer. Wat gebeurt er?
Wanneer het kind thuiskomt van school en bij de voordeur
is, schreeuwt hij al: ‘Papa, 10 Euro!’ Waarom is het kind zo
zeker dat hij 10 euro krijgt? Omdat ze hem beloofd zijn en hij
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aan de voorwaarde heeft voldaan. Dit is, zelfs tussen
mensen, heel normaal.
Maar het kan ook gebeuren dat ik op dat moment helemaal
geen 10 euro heb. Kan het bij God zo zijn dat Hij niet heeft
wat Hij heeft beloofd? Onmogelijk!
Verder kan het gebeuren dat ik mijn belofte intrek en zeg: ik
las in een pedagogisch boek dat je kinderen niet met geld
moet stimuleren om te leren. Daarom kan ik je geen 10 euro
geven. Bestaat het dat God achteraf van gedachten
verandert? Onmogelijk!
Wij zien dus dat als wij een belofte van God krijgen en wij
hebben aan de voorwaarde voldaan, er maar één
mogelijkheid is, namelijk dat wij het beloofde krijgen.
Dat wat God toegezegd heeft noemen wij beloften. God
beoogt daarmee ons ook in een bepaalde richting aan te
sporen, bijvoorbeeld om de Heilige Geest te ontvangen, wat
een leven in de kracht van God inhoudt. En Hij wil het ons
gemakkelijk maken om Hem te vertrouwen. Vertrouwen is
de kern van het geloof.
Sleutelverzen in de Bijbel als het gaat om bidden met
beloften vinden wij in 1 Johannes 5:14,15:
Vers 14: En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in
het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als
wij iets bidden naar Zijn wil.
De Heer geeft ons hier een algemene belofte dat Hij gebeden
naar zijn wil zal verhoren. De wil van God komt in geboden
en beloften tot uitdrukking. Hierop kunnen wij in onze
gebeden een beroep doen.
Voor diegenen die bidden naar de wil van God, geldt het
volgende vers:
Vers 15 (NBG 51): En indien wij weten, dat Hij ons
verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de
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beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben
gebeden.
De GNB-vertaling zegt het als volgt: We weten dat Hij
ons hoort als we Hem om iets vragen; dan weten we
ook, dat we al hebben wat we Hem in onze gebeden
hebben gevraagd.
Wat betekent dit? Het betekent dat als onze gebeden naar
Gods wil zijn, ze op hetzelfde moment waarop wij ze voor
God brengen, verhoord worden.
Maar gevoelsmatig merken wij daar meestal niets van. Wij
worden door geloof verhoord, niet door gevoelens. De
gevoelens kunnen later komen.
Ik heb door het bidden met tabak- en alcoholverslaafden
geleerd dat op het ogenblik dat zij om bevrijding baden, zij
niets bemerkten, hoewel zij op dat moment werkelijk bevrijd
werden. De verhoring zat in het geloof. Maar enkele uren
later merkten zij dat ze geen verlangen meer hadden naar
tabak of alcohol. Op dat moment hebben zij de verhoring van
hun gebed in praktische zin verkregen. Jezus zegt in Markus
11:24:
Daarom zeg ik jullie: bij alles waar je in je gebed om
vraagt, geloof dat je het al gekregen hebt, en je zult
het krijgen. (GNB)
E.G. White zegt:
Wij moeten niet uitzien naar een uiterlijk bewijs van
de zegen. De gave ligt in de belofte besloten en wij
kunnen aan het werk gaan in de volle zekerheid dat
wat God beloofd heeft, Hij machtig is te volbrengen,
en dat de gave die wij reeds bezitten, verwerkelijkt zal
worden wanneer wij die het meest nodig hebben. 126
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Het gaat er dus om, dat we niet naar zichtbare bewijzen
zoeken. Hiermee wordt zeker het zoeken naar
gevoelservaringen bedoeld. Roger J. Morneau zegt:
De (demonische) geesten moedigen de mensen aan
om naar hun gevoelens te luisteren in plaats van naar
het woord van Christus en zijn profeten. Er is geen
betere manier waarop de geesten kunnen heersen
over het leven van mensen, zonder dat de persoon
opmerkt wat er gebeurt. 127
Het bidden met beloften opent Gods schatkamer voor ons.
Onze liefhebbende hemelse Vader geeft ons daardoor een
onuitputtelijke schat. ‘Zij (de discipelen) kunnen grote
dingen verwachten als zij Zijn beloften geloven.’ 128
Twee groepen beloften
Het is belangrijk om een subtiel verschil in de Bijbelse
beloften te onderscheiden:
De geestelijke beloften - de vergeving van zonden, de
gerechtigheid van Christus, de gave van de Heilige
Geest en Zijn werk voor onze verandering, Zijn kracht
om voor God te werken – gelden altijd en voor allen
die geloven. (Handelingen 2:38,39). Maar de beloften
voor tijdelijke zegeningen en de bescherming in het
aardse leven komen soms uit en soms ook niet,
afhankelijk van hoe God de situatie beoordeelt en wat
voor ons en Gods werk op de lange termijn beter is. 129
Voorbeeld: ‘Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet
verbranden, geen vlam zal u aansteken’ (Jesaja 43:2b). Dit
heeft onze God op een prachtige manier getoond bij de drie
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mannen in de oven (Daniel 3). Anderzijds werden de
hervormers Hus en Hieronymus in Konstanz verbrand.
Daarom denken wij dat ze niet zijn verhoord. Maar werden
zij niet hoe dan ook verhoord op een manier die wij niet
weten? Op welke manier?
Een pauselijke schrijver die de dood van deze martelaren
beschrijft, zegt:
Beiden waren kalm en vastberaden toen hun
stervensuur naderde. Zij maakten zich gereed voor het
vuur alsof zij naar een bruiloft gingen. Zij slaakten geen
kreet van pijn. Toen de vlammen opsloegen,
begonnen zij lofliederen te zingen. De hitte van het
vuur kon hun lied nauwelijks doen ophouden. 130
Als je verbrandt, kun je eigenlijk alleen maar gillen. Het
gedrag van deze mannen laat zien dat God heeft ingegrepen,
alleen niet op de manier die voor ons uiterlijk herkenbaar is.
Dit laat mij zien dat de tijdelijke beloften voor ons niettemin
van groot belang zijn.
Danken voor het resultaat van de verhoring
Er is nog een ander belangrijk punt: als onze gebeden
worden ingewilligd op het moment dat wij ze voor God
brengen, dan is het goed om op het volgende moment Hem
voor de verhoring te danken. Onze dank brengt op dat
moment ons vertrouwen in God tot uitdrukking, in geloof
dat Hij ons gebed heeft verhoord en dat wij verwachten dat
het, in praktische zin, ons tot deel wordt als daarvoor de tijd
gekomen is. Er zijn gelovigen die direct na het gebed iets
bemerken. Maar voor velen is het als bij Elia: de Heer was
niet in de storm, niet in de aardbeving en niet in het vuur,
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maar in de stille, zachte bries (1 Koningen 19:11,12). Zo was
het ook bij mij.
Ik dacht lange tijd dat er niets gebeurd was. Toen besefte ik
plotseling dat er veel in mij was gebeurd zonder dat ik het
had gemerkt.
Mijn denken veranderen
Dat betekent: het is noodzakelijk om op dit moment mijn
denkwijze te veranderen: ‘[…] word veranderd door de
vernieuwing van uw gezindheid’ (Romeinen 12:2). Het is
goed om te zeggen: Dank U dat U mij verhoord hebt. Dank U
dat mijn verzoek al toegekend is. Dank U dat ik dat op de
juiste tijd zal ervaren.
Dit is geen zelfsuggestie. Bij een suggestie praat ik mijzelf iets
aan. Maar wanneer ik met een belofte heb gebeden, dan heb
ik een goddelijke basis voor deze verandering van denken,
want in geloof ben ik al verhoord. Als ik in dit geval mijn
gedachten niet verander, laat dit zien dat ik God niet
vertrouw, doch mij richt op mijn emoties. Door deze houding
maak ik God tot een leugenaar en zal ik daarom niets
ontvangen.
Het is ook belangrijk dat ik dienovereenkomstig handel, zelfs
wanneer ik niets merk.
God bouwt altijd de noodzaak tot geloof in. Hij wenst dat wij
Hem vertrouwen. Denk eens aan de doortocht door de
Jordaan. Eerst moesten de voeten van de priesters in het
water staan en toen pas werd de Jordaan gesplitst. Naäman
moest zich zeven keer onderdompelen voordat hij werd
genezen.
Misschien zeg je: ‘Ik kan dat niet. Ik kan mij dat niet
voorstellen’. Vergeet niet dat wij heel veel dingen niet
kunnen uitleggen. Wij weten nog steeds niet wat elektriciteit
precies is, ook al gebruiken wij het allemaal. Wij weten nog
steeds niet hoe kinderen leren praten, maar iedereen leert
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het. ‘In de natuurlijke wereld zijn wij continu omgeven door
wonderen die onze voorstelling te boven gaan. Zou het ons
dan moeten verrassen dat wij ook op geestelijk vlak op
onverklaarbare geheimen stuiten?’ 131 Kijk eens naar
Spreuken 3:5,6: ‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en
steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan
zal Híj je paden rechtmaken’.
Hier vinden wij Gods duidelijke voorwaarden met betrekking
tot Zijn belofte om door Hem geleid te worden. Elke
voorwaarde is ook een gebod. Wanneer wij er niet zeker van
zijn of wij aan de voorwaarden voldoen, dan mogen wij
bidden om deze bereidwilligheid in de wetenschap dat de
Heer het onmiddellijk zal verhoren. ‘Wanneer u gewillig bent
om gewillig gemaakt te worden, zal God het werk voor u tot
stand brengen.’ 132
Nog iets wat kan helpen: als wij met een belofte tot God
gebeden hebben en aan de voorwaarde voldaan hebben,
maar dan aan de verhoring gaan twijfelen, maken wij God
eigenlijk tot een leugenaar. En dat willen wij onder geen
enkele voorwaarde! Bid in dit geval: Ik geloof, Heere! Kom
mijn ongeloof te hulp (Markus 9:24). En vertrouw dan!
Zeer waardevolle informatie over het ‘bidden met beloften’
is te vinden in het hoofdstuk ‘Geloof en Gebed’ in het boek
‘Karaktervorming’ van E.G. White.
Bidden om de Heilige Geest
Ik denk dat wij nu de beste voorwaarden hebben om te
bidden om vervulling met de Heilige Geest. Daarbij moeten
wij niet vergeten dat het er niet om gaat om God gewillig te
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maken om onze wil te doen, maar dat het er om gaat dat wij
geloven in Zijn toezeggingen en Zijn betrouwbaarheid.
Beloften om de Heilige Geest te ontvangen
De Heer heeft ons prachtige beloften gegeven voor het
ontvangen van de Heilige Geest:
Lukas 11:13: Als u die slecht bent, uw kinderen dus
goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de
hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot
Hem bidden?
Heeft onze hemelse Vader hiermee Zichzelf niet bindend
vastgelegd? De voorwaarde in deze prachtige belofte is:
bidden! Jezus bedoelt daarmee niet eenmalig iets vragen,
maar een constant verzoeken. Maar ook hier is het van
belang om de samenhang te zien. Wij moeten ook de andere
teksten lezen die over hetzelfde onderwerp gaan,
bijvoorbeeld in
Handelingen 5:32: En wij zijn Zijn getuigen van deze
dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven
heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.
De voorwaarde is gehoorzamen! Hier zien wij dat wij ons niet
alleen op één tekst mogen richten: wij moeten ook de
context van de belofte erbij betrekken. Daarbij gaat het er
dus niet om, om slechts in één ding dat we prettig vinden
gehoorzaam te zijn. Het is veel meer van belang dat wij Hem
gehoorzaam zijn: onze geweldige Verlosser en Vriend.
Gehoorzaamheid geeft vreugde. Bid daarom elke morgen
om een gehoorzaam hart. Bid dat de Heer je gewillig zal
maken voor alles wat Hij wil en dat Hij jou bijstaat in het
willen en volbrengen. Dat schept een goede voorwaarde.
Johannes 7:37: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij
komen en drinken.
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Hier gaat het over het verlangen naar de Heilige Geest. Als je
geen verlangen hebt of als je denkt dat het te weinig is, dan
mag je bidden om dat verlangen. Dit is een gebed dat in
overeenstemming is met Gods wil, en dat direct verhoord
wordt. Onze geweldige God schept zelfs op ons verzoek het
‘willen en werken’ in ons (Filippenzen 2:13). Wij kunnen ook
bidden om een verlangen naar een intieme gemeenschap
met God, om Hem met heel ons hart lief te hebben en Hem
met vreugde te dienen. Wij kunnen bidden voor een
groeiend verlangen naar Jezus en Zijn wederkomst, om met
Hem samen te zijn in het koninkrijk van God. Wij kunnen
bidden voor het verlangen om te lezen in het Woord van God
en er belangrijke dingen in te mogen ontdekken, evenals
bidden om medeleven en toerusting om de verlorenen te
redden.
Johannes 7:38,39: Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift
zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij
die in Hem geloven, ontvangen zouden.
Dit is de voorwaarde: geloof! Wij zien dat ons geloof in Jezus
Christus, dus ons vertrouwen in God, een belangrijke
voorwaarde is om de Heilige Geest te kunnen ontvangen.
Maar als wij met beloften bidden, dan is geloven eenvoudig.
Galaten 5:16: Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u
zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
Wij hebben hier zelfs een belofte die in een gebod is
uitgedrukt. Als de Heer wil dat ik in de Geest wandel, dan wil
dat toch zonder twijfel zeggen dat Hij mij wil vullen met de
Heilige Geest. En Hij laat ons hier zien, dat wanneer wij
vervuld zijn met de Heilige Geest, wij niet meer aan onze
lusten zijn overgeleverd. De Heilige Geest in ons verbreekt
de kracht van de zonde (Romeinen 8:1-17, in het bijzonder
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vers 2). Door de Heilige Geest wordt ons ‘vlees gedood’
(Romeinen 8:13). Maar laten we ook denken aan Paulus, die
over zichzelf zegt: ‘Ik sterf elke dag’. Dit wijst ook op het
belang van dagelijkse verbondenheid met Christus door de
Heilige Geest. Het is een enorm waardevol iets om niet
overgeleverd te zijn aan de werken van het vlees (Galaten
5:18-21), maar om te groeien in de vrucht van de Geest
(Galaten 5:22).
Wij kunnen het niet binnendringen van de zonde vergelijken
met de fabricage van een verrekijker. Om te zorgen dat er
geen stof in de lenzen komt, is er overdruk in de betreffende
montageruimte. Dat betekent dat de lucht naar buiten
stroomt, als de deur geopend wordt. Er kan geen stof
binnenkomen. Daarom zullen wij, als we gevuld zijn met de
Heilige Geest, ‘de lusten van het vlees’ niet volbrengen
(hierop wordt verder ingegaan in de sectie:’ Kunnen wij altijd
geestelijk blijven?’, aan het einde van dit hoofdstuk).
Efeziërs 3:16,17,19: Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom
van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden
door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus
door het geloof in uw harten woont en u in de liefde
geworteld en gefundeerd bent, […] opdat u vervuld
zou worden tot heel de volheid van God.
Misschien merken wij lange tijd niets van die kracht. Het kan
zijn zoals in de natuur. In de winter zijn de bomen kaal en in
het voorjaar groen. Bij de opleving zijn enorme krachten aan
het werk, maar wij kunnen ze niet zien en niet horen. Dan
echter zien wij het resultaat. Zo was het ook bij mij. Ik dank
de Heer dat Hij mij rijkelijk kracht geeft.
Nog een voorbeeld: wij weten al enkele decennia dat wij
elektriciteit in ons lichaam hebben. Het is er, maar wij
merken er niets van.
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Efeziërs 5:18: ‘Word vervuld met de Geest’ of: ‘laat u continu
en telkens weer met de Geest vullen.’ 133 (Voor verdere uitleg
van deze tekst, zie pagina’s 23 en 24). Handelingen 1:8:
‘Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, […]
en u zult Mijn getuigen zijn.’
De discipelen hadden de opdracht om te wachten tot de
kracht zou komen. Zij zaten niet passief te wachten. ‘De
discipelen baden met grote ernst om in staat te worden
gesteld de mensen te bereiken en in hun dagelijkse omgang
die woorden te spreken waardoor zondaren tot Christus
zouden worden geleid. Terwijl zij alle verschillen en elk
verlangen naar overheersing uit hun gemoed verdreven,
kwamen zij dichter tot elkaar in christelijke broederschap.’
134
Ook wij mogen met deze belofte daarom bidden.
Geen positief resultaat?
‘Een jongeman zocht pastorale zorg omdat hij vervuld wilde
worden met de Heilige Geest. Hij worstelde ermee.
De predikant vroeg hem: ‘Heb jij jouw wil volledig aan God
overgegeven?’
‘Niet helemaal, denk ik.’
‘Wel,’ zei de predikant,’ dan zal het niet helpen om te bidden
(voor de vervulling met de Heilige Geest) totdat jouw wil
volledig aan God is overgegeven. Zou jij je nu niet aan de
Heer willen overgeven?’
‘Ik kan het niet’, antwoordde hij.
‘Ben je er klaar voor zodat God het voor je doet?’
‘Ja’, antwoordde hij.
‘Vraag Hem dan daarom.’
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Toen bad hij: ‘O God, ontledig mij van mijn eigen wil; leid mij
naar de volledige overgave aan Uw wil. Help mij om mijn
eigen wil opzij te zetten. Ik bid dit in Jezus’ naam.’
Toen vroeg de predikant: ‘Is het gebeurd?’
‘Ja, het moet wel zo zijn’, zei hij, ‘ik heb iets gebeden wat
naar Gods wil is en daarom weet ik dat Hij mij verhoord heeft
en dat ik ontvangen heb waar ik om gebeden heb.’ (1
Johannes 5:14,15)
‘Ja, het is gebeurd, mijn wil is overgegeven.’
Toen zei de predikant: ‘Bid nu om de doop met de Heilige
Geest’ (vervuld worden met de Heilige Geest). Hij bad: ‘Heer,
doop mij toch nu met Uw Heilige Geest. Ik bid het in Jezus’
naam.’ En het gebeurde meteen toen hij zijn wil aan de Heer
gaf. 135
Het grote verschil voor en na
Hoewel ik al langer bekend was met het bidden met beloften
- en bij bijzondere gelegenheden dit ook in praktijk bracht en
waardevolle verhoringen meemaakte - dacht ik vele jaren
dat het ook goed was, als ik in mijn gebed gewoon kon
vragen om de Heilige Geest, zonder mij op Zijn beloften te
beroepen. Ik weet dat velen deze mening ook hebben. Ik wil
niet zeggen dat ik denk dat dat verkeerd is. Maar als ik kijk
naar mijn persoonlijke ervaring, dan kan ik alleen maar spijt
hebben dat ik zo lang zonder en niet mét beloften gebeden
heb. Gedurende enkele jaren bid ik dagelijks bewust met
Gods beloften om de Heilige Geest, zodat ik na mijn gebed
ook de zekerheid heb dat de Geest van God mij dan vervult.
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Op 28 oktober 2011 bemerkte ik door een gebeurtenis
plotseling het grote verschil in mijn leven: voor en na.
Sinds ik met beloften bid is mijn relatie met God inniger
geworden, en Jezus is voor mij dichterbij gekomen en groter
geworden. Dat is niet alleen een subjectief gevoel. Ik ervaar
het aan de volgende dingen:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Het lezen van de Bijbel geeft mij vaak nieuwe en
bemoedigende inzichten.
In het gevecht met verleidingen kan ik zegevieren.
De gebedstijd is mij dierbaarder geworden en maakt mij
erg gelukkig.
God verhoort veel van mijn gebeden.
Ik heb nog grotere vreugde gekregen en meer
vrijmoedigheid (Handelingen 4:31) om anderen over
Jezus te vertellen.
Ik vind het fijn dat ik het leuker ben gaan vinden om
contacten te leggen.
Ik leef door Gods genade vrolijk en voel mij in Zijn hand
geborgen.
In een moeilijke periode heeft de Heer mij wonderlijk
gedragen en innerlijk sterker gemaakt.
Ik heb mij gerealiseerd welke geestelijke gaven God mij
heeft gegeven.
Het bekritiseren is opgehouden. Wanneer ik hoor hoe
anderen kritiek leveren voel ik mij onbehaaglijk.

De verandering ging stilletjes. Ik bemerkte het pas nadat ik
al een tijdje dagelijks om de Heilige Geest bad en mij daarbij
op Bijbelse beloften beriep. Sindsdien ervaar ik een ander
soort van ‘christen-zijn’. Vroeger was mijn leven met God
deels moeizaam en inspannend; nu ervaar ik vreugde en
kracht. Ik heb spijt van de verliezen die, door een gebrek aan
de Heilige Geest in mijn eigen leven en in mijn dienstwerk,
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geleden zijn. Toen ik mij dat realiseerde heb ik onze Heer
intensief om vergeving gebeden.
Helaas geldt ook op dit gebied: wij kunnen niemand verder
leiden dan waar wij zelf zijn. We moeten ook bedenken dat
de persoonlijke tekortkomingen van individuen in het gezin
en de gemeente bij elkaar worden opgeteld of
vermenigvuldigd.
Opdat anderen niet dezelfde nalatigheden in hun leven te
betreuren krijgen, wil ik nog een paar gedachten toevoegen.
In 2 Petrus 1:3,4 wordt ons getoond dat we in de innige
gemeenschap met Jezus ‘door […] de grootste en kostbare
beloften […] deel zouden krijgen aan de Goddelijke natuur’.
Dat betekent dan ook dat de Heilige Geest mij door de
beloften wordt gegeven. Je kunt de beloften vergelijken met
bankcheques. Als wij een, door de rekeninghouder
ondertekende cheque laten zien, kunnen wij geld van
iemands rekening halen. Als kinderen van God (Johannes
1:12) mogen wij met de door Jezus ondertekende cheques,
de beloften dagelijks opnemen. Het helpt ons niet als wij
eigen cheques aanbieden zelfs als wij hele mooie hebben
laten ontwerpen door een kunstenaar. Wij hebben de
cheque nodig die is ondertekend door de rekeninghouder.
Er is nog een andere reden die ons kan aansporen om met
beloften te bidden. De kracht ligt in het Woord van God.
Waarom bad Jezus aan het kruis driemaal met woorden uit
de Psalmen? Waarom verdedigde Jezus zichzelf tijdens de
verzoekingen van Satan in de woestijn met Bijbelteksten en
versloeg Hij satan hiermee (Mattheüs 4:4,7,10)? Hij zei: ‘De
mens zal […] leven, van elk woord dat uit de mond van God
komt.’
Jezus, de Schepper, wist dat de kracht in Gods Woord ligt. ‘In
elk gebod en in elke belofte van Gods Woord ligt de kracht,
het leven van God zelf, waardoor het gebod vervult en de
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belofte werkelijkheid kan worden.’ 136 Dat is toch een
prachtige uitspraak! De kracht van God en Zijn leven zijn
vervat in elke belofte. Door te bidden met beloften,
gebruiken wij het Woord van God in ons gebed. Van Gods
Woord staat geschreven: ‘Zo zal Mijn woord […] dat uit Mijn
mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren’
(Jesaja 55:11).
Ik ben van plan om alleen nog maar met beloften om de
Heilige Geest te bidden. Bij het bidden met beloften weet ik
na mijn gebed dat ik de Heilige Geest op grond van de
toezegging in Gods Woord in 1 Johannes 5:15 ontvangen
heb. ‘[…] dan weten we ook, dat we al hebben wat we Hem
in onze gebeden hebben gevraagd.’ (GNB)
Als ik zonder beloften bid, hoop ik dat ik verhoord ben. Het
is beter om de tijd te nemen voor een gebed met beloften
en een gezegende dag te ervaren in plaats van in de avond
tekorten te moeten beklagen.
Ik ontving een e-mail die met grote vreugde geschreven was:
Ik had het nooit voor mogelijk gehouden dat het zo'n
verschil zou maken of je met eigen formuleringen of
met beloften uit de Bijbel om Gods leiding voor de dag
bidt. Beloften waren voor mij al eerder erg belangrijk.
Ik heb er altijd al zo op vertrouwd als nu, maar ik had
verzuimd om mij er dagelijks op te beroepen. Mijn
leven met Jezus heeft een diepere, gelukkiger
dimensie gekregen, met meer vertrouwen en rust.
Goddank daarvoor. 137
Om deze reden heb ik besloten om, als voorbeeld, een gebed
om de Heilige Geest met beloften op te schrijven. U kunt het
natuurlijk inkorten. Het is heel waardevol dat wij voor
136
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onszelf leren om rechtstreeks uit het Woord van God te
bidden. Maar het belangrijkste is, dat ons geloof door de
beloften op zo’n manier wordt versterkt dat wij, na ons
gebed, de zekerheid hebben dat wij de Heilige Geest hebben
ontvangen. Wij ontvangen de Heilige Geest als wij geloven
wat wij bidden.
Voorbeeldgebed met beloften voor de dagelijkse nieuwe
vervulling met de Heilige Geest
Hemelse Vader, ik kom in de naam van Jezus, onze
Redder, voor U. U zegt: ‘[…] geef mij je hart’ (Spreuken
23:26). Dat wil ik hierbij doen, terwijl ik mij vandaag
opnieuw aan U wijd, en wel met alles wat ik ben en
heb. Dank U dat U dit gebed naar Uw wil reeds
verhoord hebt, want Uw Woord zegt dat wij, als wij
bidden volgens Uw wil, mogen weten dat wij het
gevraagde reeds bezitten (1 Johannes 5:15). En U zegt
bovendien dat U niemand die naar U toe komt, zal
afwijzen (Johannes 6:37, GNB).
Jezus zei: ‘Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede
gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse
Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem
bidden?’ (Lukas 11:13)
U zegt verder dat U de Heilige Geest geeft aan hen die
in U geloven (Johannes 7:38,39), die U gehoorzamen
(Handelingen 5:32) en die zich telkens opnieuw laten
vullen (Efeziërs 5:18) en die in de Geest wandelen
(Galaten 5:16). Dat is ook mijn wens. Alstublieft, vervul
dit alles in mij.
Daarom wil ik U oprecht vragen Vader, dat U mij nu de
Heilige Geest voor vandaag schenkt. Omdat het een
verzoek naar Uw wil is, dank ik U dat U mij nu de
Heilige Geest gegeven heeft (1 Johannes 5:15). Dank U
dat ik tegelijkertijd ook Uw Goddelijke liefde
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ontvangen heb, want Uw Woord zegt: ‘[…] dat deliefde
van God in onze harten uitgestort is door deHeilige
Geest’ (Romeinen 5: 5). Daarom wil ik met de psalmist
zeggen: ‘Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte’
(Psalm 18:2). Dank U dat ik daardoor ook mijn
medemensen met Uw liefde kan liefhebben.
Dank U dat door de Heilige Geest de kracht van de
zonde in mij gebroken is (Romeinen 8:2, Galaten 5:16
e.v.). Alstublieft, red mij en bewaar mij vandaag voor
de zonde, voor de wereld; schenk mij volledige
bescherming tegen de gevallen engelen, bewaar mij
voor verzoekingen en scheur mij als het nodig is los en
red mij van mijn oude verdorven natuur (1 Johannes
5:18). En geef mij alstublieft dat ik Uw getuige ben in
woord en daad (Handelingen 1:8). U bent geloofd
Heer, dank U voor de verhoring van mijn gebed. Amen.
Jezus zelf wil door de Heilige Geest in ons wonen. (1
Johannes 3:24; Johannes 14:23). E.G. White zegt: ‘De invloed
van de Heilige Geest is het leven van Christus in de ziel.’ 138
De kracht die Petrus en Paulus en veel andere mensen
veranderd heeft, is ook beschikbaar voor ons. Hij geeft ook
ons ‘naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid met kracht
gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens’
(Efeziërs 3:16).
Het vervuld zijn met de Heilige Geest is de sleutel tot een
geloofsleven in vreugde, kracht, liefde en overwinning op de
zonde. ‘[...] waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid’
(2 Korinthe 3:17). In een bericht dat ik ontving, stond:
Veel broeders en zusters bidden dagelijks het
voorgestelde gebed met z’n tweeën. Ikzelf bid het
sinds vijf maanden met een vriendin. Niet alleen op
138
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het persoonlijke vlak gaat het bij iedereen in stijgende
lijn, maar er is ook reiniging merkbaar thuis, op het
werk, in het huwelijk, op geestelijk gebied en in de
gemeente. Toch verloopt dit niet zodanig dat er
gigantische conflicten zijn, maar het gebeurt op een
rustige, vanzelfsprekende manier. Wij zijn zeer
verwonderd en zien daarin Gods reinigingsprocessen
die het leven op een bepaalde manier eenvoudiger
maken, omdat wij Gods nabijheid meer en meer
voelen. 139
Kunnen wij altijd geestelijk blijven?
Ja! Wanneer wij geen gezindheid van ongeloof laten
ontwikkelen en wij geestelijk ademen: ‘uitademen’ door
onze zonden te bekennen, en ‘inademen’ door gebruik te
maken van Gods liefde en vergeving. En door ons in een
gebed van geloof opnieuw te laten vullen met de Heilige
Geest. 140
Het is net als onze relatie met onze kinderen. Als een kind
ongehoorzaam is, blijft het nog steeds ons kind. Maar we
voelen een verstoring in de relatie. Het kind kan ons mogelijk
niet in de ogen kijken. Deze breuk kan worden opgelost door
te bekennen.
Maar natuurlijk kun je op de lange termijn weer vleselijk
worden. De Bijbel leert niet: ‘eenmaal gered, altijd gered’.
Onze zondige natuur is er nog steeds. ‘Geen van de
apostelen en profeten beweerde ooit zondeloos te zijn.’ 141
Maar door een leven in de Heilige Geest en met Jezus in ons
hart, is de kracht van de zonde gebroken, zodat we een
gelukkig en sterk christelijk leven kunnen leiden.
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Onze gerechtigheid is uitsluitend in Jezus Christus, ‘die voor
ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging
en verlossing’ (1 Korinthe 1:30). Dit belangrijke onderwerp
zal nog nader worden besproken.
Als we weer vleselijk geworden zijn door een langdurige
verwaarlozing van het geestelijke leven of door het
verzuimen van onze ‘geestelijke ademhaling’, dan mogen wij
weten dat onze barmhartige Verlosser op ons wacht.
Belangrijk is, dat wij weten hoe wij door Gods genade
vernieuwd kunnen worden en hopelijk voor altijd een
geestelijk leven kunnen leiden. Niemand hoeft vleselijk te
blijven.
Maar laten wij, zowel persoonlijk en als gemeente van
gelovigen, nadenken over wat Randy Maxwell zegt:
Denken wij dat de reanimatie van Gods gemeente van
een bijna geestelijke dood, bereikt zou kunnen
worden zonder inspanningen? 142
Het leven in overvloed hier en het eeuwige leven, de redding
van veel mensen en onze dank voor het grote offer van
Jezus, zijn een inspanning waard. De meest bepalende
inspanning is om onze Heer 's morgens in onze stille tijd te
ontmoeten. Dit is de manier waarop Hij ons toerust met
kracht. Over de apostel Johannes lezen we:
Elke dag werd zijn hart verder tot Christus
aangetrokken, tot zijn eigen-ik uit liefde voor zijn
Meester uit het zicht verdween. Zijn haatdragende,
eerzuchtige aard werd onderworpen aan de
vormende kracht van Christus. De herscheppende
invloed van de Heilige Geest vernieuwde zijn hart. De
kracht van Christus’ liefde bracht een verandering in
het karakter teweeg. Dit is het zekere resultaat van
142
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eenheid met Jezus. Als Christus in het hart woont,
wordt iemands karakter geheel veranderd. 143
‘Open mij de ogen, dan kan ik zien welke wonderen er in Uw
wet schuilen’ (Psalm 119:18, GNB). Dank, dat U mij daarheen
leidt en dat ook ik zeggen kan: ‘Ik verheug me over Uw
woorden zoals iemand die een rijke buit vindt’ (Psalm
119:162, GNB).
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Hoofdstuk 6

Welke ervaringen staan
mij te wachten?
Persoonlijke ervaringen, alsook die van
gemeenten, conferenties en unies
De ervaring van een broeder
Ik bid sinds twee jaar dagelijks voor de vervulling met
de Heilige Geest. Mijn bede is dat daardoor Jezus van
dag tot dag in grotere volheid in mij woont. Mijn weg
met God was in deze tijd zeer verbazingwekkend. De
vrucht van de geest uit Galaten 5 is in mijn leven
duidelijker zichtbaar geworden sinds ik Jezus vroeg om
in mij te leven, Zijn wil in mij uit te voeren en mij elke
dag opnieuw met Zijn Geest te vullen. Ik heb meer
plezier in het lezen van de Bijbel en om tegenover
anderen van Christus te getuigen en heb een sterker
verlangen om voor anderen te bidden; bovendien
hebben er belangrijke veranderingen in mijn
levensstijl plaatsgevonden. Ik zie het allemaal als een
bevestiging van mijn dagelijkse zoektocht naar God en
van mijn dagelijkse gebeden om de Heilige Geest. ⎯
C.H.
Hij deelt verder mee:
Ik adviseer je om zes weken dagelijks te bidden voor
de vervulling van de Heilige Geest en te zien wat er dan
gebeurt.
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40 Dagen van gebed in Servië
In september 2010 hebben wij het boek: 40 Dagen
Gebed en Aanbidding ter voorbereiding op de
Wederkomst vertaald en gepubliceerd. Wij stelden het
beschikbaar aan alle leden van onze Unie. Daarna
organiseerden wij wekelijkse gebedsbijeenkomsten
voor de daaropvolgende 40 dagen, in lokale
gemeenten en bij gemeenteleden thuis, waar de
mensen vastten en baden voor een nieuwe uitstorting
van de Heilige Geest.
Daarna ontwikkelde zich een volledig nieuw klimaat in
de lokale gemeenten. Niet-actieve gemeenteleden
werden actief en kregen interesse om anderen te
dienen. Anderen die al jaren met elkaar in conflict
waren over verschillende onderwerpen (en zelfs niet
meer met elkaar spraken) verzoenden zich en
begonnen samen evangelisatieactiviteiten te plannen.
In oktober 2010 hoorden wij van het initiatief Revival
and Reformation. Wij pakten het op en zagen het als
een vervolg op wat God al was begonnen in onze unie.
Sindsdien ervaren wij een hechtere omgang met
elkaar.
Als
direct
gevolg
van
deze
gebedsbijeenkomsten is er meer eenheid en een beter
onderling begrip ontstaan onder medewerkers van de
Unie. ⎯ M. Trajkovska, Zuid-Europese Unie, Belgrado,
zie revivalandreformation.org
40 Dagen van gebed in Zürich, Zwitserland
Onafhankelijk van elkaar hebben onze voorganger en
ik een boek in handen gekregen met een inhoud
waarover wij beiden zeer enthousiast waren. Het
heet: 40 Dagen gebed en aanbidding ter voorbereiding
op de wederkomst, door Dennis Smith, uitgeverij:
Review and Herald. Dit boek kon ik niet lezen en
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gewoon weer terug op de plank zetten. De inhoud
veranderde mijn leven.
Aangezien in onze gemeente Zürich-Wolfswinkel
(ongeveer 100 leden) een grote behoefte aan
opwekking en gebed te bespeuren was, planden we
voor de herfst van 2011 de 40 Dagen van Gebed. Het
boek biedt daarvoor gedetailleerde en waardevolle
informatie inclusief 40 bijpassende dagelijkse
overdenkingen.
De thema's behandelen de vervulling met de Heilige
Geest, het gebed, de verkondiging, het leven in Jezus
en geestelijke gemeenschap.
Op 1 oktober 2011 begonnen wij vol verwachting aan
onze 40 dagen. Gelukkig nam een groot deel van onze
gemeenteleden hieraan deel. Gebedspartners
ontmoetten elkaar dagelijks voor gebed, smsberichten werden verzonden en dagelijks werd er
gebeden per telefoon. Eén groep kwam elke ochtend
om zes uur in de ochtend bijeen voor overdenking en
gebed.
Onze 40 dagen waren een onvergetelijke belevenis.
God gaf ons veel gebedservaringen, vooral in verband
met een gelijktijdig lopende serie lezingen over
Bijbelse profetieën. Deze lezingen waren een grote
zegen. Wij hadden zeer veel bezoekers en 20 mensen
gaven zich op voor de volgende serie lezingen. (Deze
volgende serie werd gehouden in maart 2013; er
kwamen tussen de 50 en 60 gasten, iets wat in Zürich
in geen 20 jaar gebeurd was.)
Gods Geest heeft onze gemeenten blijvend veranderd
en het is een genot om te zien hoe onze kleine groepen
beginnen te groeien en hoe gemeenteleden die ernaar
hunkeren om Bijbelstudies te geven, geïnteresseerde
mensen vinden. Degenen die meededen hebben nu de
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innige wens dat Gods Geest blijft werken. Wij willen
Hem uit het diepst van ons hart danken en Hem de eer
geven.
⎯ Béatrice Egger, Gemeente ZürichWolfswinkel.
40 Dagen van gebed en evangelisatie in Keulen
Pastor João Lotze is Duits-Braziliaans. Hij werkte 38 jaar in de
gemeenten en ziekenhuizen van Brazilië, alsook in een Unie
en in de Zuid-Amerikaanse divisie.
In maart 2012 ging hij met pensioen. Hij en zijn vrouw
besloten om in Keulen als ‘His Hands’- zendelingen in de
Portugese/Spaanse gemeenschap te gaan werken.
Wij zijn in Keulen begonnen met kleine huiskringen om
de leden te bemoedigen en om gasten uit te nodigen.
Vanwege onze ervaringen in Brazilië hielden we ook in
Keulen de 40-dagen gebedsperiode. Het materiaal was
in het Portugees beschikbaar.
De gemeente met haar Portugese, Spaanse en
Duitstalige leden is vol vreugde begonnen aan de 40
gebedsdagen. We baden dagelijks voor 100 vrienden
en kennissen. De namen van deze personen werden
op een schoolbord in de kerk geschreven. Deze
voorbede hebben wij pas tussen de 30e en 35e dag aan
deze personen bekendgemaakt en hen tegelijkertijd
uitgenodigd
voor
een
bezoekerssabbat.
Honderdtwintig mensen kwamen naar deze speciale
eredienst. Christian Badorrek, de zendingsleider voor
persoonlijke evangelisatie van Noord-RijnlandWestfalen, hield de preek. Sommige gasten huilden
van vreugde toen zij hun namen op het bord zagen
staan.
Daarna hield Antonio Goncalves, een evangelist uit
Brazilië, een 15-daagse evangelisatieactie. Hij sprak
elke avond (met vertaling) anderhalf uur met als
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thema: ‘Laat je door de Bijbel verrassen’. Het ging over
de wederkomst en over onderwerpen uit Daniël en
Openbaring. De lezingen en de liederen werden vanuit
het Portugees in het Duits vertaald. Kleine koren en
goede muziek vergezelden de avonden. Elke avond
werd afgesloten met een oproep. Wij zijn dankbaar
voor de goede respons. De gemeente bleef intensief in
gebed, vooral voor degenen van de 40-dagengebedstijd.
Onze gemeenschapsruimte is geschikt voor 80
personen, maar er kwamen er meer dan 100. In de
weekenden was de zaal vol, terwijl wij op werkdagen
met ongeveer 60 mensen waren. Tweeëndertig gasten
kwamen regelmatig. Dit resulteerde in acht dopen en
veertien extra inschrijvingen voor dooponderricht.
Aan het einde van het jaar werden er dertien mensen
gedoopt.
We hadden veel verrassende ervaringen. Het was
moeilijk om een vertaler te vinden. Een katholieke
lerares bood aan te helpen, maar zij had weinig
ervaring met de Bijbel. Toen baden wij voor een
protestantse vertaler. Kort daarna leerden wij in een
restaurant een vrouw kennen die ons vertelde dat zij
in haar Pinkstergemeente met plezier vertaalde van
het Portugees naar het Duits. Zij werd onze vertaalster
voor de evangelisatieactie en zij werd eveneens
gedoopt.
Maria, de vertaalster, vroeg of ze haar vriendin
Elisabeth ook mocht uitnodigen. Zij is leidster van een
kleine Colombiaanse gemeenschap in Keulen met
dertien leden. Ze kwam en bracht ook nog enkele
leden van haar gemeente mee. Sindsdien zijn twee van
hen gedoopt. Elisabeth en haar gezin krijgen
momenteel Bijbelstudie.
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Een andere ervaring heeft te maken met Hope
Channel. Een Duitse vrouw vond toevallig Hope
Channel en was onder de indruk van wat ze daar
hoorde, onder andere datgene wat over de sabbat
werd verteld. Ze nodigde haar man uit om mee te
luisteren. Hij was ook blij met de boodschap. Toen zij
op een dag naar haar moeder ging, voelde zij de drang
om eens een andere route te nemen. Daar zag ze het
bord van de Adventgemeente. Ze realiseerde zich dat
Hope Channel door Adventisten werd uitgezonden. Ze
bezocht de eredienst op de sabbat. Toen nodigde ze
haar man en vervolgens haar moeder uit. Inmiddels
zijn ze alle drie gedoopt.
Een andere ervaring betreft een Russisch-Duitse
zuster. Ze nam deel aan de 40 dagen van gebed en
begon voor haar Russischsprekende buren te bidden.
Toen zij een buurvrouw vertelde dat ze voor haar bad,
was deze erg verrast en vertelde haar dat ze een kerk
zocht die de sabbat van de Bijbel houdt. Zij en andere
buren kwamen naar de evangelisatiebijeenkomst.
Twee van hen werden gedoopt.
Een andere ervaring betreft Jeanne. Ze was lid van de
Baptistenkerk in Brazilië en was op zoek naar een
Portugeessprekende gemeenschap in Keulen. Ze
kwam met ons in contact, kreeg bijbelles en liet zich
dopen. Na haar bekering belde ze haar familie in
Brazilië op en vertelde haar oom die Adventist was,
dat zij nu ook Adventist was. Voor haar moeder, broers
en zussen en haar Baptistengemeente, waarbij ze in
Brazilië was aangesloten voordat ze naar Duitsland
kwam, was dit een grote verrassing. Hun familieleden
in Brazilië bezochten vervolgens de Adventkerk om
meer te weten te komen over de sabbat. Dit heeft
ertoe geleid dat er nu vijf mensen in Brazilië zijn
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gedoopt: haar moeder, twee zussen en andere
familieleden. Ze is nu aan het bidden voor de bekering
van een andere zus, die in Argentinië woont. Zij wil
graag samen met hen in het Koninkrijk van God zijn.
Wij hebben onder Gods leiding nog andere ervaringen
gehad. Bij de eerste doopdienst werden acht mensen
gedoopt, elk uit een ander land: Italië, Duitsland, Peru,
Brazilië, Oekraïne, Venezuela, Colombia en Rusland.
In de herfst hadden wij opnieuw een
evangelisatieactie in samenhang met de 40-dagen
gebedsperiode. Jimmy Cardoso en zijn vrouw, uit
Brazilië en wonend in de VS, hielden de lezingen.
Hoewel deze evangelisatieactie slechts een week
duurde, konden wij aan het einde vier lieve mensen
dopen. Zij hadden voorheen al dooponderricht gehad.
Het waren drie Duitsers en een Italiaan.
De beide doopdiensten werden gehouden in de
hoofdkerk in Keulen, die 400 leden telt en een heel
mooi doopvont heeft.
We danken onze God dat Hij ons zo verrast heeft. Ik
ben ervan overtuigd dat Hij nog grotere ervaringen
voor ons heeft. Bid alstublieft voor ons. ⎯ João Lotze,
Keulen.
Levende voorbede:
Ik heb het (40-dagen) boek allereerst gewoon
doorgelezen. Al vanaf de eerste pagina's was ik onder
de indruk. Wij moeten niet alleen voor iemand bidden,
maar ook liefdevol voor die persoon zorgen. Dat
maakt de voorbede levend. Zo had ik voorbede helaas
nog nooit eerder gezien. Je geloof ook echt uitleven!
Ik ben ervan overtuigd dat het net zo belangrijk is voor
degenen die bidden als voor degenen voor wie
gebeden wordt. Evenzo overtuigde het boekje mij al
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vanaf het begin dat de gemeenschapszin in de
gemeente versterkt zou worden.
Ik hoop toch zo dat dergelijke gemeenschappen zullen
ontstaan, zoals die in de laatste hoofdstukken worden
beschreven. Eerlijk gezegd moest ik huilen omdat ik al
zo lang naar zo'n gemeenschap heb verlangd. Het
overtuigde mij ervan dat dit boek het ‘Christus in mij’
bevordert en ons bevrijdt van onze eigen
inspanningen.
Ik heb al wat meer boeken over het onderwerp
‘Christus in mij’ gelezen, maar dit boek lijkt voor mij
het nuttigste van allemaal. Ik geloof dat door dit boek
het gebedsleven wordt versterkt, dat het de eenheid
in de gemeente bevordert en dat het de voorbede
levendiger maakt. Het boek geeft mij hoop voor
mijzelf, voor de kerk en voor de wereld. Ik dank God
daarvoor.
Hierna wil ik de 40-dagen studiegids (boek 2)
bestuderen die te vinden is op www.missionsbrief.de
(alleen in het Duits), daarover bidden en het daar
doorgeven, waar God het mij opdraagt.
Een paar weken later kwam er nog een e-mail van deze
zuster:
Zoals je weet, had ik het 40-dagen boek gewoon even
doorgelezen. Omdat ik de overdenkingen samen met
mijn gebedspartner doorneem, besef ik nu dat zij nog
veel waardevoller zijn dan ik eerst dacht. Ik kreeg
antwoorden als ik er alleen niet uit kwam. Ik dank God
ook voor mijn gebedspartner, die intensief en
enthousiast deelneemt. ⎯ H.K.
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Niet meer zeker
De brochure Stappen naar persoonlijke opwekking,
heeft mij enorm geraakt […] Als geboren Adventist
geloofde ik dat tot nu toe eigenlijk alles wel goed ging.
Het hoofdstuk over de tien maagden, maar vooral
Romeinen 8:9b: ‘Maar als iemand de Geest van
Christus niet heeft, die is niet van Hem’, heeft mij
behoorlijk geschokt. Ik was er opeens niet meer zo
zeker van of ik de Heilige Geest had en of Hij in mij
werkt, want ik mis de bijbehorende ‘vruchten’ pijnlijk
in mijn leven. Op een sabbatmiddag heb ik het boekje
uitgelezen en een onmetelijk en eindeloos diep
verdriet overweldigde mij. Toen las ik nogmaals het
gebed op pagina 163 en het innige verlangen kwam in
mij naar boven om de Heilige Geest te ontvangen
zodat mijn hart zich zou veranderen en dat God de
Vader mij zou vormen naar zijn wil. ⎯ A.P.
Hem erkennen
Enige tijd geleden heb ik uw artikel over opwekking
gelezen. Dit onderwerp houdt mij al zo’n drie jaar
bezig. Nu ben ik net begonnen met het lezen van
Stappen naar persoonlijke opwekking. Ik kan er alleen
maar amen op zeggen!
Ik ben blij dat ik in uw woorden veel van mijn eigen
gedachten terug kon vinden. Ik heb de indruk dat wij
in onze gemeenten vlak langs ons doel voorbijgaan. Ik
raak het gevoel maar niet kwijt dat wij de focus op de
essentie verloren hebben.
Hoe vaak hebben wij het niet over ‘wat waarheid is’ en
‘hoe wij zouden moeten leven’ of ‘hoe belangrijk
profetie is’. Ik zeg zeker niet dat dit verkeerd is, maar
wij vergeten waarom God ons deze zaken heeft
gegeven! Heeft de waarheid niet juist tot doel om ons
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in volledige gemeenschap met God te brengen?
Moeten deze zaken ons niet veel meer helpen om God
echt te leren kennen? Is het niet het doel van de
profetie dat wij hem in Zijn grootheid en almacht
erkennen en dat wij begrijpen dat, wanneer Hij die de
hele wereld in Zijn hand houdt en bestuurt, precies zo,
óns leven leiden en vormen kan? Wat is het eeuwige
leven? Johannes 17:3 ‘En dit is het eeuwige leven, dat
zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus, die U gezonden hebt’. De bruidegom in de
gelijkenis zei tegen de vijf dwaze maagden eenvoudig:
'Ik ken u niet'. Het doel van ons geloof is eenvoudig:
God kennen, gemeenschap met Hem hebben, zodat
HIJ ons vervullen kan, zoals Hij in het verleden de
tempel vervulde (2 Kronieken 5:13,14). En als Hij ons
zo doorstroomt, ons hele wezen vervult, dan is het niet
langer wij die leven, maar Christus leeft in ons.
(Afzender bekend bij de auteur)
Verbazingwekkende verhoringen van voorbede
Het tweede 40-dagen boek van Dennis Smith is een
ongelooflijke zegen voor mij. De mensen waar ik voor
bid, ervaren soms een 180° graden ommekeer in hun
leven.
Met een vriend heb ik gedurende de 40 dagen, een
diepgaand geestelijk gesprek gehad. Zo vertelde hij mij
dat zijn leven de laatste weken anders verliep. Hij had
meer behoefte om te bidden, dacht meer na over
Gods Woord en kon dingen loslaten die voorheen voor
hem waardevol en begerenswaardig waren. Dus vatte
ik moed en vertelde hem over het 40-dagen boek en
dat hij een van de 5 mensen was voor wie ik bad,
waarop hij positief verrast uitriep: ‘Dus jij bent voor
het hele gebeuren verantwoordelijk!’
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Een meisje had besloten om haar leven honderd
procent aan God te wijden. Hoewel ze al van kinds af
aan met het geloof bekend was, leefde ze zonder God.
Ze had geen interesse in het geloof en zat volledig
gevangen in het wereldse leven. Nu is ze volledig
veranderd; iedereen die haar kent ziet het. Ze
bestudeert met mij de Bijbel, ze neemt deel aan het
40-dagen programma van onze gemeente en zou
anderen willen aanmoedigen om een serieuzer
geloofsleven te krijgen.
Een ander jong meisje waar ik voor bad, moest
deelnemen aan een zeven dagen durende training.
Deze tijd zou ze met de andere deelnemers
doorbrengen in een hostel. Ze maakte zich veel zorgen
over deze tijd met al die vreemden. Een dag voor haar
vertrek moedigde ik haar aan om te bidden en
vertelde haar ook dat ik al langere tijd voor haar aan
het bidden was. Dus hebben we samen gebeden dat
zij de God van vrede in deze situatie zou ervaren en
dat Hij deze ervaring tot een antwoord van gebed zou
maken. Tijdens de training belde ze mij en vertelde mij
enthousiast dat God iets ongelooflijks voor haar had
gedaan. Niet alleen gaf Hij haar volledige vrede, maar
ook de standvastigheid om zich te weerhouden van
het vermaak in de avonden die gevuld waren met
disco’s en alcohol enz.
Ook na de 40 dagen blijf ik voor deze mensen bidden,
omdat ik de geweldige dingen zie en hoor waarmee
God aanhoudend gebed verhoort. ⎯ A.M. (ingekort
door de auteur)
Hoe God werkt door voorbede
In de afgelopen vijf jaar ben ik het contact met een
voor mij belangrijk persoon volledig kwijtgeraakt. Hij
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leek mijn berichten te negeren. Ik had gehoord dat hij
gedurende ongeveer drie jaar niet meer naar de kerk
ging (waar hij opgegroeid was) en dat hij een relatie
met een ongelovige vrouw zou hebben. Ik heb deze
jongeman op mijn gebedslijst gezet, ondanks dat ik het
niet mogelijk achtte om met hem in contact te komen,
want hij woont op 600 km afstand van mij en
antwoordde mij nooit. Niettemin bad ik om een 'teken
van leven'.
Na korte tijd hoorde ik over de doop van zijn broer, die
in die tijd heel dicht bij mij in de buurt zou
plaatsvinden, en waarvan de datum ‘toevallig’ was
verschoven naar de 40-dagen gebedsperiode. Ik
besloot om erheen te gaan - en ontmoette hem! We
mochten een zeer diepgaand gesprek voeren en hij
vertelde mij dat hij al een tijdje een steeds grotere
behoefte voelde om terug te komen bij God, maar dat
hem de kracht ontbrak om zijn levensstijl te
veranderen. Ik vertelde hem dat ik de laatste 20 dagen
intensief voor hem bad en dat hij zelfs vóór die tijd al
op mijn gebedslijst stond.
Hij was sprakeloos dat hij juist in die tijd voelde dat
God aan hem werkte.
Tijdens de heel spirituele doopdienst was hij erg
ontroerd en toen de voorganger een oproep deed,
voelde ik de strijd die in hem woedde. Na een lange
strijd viel hij uiteindelijk op zijn knieën en huilde. Hij
had zich weer aan God overgegeven! Aan het einde
van de avond vertelde hij mij dat hij had besloten weer
regelmatig naar de kerk te gaan en zijn leven te laten
veranderen. Hij had nooit verwacht dat het weekend
zo zou eindigen.
Een paar weken later ontmoette ik hem tijdens een
zendingsconferentie voor jongeren, die hem zeer
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versterkt en opgebouwd heeft. Ik dank God voor de
omkeer van een geliefd persoon! ⎯ M.H.
De gemeente München Ludwigsburg, Baden Württemberg
Allereerst hebben wij het 40-dagen boek als echtpaar
samen bestudeerd en ervoeren wij grote persoonlijke
voordelen en zegeningen gedurende de gebedstijd.
Daarna organiseerden wij tweemaal per week
gebedssamenkomsten in de gemeente en lazen het
boek met onze broeders en zusters. Wij voelden
duidelijk Gods zegen en leiding in deze 40 dagen en wij
maakten vele wonderen mee! God heeft ons als
gemeente opgefrist en opgewekt: broeders en zusters
die voorheen niet met vreemden in gesprek durfden
te gaan, spraken plotseling vanzelf mensen aan. God
bond ons als gemeente door het gemeenschappelijk
gebed meer samen! Door de voorbede en begeleiding
hadden wij het voorrecht bijzondere ervaringen mee
te maken met de vijf mensen voor wie wij gedurende
de 40 dagen baden. God had speciaal aan deze
personen gewerkt.
Keer op keer doken er van de straat plotseling mensen
op in de eredienst op sabbat. Eén gezin hiervan
begeleidden wij met Bijbelstudies. Zij hadden de
sabbat door video’s op het internet en door het boek
‘Het Grote Conflict’ leren kennen en waren al geruime
tijd op zoek naar een gemeente. ⎯ Katja en Christian
Schindler, gemeente Ludwigsburg (door auteur
ingekort).
40 Dagen ervaring
Alles begon met het seminar Stappen naar
persoonlijke opwekking. In die tijd groeide in mij het
verlangen om God te ervaren in het dagelijks leven. Ik
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hoorde toen over de 40 dagen van gebed en
aanbidding. Het was mij onmiddellijk duidelijk: dit
avontuur wilde ik ook meemaken. Maar eigenlijk wist
ik niet waar ik aan begon.
De juiste gebedspartner vinden (onderdeel van dit
programma) was niet moeilijk. Een uitdaging voor mij
was echter om 40 dagen lang dagelijks tijd te vinden
om gemeenschappelijk te kunnen bidden.
Als verpleegster heb ik namelijk onregelmatige
werktijden. En daar had ik niet over nagedacht.
Niettemin zegende God mijn beslissing vanaf het
begin. Bijna gretig keek ik elke dag uit naar die
kostbare minuten van de dag waarin wij uitwisseling
hadden over het onderwerp en smeekten om de
Heilige Geest. Wij stelden vast dat de gebeden iets in
ons leven veranderden en wij konden dat niet voor
onszelf houden. Bij iedere gelegenheid voelden wij ons
gedrongen dit te delen. Ik vond het belangrijk om
anderen te motiveren om hetzelfde te gaan ervaren.
De werking bleef niet uit. Enkele gemeenteleden
werden aangestoken door ons enthousiasme. Al snel
werden nieuwe gebedsparen gevormd. Elke week
waren we blij wanneer we onze ervaringen konden
uitwisselen. Dit ‘virus’ heeft ook veel van onze tieners
aangestoken.
De 40 dagen eindigden veel te snel. Wij wilden en
konden niet zomaar stoppen. Wij gingen door met
onze aanbidding en gebruikten daarvoor het boek:
Maranatha, de Heer komt van Ellen White. En God liet
niet lang op Zich wachten. Al tijdens de 40 dagen gaf
Hij ons een geweldig antwoord op ons gebed. Iemand
voor wie wij in deze tijd in het bijzonder hadden
gebeden, nam na lange afwezigheid weer contact met
de gemeente op. We waren zo blij!
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De mensen om mij heen werden steeds belangrijker
voor mij. Mijn verlangen om andere mensen dichter
tot Gods liefde te brengen werd steeds sterker. Mijn
leven veranderde. Velen van ons hebben elkaar beter
leren kennen en begrijpen. Velen nemen deel aan
elkaars leven en zijn er voor elkaar. Gemeenschap
heeft nu een geheel andere betekenis voor mij.
Het boek van Dennis Smith: 40 Dagen - Gebed en
aanbidding ter voorbereiding op de wederkomst, heeft
mij erg geholpen. Het is makkelijker dan het
aanvankelijk lijkt om een gebedspartner te vinden en
God te ervaren. De mensen die ons na aan het hart
liggen zullen ons dankbaar zijn. ⎯ Hildegard Welker,
gemeente Crailsheim, is OK-verpleegster, iets ingekort
door de auteur.
Jezus ons Voorbeeld
In alle dingen is onze Heer Jezus ons grootste voorbeeld. We
lezen in Lukas 3:21,22 (GNB):
Met alle anderen liet ook Jezus zich dopen. En terwijl
Hij bad, ging de hemel open: de Heilige Geest daalde
in zichtbare gedaante, als een duif, op hem neer en uit
de hemel klonk een stem: ‘Jij bent Mijn geliefde Zoon,
de man naar Mijn hart’.
Ellen White zegt over deze gebeurtenis:
In reactie op het gebed tot Zijn Vader, opende de
hemel zich en de Geest daalde neer in de vorm van een
duif en bleef op Hem. 144
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E.G. White, Das Wirken des Heiligen Geistes (Lüneburg, 2006) p.12;
Ye shall Receive Power, (R&H, 1995)
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Het is verbazingwekkend wat er in de tijd van Zijn dienstwerk
gebeurde:
Iedere morgen sprak Hij met Zijn Vader in de hemel.
En Hij ontving van Hem dagelijks een nieuwe doop
(vervulling) met de Heilige Geest. 145
Als Jezus elke dag een nieuwe vervulling met de Heilige
Geest nodig had, hoeveel te meer hebben wij dat dan nodig!
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E.G. White, Signs of the Times, (www.egwwritings.org), 21 november
1895
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Hoofdstuk 7

Het belang van delen
Wat kunnen leiders en gemeenten doen?
De vreugde die wij geven keert terug naar ons eigen hart
(Duits spreekwoord)
Hoe kan ik anderen helpen om ‘Leven in overvloed’ te
ervaren? (Johannes10:10)
Hoe wekken wij belangstelling op voor een leven gevuld
met de Geest?
Wat kunnen kerkleiders en gemeenten doen? Hier zijn
enkele mogelijkheden die laten zien wat wij als leiders
(bijvoorbeeld voorzitter, predikant, Uniesecretaris, leiders
van instellingen of andere belangrijke personen) kunnen
doen in samenwerking met kerkbesturen, gemeenten en
groepen.
Mogelijkheden
1- Aanbiddingsgroepjes van twee personen: Bestudeer
als echtpaar of met een andere gebedspartner het eerste 40dagen boek, getiteld: 40 Dagen - Gebed en aanbidding ter
voorbereiding op de wederkomst, van Dennis Smith, Review
and Herald, en gebruik eventueel later het tweede 40-dagen
boek Gebed en wijding om uw ervaring met God te doen
herleven. Wanneer een echtpaar samen aanbidt, zullen zij er
veel profijt van hebben en bevordert het de wederzijdse
band. Natuurlijk kun je ook samen met iemand anders
aanbidden. Het zou ideaal zijn om persoonlijk samen te
komen, maar het kan ook werken via de telefoon, Skype of
andere media. Aanbiddingsgroepjes van twee personen
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hebben de grootste impact. Gods woord beveelt aan om met
z’n tweeën te bidden (Mattheüs 18:19) of te werken (Lukas
10:1). Deze manier van aanbidding is de beste voorwaarde
om anderen te inspireren hetzelfde te doen.
2- Introduceer of deel lectuur. Voorbeeld:
Het boekje Stappen naar persoonlijke opwekking (gratis of
tegen lage kosten verkrijgbaar in alle vertaalde uitgaven).
Meer dan 80 getuigenissen van lezers en honderden
gesprekken hebben aangetoond dat dit boekje vooral op de
volgende manieren wordt gewaardeerd:
▪ Het opende hun ogen voor hun geestelijke toestand:
gered of verloren? (Meer in hoofdstuk 2)
▪ Zij begrepen de noodzakelijke stappen die leiden naar
een geestelijk leven: dagelijkse overgave aan Christus,
dagelijks vragen om de Heilige Geest te ontvangen. Alle
andere persoonlijke stappen worden getoond door de
Heilige Geest. (Meer in hoofdstuk 3)
▪ Door met Bijbelbeloften te bidden, hadden ze de
zekerheid dat ze de Heilige Geest ontvingen. (Meer in
hoofdstuk 5)
▪ Hun grote vreugde zorgde ervoor dat ze getuigen en
verspreiders van de boekjes werden.
Door de ervaring van velen hebben wij geleerd dat het
gebruik van Stappen naar persoonlijke opwekking, samen
met de 40-dagen boeken 1 en 2 tot de beste resultaten leidt.
Stappen naar persoonlijke opwekking opent de ogen en is
een uitstekende hulp om direct te kunnen starten. De 40dagen boeken helpen het geestelijk leven te verruimen en te
versterken. Bovendien leiden ze tot persoonlijke
ochtendwijding en vele beantwoorde gebeden.
3- Korte lezingen tijdens de eredienst: Gedurende een
bepaalde periode kunnen geselecteerde passages over het
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leven met de Heilige Geest worden voorgelezen tijdens de
aanbidding, voorafgaand aan de preek (vijf tot tien minuten).
Aanbevolen lectuur wordt vermeld onder punt 4. Na verloop
van tijd kunnen mensen worden aangemoedigd om groepjes
van twee te vormen of om de 40-dagen concepten te gaan
gebruiken (zie punt 12).
4- Passages uit lectuur die in het kerkbulletin kunnen
worden afgedrukt of die kunnen worden aanbevolen tijdens
de mededelingen:
▪
▪
▪
▪
▪

Wens der Eeuwen, H.73: ‘Uw hart worde niet ontroerd’
Van Jeruzalem tot Rome, H.5: ‘De gave van de Heilige
Geest’
Lessen uit het leven van alledag, H.12: ‘Vraagt en u zal
gegeven worden’
Testimony Treasures volume 3, The Promise of the Spirit,
p. 209-215.
Gedachten overgenomen uit één dag van het EGW
aanbiddingsboek: Ye Shall Receive Power (te verkrijgen
via
Adventist
Book
Centre;
www.adventistbookcenter.com/ye-shall-receive-power2.html)

5- Deel ervaringen: deel zo vaak als mogelijk geestelijke
ervaringen tijdens de eredienst. Persoonlijke ervaringen of
die van andere kerkleden of andere gemeenten kunnen
worden gedeeld. U kunt (Engelse) getuigenissen vinden op
www.steps-to-personal-revival.info door te klikken op:
‘Testimonies’.
6- Vierdelig seminar als een impuls-sabbat: Dit is
waarschijnlijk de meest effectieve methode om snel
interesse in de kerk te wekken. Dit is een speciale sabbat met
3 of 4 presentaties, beginnend op vrijdagavond, dan tijdens
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de eredienst op sabbatmorgen en opnieuw in de middag.
Een mogelijk algemeen onderwerp zou het programma
Stappen naar persoonlijke opwekking kunnen zijn. Kijk
hiervoor op www.steps-to-personal-revival.info
▪ Vrijdagavond is de ideale tijd van de week om ervaringen
te delen; deel bij voorkeur een zeer ontroerende
ervaring. Indien mogelijk, zou het een persoonlijke
ervaring van de spreker moeten zijn. Een andere
mogelijkheid is om te praten over ‘overgave aan Jezus’. U
kunt hier suggesties voor vinden in het boekje: In Jezus
blijven van Helmut Haubeil, hoofdstuk 2: ‘Overgave aan
Jezus’.
▪ Het is ook aan te bevelen om tijdens de eredienst te
preken over de belangrijkste gedachten uit Stappen naar
persoonlijke opwekking. Om precies te zijn: deel 2 of 3,
citaten uit de inleiding over het ontbreken van de Heilige
Geest. Ga verder met de sleutelgedachte uit hoofdstuk 1:
‘Wat leerde Jezus over de Heilige Geest?’ en van
hoofdstuk 2: ‘Wat is de kern van onze problemen?’
(Misschien te verdelen in twee afzonderlijke uren).
▪ Deel tijdens de eerste middagbijeenkomst met elkaar de
belangrijkste gedachten uit hoofdstuk 3. ‘Onze
problemen - kunnen ze worden opgelost? Hoe?’
▪ Deel tijdens de tweede middagbijeenkomst met elkaar de
belangrijkste gedachten uit hoofdstuk 5: ‘De sleutel tot
de praktijk’.
In gemeenten waar het eerste seminar Stappen naar
persoonlijke opwekking al is gehouden kunnen zij een andere
impuls-sabbat hebben of een ander seminar waarbij gebruik
gemaakt wordt van de onderwerpen uit het boekje ‘In Jezus
blijven’. En opnieuw kunnen er vier delen genomen worden
uit de hoofdstukken.
Het is aan te raden om, als voorbereiding op de impulssabbat, de overeenkomstige lectuur van tevoren uit te delen
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met de aanbeveling het grondig te bestuderen. Het is ook
effectief gebleken om het weekend na de impuls-sabbat te
beginnen met een 40-Dagen gebedstijd (zie punt 12) of met
een gecoördineerde lezing van één hoofdstuk per week van
Stappen naar persoonlijke opwekking (zie punt 7).
7- Gecoördineerd lezen: één hoofdstuk per week: Een
eenvoudige en nuttige mogelijkheid is, om elke week een
hoofdstuk te lezen (het is nog beter als dit hoofdstuk meer
dan eens gelezen wordt) van Stappen naar persoonlijke
opwekking of In Jezus blijven of van één van twee 40-Dagen
boeken. Een groep of de gehele gemeente kan een
startdatum afspreken. Dit kan worden gedaan ter
voorbereiding op een vierdelig seminar (zie punt 6) of na een
impuls-sabbat. Elk individu kan beslissen of hij alléén wil
lezen, samen met een ander of in een groep. Het zou goed
zijn op sabbat de belangrijkste gedachten uit het betreffende
hoofdstuk in ongeveer 5 minuten te lezen en vervolgens
mensen uit te nodigen om hun persoonlijke getuigenissen te
delen. Als er geen persoonlijke getuigenissen zijn, kan een
getuigenis van iemand anders worden voorgelezen.
(www.steps-to-personal-revival.info; klik op: ‘Testimonies’
(alleen in het Engels), of: https://schritte-zur-persönlichenerweckung.info klik op: Erfahrungen (alleen in het Duits)
Kondig vervolgens aan welk hoofdstuk er de volgende week
wordt gelezen. U kunt de 40-Dagen boeken bestellen onder
www.spiritbaptism.org. Deel 1 kunt u in het Engels bestellen
op: http://www.promiseministry.nl/winkel.html.
8- Houd preken over het leven met de Heilige Geest of
vraag iemand anders dit te doen. Maak gebruik van de
uitstekende preken van Dwight Nelson onder het kopje:
‘Ground Zero and the New Reformation (sept. 2017): How to
be baptized by the Holy Spirit’ (Hoe je gedoopt kunt worden
153

door de Heilige Geest). Deze preken zijn 2 sept 2017 gestart
en de blogs van 30 aug. en 13 sept. 2017 zijn te vinden op:
www.pmchurch.tv/sermons (Engels)
9- Houd Bijbelstudies over leven met de Heilige Geest of
lees ze hardop voor.
10- Kleine
groepen
of
gebedsgroepen
kunnen
toepasselijke lectuur lezen en bespreken en samen bidden.
Daarnaast zouden groepjes van twee aangemoedigd kunnen
worden om samen de 40-Dagen boeken door te nemen.
Vervolgens komt de hele groep dan eenmaal per week bijeen
voor discussie, het delen van ervaringen en om samen te
bidden (zie punt 12).
11- Zendingssabbat - Omdat een leven met de Heilige
Geest ons tot zendelingen maakt, is het een goede
mogelijkheid om op permanente basis of voor een specifieke
periode, zendingssabbatten te herintroduceren. In de tijd
van onze pioniers was dit een fundamenteel onderdeel. Zij
maakten van iedere eerste sabbat van de maand een
zendingssabbat. Een daarvoor bestemd persoon of een
kleine groep krijgt dan de verantwoordelijkheid voor de, met
gebed ondersteunde, voorbereiding en uitvoering. Als dit
wordt gecombineerd met enkele van de bovengenoemde
mogelijkheden, kan het bijdragen aan constructieve en blije
uren op de sabbat. Bovendien kan het leiden tot een
ontwaken van de zendingsgeest.
12- Bestudeer en bespreek het 40-dagenconcept - Dit
concept wordt gepresenteerd in de 40-dagen boeken 1 en 2
onder het gedeelte ‘Introductie’. Vervolgens kan het worden
besproken in het kerkbestuur of in de zendingsraad. Dit
concept kan ook worden voorgesteld op pastorale
vergaderingen,
ouderlingenbijeenkomsten,
zendings154

bijeenkomsten en jeugdbijeenkomsten, op retraites,
districtsvergaderingen en zendingsscholen. Dit concept
helpt op de volgende gebieden:
▪ om een intiemere relatie met Jezus te hebben door de
Heilige Geest.
▪ het gebedsleven te versterken (alleen, in paren of in
groepen).
▪ onze persoonlijke relaties te verdiepen.
▪ het geestelijke leven te versterken door de 40-Dagen
aanbiddingen met de Heilige Geest.
▪ vergemakkelijkt voorbede voor verloren of onwetende
mensen en het maakt het gemakkelijker om contact met
hen te leggen.
▪ bij het ondersteunen van evangelisatie, zorggroepen of
Bijbelstudies.
▪ Dit wordt bereikt in drie geestelijke stappen:
▪ Persoonlijke geestelijke opwekking door de 40-Dagen
aanbiddingen in groepjes van twee. (Met bespreking van
de, in de boeken genoemde ‘Discussievragen’ en
dagelijks gebed gericht op vervulling met de Heilige
Geest.)
▪ Met de Geest vervulde voorbede en ook neemt elk
persoon contact op met vijf nog niet bereikte mensen of
zwakke kerkleden.
▪ Evangelisatieactiviteiten
(presentaties,
seminars,
zendingsgerichte zorg, groepen, Bijbelstudies, kleine of
middelgrote expo’s over bijvoorbeeld gezondheid,
schepping of profetie).
Voor degenen die de organisatie doen: de instructie voor het
40 Dagen-concept is te downloaden op (Engels):
https://www.spiritbaptism.org/documents/40_Days_Instru
ction_Manual.pdf
Het bevat alle noodzakelijke stappen die leiden naar een
vruchtbare 40-dagen ervaring. Het voorgestelde geestelijke
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pad is de beste voorbereiding op een geplande
evangelisatieactie. Op deze manier zijn leiders en kerkleden
persoonlijk en geestelijk voorbereid. Door de voorbede en
het persoonlijke contact met vijf nieuwe mensen, wordt het
veld voorbereid voor de evangelisatieactie.
Verschillende soorten van evangelisatie kunnen worden
gebruikt.
Het bestellen van 40-dagen boeken Dennis Smith kan via:
www.spiritbaptism.org (Engels). Nederlandse uitgaven zijn
in ontwikkeling.
13- Geef een informatieblad van het 40-dagen
gebedsprogramma door aan de gemeenteleden. Daarnaast
wordt aanbevolen om een uitnodiging te maken voor de
begindatum van de 40-Dagen serie in uw gemeente.
14- Publiceer geschikte artikelen in kerkbulletins,
conferentiebulletins,
Uniebulletins
zoals
Advent,
periodieken, kerkwebsites, alsook in gemeentebulletins en
(eventuele)
nieuwsbrieven
van
verschillende
departementen van de kerk.
15- Enquête: na een presentatie over het onderwerp van de
Heilige Geest kunnen formulieren met een korte, anonieme
enquête, worden uitgedeeld.
Als een persoon vaak of dagelijks bidt voor de Heilige Geest,
kunnen ze dit met een vinkje aangeven.
Als een persoon dagelijks bidt met beloften voor de Heilige
Geest, kunnen ze dit met twee vinkjes aangeven
Dit is een goede manier om te bepalen wat de huidige status
op dit gebied is.
Gebedsvolle voorbereiding en gebed gedurende alle
bovengenoemde mogelijkheden zijn cruciaal. Het is van
onschatbare waarde om - als biddend individu - aan
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specifieke gemeenteleden, bestaande gebedskringen of
zelfs aan de hele gemeente, gerichte voorbede te vragen
voor de uitvoering en impact van het plan.
Hoe de opwekkingslectuur te distribueren?
Doel: Een broeder zei ooit: ‘Deze boodschap moet elk
Adventistisch huishouden ter wereld bereiken. Ik zal mijn
aandeel leveren’. En hij doet dat met overgave. Een zuster
schreef: ‘Dit boekje zou in alle hoofdtalen moeten worden
vertaald, of nog beter, in alle talen.’ Zij heeft haar
conferentie kunnen overtuigen en predikt dit onderwerp nu
in alle districten. Bovendien heeft zij door Gods leiding
duizenden boekjes een buurland binnengebracht, een land
waar voorheen het christelijk geloof niet geaccepteerd werd.
Ontwikkeling en financiën: Door Gods leiding zal het boekje
Stappen naar persoonlijke opwekking doorgegeven worden
aan alle Adventistische gezinnen in hun eigen taal - gratis of
voor een minimale prijs.
Met de hulp van de predikanten hebben talrijke conferenties
en unies al gratis exemplaren doorgegeven aan gezinnen in
hun respectievelijke districten. Baanbrekend waren de
Zwitsers-Duitse conferentie in Zwitserland, de Oostenrijkse
unie in Oostenrijk en de Baden-Württemberg conferentie in
Duitsland. Dit project ontwikkelde zich door Gods unieke
initiatief. Door Gods invloed en door Zijn genade zijn er tot
2017 meer dan 600.000 exemplaren verspreid. Wij willen u
uitnodigen om te bidden of de Heer ons wil blijven leiden en
de nodige middelen ter beschikking wil blijven stellen om het
project voort te zetten.
Wij vragen meestal een bijdrage aan draagkrachtige
Conferenties of Unies om de helft van de drukkosten te
dekken. Voor andere zaken, maar vooral voor
evangelisatiedoeleinden willen wij met Gods hulp, alles zelf
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financieren. Maar de eindgebruiker zal het materiaal altijd
kosteloos of tegen lage kosten ontvangen, zelfs in grotere
hoeveelheden.
Een belangrijke persoonlijke vereiste
We hopen voor jou dat je anderen bereikt. Een belangrijke
vereiste om te kunnen delen is dat je persoonlijk gezegend
bent door deze boodschap en dat Christus in je hart leeft
doordat je dagelijks de Heilige Geest ontvangt. Lees ook eens
in De Wens der Eeuwen, hoofdstuk 73 (uw hart worde niet
ontroerd), pagina 564, de kostbare verwijzing naar het
woord van Jezus in Johannes 15:4: ‘Blijf in Mij, en Ik in u.’ Dit
heeft twee betekenissen:
▪ een constant ontvangen van zijn Geest;
▪ een leven van onvoorwaardelijke overgave aan Zijn
dienst.
Waarom gaf Jezus deze aanwijzing?
‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap
[de blijdschap van Jezus is een vrucht van de Heilige Geest,
Galaten 5:22] in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal
worden’ (Johannes 15:11).
Mogelijkheden om te distribueren
Gebed: Het is essentieel dat het delen van het evangelie met
zekere mensen moet worden voorbereid door voorbede.
E.G. White zegt in Evangelism, pagina 341.3, ‘Je moet voor
zielen werken door veel gebed, want dit is de enige methode
waarmee je harten kunt bereiken’ 146
Verspreiding van het boekje: Je kunt het boekje doorgeven
door jouw eigen indrukken en ervaringen te delen met de
ontvangers. Dit kunnen vrienden, leiders en mensen zijn die
146

E.G. White: Evangelism, p. 341.3
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sleutelposities innemen in gemeenten, conferenties, unies,
uitgeverijen, zendingsprojecten en andere instellingen. Een
andere waardevolle gelegenheid wordt geboden tijdens
congresvergaderingen, op een stand of door openbare
distributie met toestemming van de organisatoren.
Houd in gedachten dat het de bedoeling is dat elk
Adventistisch gezin gratis, of tegen lage kosten, een
exemplaar ontvangt.
Het boekje kan ook via e-mail worden verzonden of via
mensen die de ontvangers persoonlijk benaderen.
Verspreiding via internet: Een eigentijdse manier om het
bericht te verspreiden, is per e-mail. De boodschap werd
naar Australië gestuurd en van daaruit doorgegeven aan
Mizoram, India. Het bereikte zo ook Pakistan via Brazilië.
U kunt het boekje ook lezen of downloaden via
www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info. (Duitse site
met vertalingen in diverse talen, waaronder het
Nederlands.) U kunt het uitprinten of de links naar één of
meerdere van de vele vertalingen doorsturen. U kunt ook de
aandacht vestigen op het feit dat de website ook
beschikbaar is in het Engels op: www.steps-to-personalrevival.info .
Momenteel, begin 2019, staat de boodschap met behulp van
Gods leiding en de toegewijde steun van vertalers, in meer
dan 30 verschillende talen op de website. Door Gods hulp
zullen er zeker nog veel meer volgen.
Verspreiding via E-book: Een gratis E-book is beschikbaar op
de hierboven genoemde websites in de formaten 'epub' en
'mobi'.
Verspreiding via sociale netwerken: Een zeer effectieve
manier om de inhoud van de hierboven genoemde websites
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of een link naar de PDF-boeken te delen met vrienden en
bekenden is via netwerken zoals Facebook, Google, Twitter
of WhatsApp. Door te delen en uit te nodigen, kunt u uw
persoonlijke contacten, maar ook misschien nieuwe
mensen, in verschillende landen en continenten bereiken.
Verspreiding via preken en seminars: Alle predikanten en
lekenpredikers hebben de prachtige gelegenheid om deze
boodschap met de gemeenten te delen via één of meerdere
preken. Je kunt dit doen door eigen studies of door het
gebruik van de materialen uit dit boekje.
‘Ik heb voorheen nooit een onderwerp gepredikt dat de
gemeente al eerder had gehoord of gelezen. Maar door
middel van educatief onderzoek weet ik nu dat het absoluut
noodzakelijk is ongeveer 6-10 keer zo'n belangrijk
onderwerp te horen of te lezen.’ (Persoonlijke ervaring en
advies van broeder Helmut Haubeil.) Nu ik dit weet, heb ik
er geen probleem mee om over het onderwerp te prediken,
ook al hebben de mensen het eerder gelezen of gehoord. Als
je wilt kun je aangeven dat je de belangrijkste gedachten en
citaten uit het boekje gebruikt. Als je zelf niet preekt, kun je
anderen vragen om dit onderwerp in hun preken te
gebruiken.
Een sabbatseminar met het algemene onderwerp Stappen
naar persoonlijke opwekking zou ten minste drie
onderwerpen moeten bevatten:
Preek: Wat is de kern van onze problemen?
▪ Hebben onze problemen een geestelijke oorzaak?
▪ Ontbreekt het ons aan de Heilige Geest?
▪ Hoe kan ik een eigen diagnose stellen over mijn
geestelijke leven?
(Dit zijn de belangrijkste gedachten uit de inleiding, maar ook
uit hoofdstuk 1 en 2)
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1. Middagprogramma:
Onze problemen zijn oplosbaar – maar hoe?
▪ Hoe kunnen wij een gelukkig/vreugdevol en sterk
christelijk leven ontwikkelen?
▪ Hoe vervult de Heilige Geest ons leven? Het geheime
woord is ‘dagelijks’.
(Dit zijn de belangrijkste gedachten van hoofdstuk 3)
2. Middag- of avondprogramma:
Kernpunten voor praktische toepassing/ Hoe pas ik het
toe in de praktijk? (De sleutel tot praktische ervaring.)
▪ Hoe kan ik Gods oplossing praktisch toepassen en
ervaren in mijn leven?
▪ Hoe moet ik bidden om verzekerd te zijn van de vervulling
van de Heilige Geest?
(Dit zijn de belangrijkste gedachten van hoofdstuk 5)
Persoonlijke getuigenissen
Persoonlijke getuigenissen over de volgende onderwerpen
zijn erg waardevol:
▪ persoonlijke indrukken of inzichten die zijn verkregen
door het lezen van het materiaal.
▪ de effecten die deze boodschap in ons leven heeft
gebracht.
Vertaling in uw eigen taal
Als het boekje niet in uw eigen taal is vertaald, kunt u
misschien, door gebed en Gods voorzienigheid, een persoon
vinden die daartoe bereid is en ertoe in staat is dit te
vertalen. Vertalers die persoonlijk geraakt zijn door de
boodschap, zijn van groot nut. Tot nu toe werden de meeste
vertalingen vrijwillig gedaan, aangezien de vertalers ook een
grote interesse in de verspreiding van dit bericht hadden.
Maar soms is vertalen bedoeld om de kost te verdienen. Die
vertalers werden betaald met ‘broederlijke’ lonen. Wij zijn
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dankbaar als je persoonlijk contact opneemt met Helmut
Haubeil als je van plan bent te vertalen. Hij kan je goed
advies geven en zorgt ervoor dat het boekje in elke taal en in
hetzelfde ‘format’ wordt uitgegeven.
Afsluitende gedachten
In de Heilige Geest hebben wij een geweldige Gids in alle
levenssituaties en Kracht naar de rijkdom van Zijn glorie.
Hierdoor kunnen onze karakters veranderd worden en
kunnen wij waardevolle werktuigen in dienst van God
worden. Onze dagelijkse overgave en doop met de Heilige
Geest zal tot een echte doorbraak in ons leven leiden.
De Heer wil ons voorbereiden op de belangrijkste tijd in de
wereldgeschiedenis. Hij wil dat wij, persoonlijk, klaar zijn
voor Zijn komst en dat wij in de kracht van de Heilige Geest
aan de voltooiing van het evangeliewerk deelnemen. Hij wil
ons overwinnend door moeilijke tijden heen leiden.
Laat God je door een dagelijkse toewijding en dagelijkse
doop met de Heilige Geest, een persoonlijke opwekking en
hervorming schenken.
Ik sluit af met een tekst en een gebed voor opwekking:
[..] en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in
ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en
zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit
de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land
genezen. (2 Kronieken 7:14)

Een opwekking kan alleen worden verwacht in
antwoord op gebed. 147

147

E.G. White, Selected Messages, Book 1(1958), p. 121.1
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De doop met de Heilige Geest zoals op Pinksteren, zal
tot een opwekking van ware religie leiden en tot de
uitvoering van vele verbazingwekkende werken. 148
Gebed
Vader in de hemel, geef ons alstublieft nederigheid (Micha 6:
8). Geef in ons hart een groot verlangen om te bidden en Uw
aangezicht te zoeken. Maak ons bereid en help ons onze
verkeerde wegen op te geven. Vervul alstublieft de
voorwaarden in ons en beantwoord, als resultaat van uw
belofte, met Uw verhoring. Vergeef ons onze zonden en
genees ons van onze lauwheid of afvalligheid. Alstublieft help
ons, om ons elke ochtend in vertrouwen aan Jezus over te
geven en in geloof de Heilige Geest te ontvangen. Amen.
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E.G. White, Selected Messages, Book 2 (1958), p. 57.1
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Appendix
40-Dagen concept
Wil je 40 dagen van gebed met daaraan gekoppeld een
evangelisatieactie organiseren, kijk dan voor de (Engelse)
handleiding van Dennis Smith op:
http://www.spiritbaptism.org/documents/40_Days_Instruc
tion_Manual.pdf
777 - Wereldwijde gebedsketen
Wat is ‘777’? Het is een wereldwijde gebedsketen, waarbij
dag en nacht wordt gebeden. Gods volk bidt zeven dagen per
week om 7:00 en 19.00 uur voor de aanwezigheid van de
Heilige Geest in onze gezinnen, onze gemeenten en onze
bediening. Als wij op deze tijden bidden, betekent dat, dat
wij via de andere tijdzones over de hele wereld tegelijkertijd
met duizenden andere aanbidders verbonden zijn. Zie:
www.revivalandreformation.org
Een keten van vurig biddende gelovigen moet de hele
wereld omvatten, om te bidden voor de Heilige Geest.
(Review and Herald, 3 januari 1907)
Nieuwe ervaringen met het leven in de Heilige Geest
Onze Heer Jezus zei: ‘U zult de kracht van de Heilige Geest
ontvangen […] en u zult Mijn getuigen zijn.’ (Handelingen
1:8)
Een vriendelijk verzoek
Als je door het leven met de Heilige Geest in je eigen
geloofsleven of bij het getuigen over Jezus, ervaringen
opdoet, dan zouden wij het heel fijn vinden als je contact op
zou willen nemen met Helmut Haubeil voor een korte
vermelding in de missiebrief: www.missionsbrief.de (een
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kleine Duitse nieuwsbrief over evangelisatie). Gelieve aan te
geven of je volledige naam en jouw gemeente vermeld
mogen worden of alleen je initialen. Bedenk alsjeblieft dat
jouw ervaring andere mensen kan versterken om te groeien
in hun wandel met de Heilige Geest of te beginnen met een
leven in de Heilige Geest.
Studieadvies
Een belangrijke tip: lees dit boekje - indien mogelijk – ten
minste zes keer achtereen. Onderzoek heeft aangetoond dat
het noodzakelijk is om een belangrijk onderwerp goed te
begrijpen, je het zes tot tienmaal moet lezen of beluisteren.
Probeer deze methode in ieder geval een keer uit. Het
resultaat zal je overtuigen.
Een lerares probeerde het uit:
Deze moedgevende woorden lieten mij niet meer los:
Ik wilde dat ervaren en al bij de derde keer greep het
mij aan en ik voelde die grote liefde voor onze
Verlosser, waar ik mijn hele leven al naar had verlangd.
Ik heb het in twee maanden tijd zes keer achter elkaar
gelezen en het resultaat was de moeite waard. Het
was alsof ik kon ervaren hoe het moet zijn als Jezus ons
benadert en wij Hem in Zijn zuivere, vriendelijke en
liefdevolle ogen kunnen kijken. Deze vreugde voor
onze Heiland wilde ik vanaf dat moment niet meer
missen. ⎯ C.P.
Wij ontvingen veel dankbare en enthousiaste getuigenissen
over het nieuwe leven in de Heilige Geest. Ze waren bijna
allemaal afkomstig van die lezers die het intensief
bestudeerd hebben door het boekje verschillende malen te
lezen.
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Literatuur over het onderwerp
Literatuur in het Nederlands:
▪ Als Mijn volk bidt, Randy Maxwell,
https://www.promiseministry.nl/winkel.html
▪ 40 Dagen Gebed en aanbidding ter voorbereiding op de
wederkomst, Dennis Smith. Een Nederlandse uitgave is in
voorbereiding.
▪ Dit boek is in het Engels (40 Days Prayers and Devotions
to Prepare for the Second Coming) te bestellen bij
https://www.promiseministry.nl/winkel.html
▪ In Jezus blijven, Helmut Haubeil (zie pagina 167),
https://www.promiseministry.nl/winkel.html
In het Engels raden wij aan:
▪ 40 Days Prayers and Devotions to Prepare for the Second
Coming [Book 1], Dennis Smith, Review and Herald 2009
▪ 40 Days Prayers and Devotions to Revive your Experience
with God [Book 2], Dennis Smith, Review and Herald,
2011
▪ 40 Days God’s Health Principles for His Last-Day People
[Book 3], Dennis Smith, Review and Herald, 2011
▪ 40 Days Prayers and Devotions on Earth’s Final Events
[Book 4], Dennis Smith, Review and Herald 2013
▪ Deze zijn te bestellen op:
http://www.spiritbaptism.org/online-store/english.html
▪ If My People Pray - An Eleventh Hour Call to Prayer and
Revival, Randy Maxwell, Pacific Press 1995. In het
Nederlands – Als Mijn volk bidt: verkrijgbaar via de
webshop van www.promiseministry.nl.
▪ Revive Us Again, Mark A. Finley, Pacific Press 2010
▪ The Radical Prayer, Derek J. Morris, Review and Herald
2008
In het Duits zijn de 40 Dagen boeken te bestellen via:
https://schritte-zur-persönlichen-erweckung.info
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Lees ook
Deel 2 in de serie Stappen naar persoonlijke opwekking:
In Jezus blijven - ‘Blijft in Mij, gelijk Ik in u.’
Blijven in Christus betekent een voortdurend
ontvangen van Zijn Geest, een leven van
onvoorwaardelijke overgave aan Zijn dienst. ⎯ E.G.
White, De Wens der Eeuwen, p. 564
In Hem blijven is geen werk dat wij moeten doen als
voorwaarde om te kunnen genieten van Zijn redding.
Het is eerder onze toestemming om Hem alles te laten
doen voor ons, in ons en door ons. Het is een werk dat
Hij voor ons doet - het resultaat en de kracht van Zijn
verlossende liefde. Ons deel is gewoon te
onderwerpen, te vertrouwen, en te wachten op Hem
om te volbrengen wat Hij heeft beloofd. ⎯ Andrew
Murray
Inhoud in het kort
hoofdstuk 1 ......................................................................... 7
HET KOSTBAARSTE GESCHENK VAN JEZUS
Wat leert Jezus over de Heilige Geest?
hoofdstuk 2 ....................................................................... 30
JEZELF OVERGEVEN AAN JEZUS
Wat houdt het in, jezelf overgeven?
hoofdstuk 3 ....................................................................... 53
JEZUS IN U
Wat zijn de voorwaarden om Jezus in mij te laten blijven?
hoofdstuk 4 ....................................................................... 83
GEHOORZAAMHEID DOOR JEZUS
Hoe kan ik in vreugdevolle gehoorzaamheid leven?
hoofdstuk 5 ..................................................................... 120
AANTREKKELIJK GELOOF DOOR JEZUS
Waarop berust een aantrekkelijk geloof?
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Nog twee getuigenissen
Beste collega,
Ik ben momenteel voorganger van twee gemeenten in
Californië. Ik kwam voor het eerst in contact met uw
materiaal door te luisteren naar Pastor Dwight Nelson
(zie hieronder) in zijn wekelijkse podcast. Het had in
eerste instantie een enorme impact op mij. Ik had al
eerder over ander materiaal over de Heilige Geest
gehoord, maar ik moet bekennen dat ik er nooit veel
mee bezig was. Ik geloof absoluut dat God om wat
voor reden dan ook deze huidige tijd heeft gekozen
om meer mensen te bereiken met de Heilige Geest. En
ik ben zo blij dat ik het heb gevonden door uw
inspanningen.
Eén ding kan ik u vertellen. Al in het eerste hoofdstuk
worden wij op een eenvoudige manier blootgesteld
aan zeer krachtige waarheden die onze geest
sommeren om te stoppen en opnieuw na te denken.
En het proces van meerdere keren lezen is zeer
effectief. Voor iedereen met wie ik praat, discussieer
en predik over het boek, wordt het onderwerp van de
Heilige Geest steeds aantrekkelijker. Het is alsof we
het voor het eerst horen.
Ik zie het aan mijzelf. Ik kon niet verder na het eerste
hoofdstuk voordat ik minimaal drie preken had
gehouden over het onderwerp dat daarin behandeld
werd.
Ik weet niet hoe ik het beter kan uitleggen, maar ik kon
niet stoppen met het lezen van het boek en de
resultaten daarvan werden gevoeld in mijn
gemeenten.
Ik heb het dus bekend gemaakt en dit afgelopen jaar is
mijn district aanzienlijk gegroeid. Dit alles schrijf ik toe
aan God en de versterkende kracht van de Heilige
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Geest in onze leden. En wij kijken uit naar wat er nog
meer gaat komen in dit nieuwe jaar. ⎯ Fragment D.R.
Januari 2018
Pastor Dwight Nelson, hoofdpredikant van Pioneer
Memorial Church - Andrews University, vertelde dat dit
kleine boekje - Stappen naar Persoonlijke Opwekking - ‘[…]
mijn innerlijk heeft veranderd. Het wil hetzelfde doen voor
jou’.
Hij maakte een reeks van drie preken: ‘Ground Zero and the
New Reformation: ‘How to be baptized in the Holy Spirit’
(Hoe gedoopt te worden met de Heilige Geest).
Hij citeerde uit Stappen naar persoonlijke opwekking en kon
het van harte aanbevelen. Dat leidde tot 4.000 downloads
en de bestelling van enkele duizenden boeken. Link naar
deze preken en zijn blog:
https://www.pmchurch.tv/sermons (2 sept., 9 sept. en 23
sept.
2017)
Of:
https://vimeo.com/232741794;
https://vimeo.com/233505725;
https://vimeo.com/235645734.
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Aantekeningen
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