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Introductie  
Dit dagboek is gemaakt voor gebed en studie om Gods gemeente klaar te maken voor de 
wederkomst van Christus, maar ook om een handreiking te geven aan anderen om zich voor 
te bereiden op deze vreugdevolle gebeurtenis. Deze voorbereiding begint met gemeenteleden 
die bereid zijn om zich gedurende 40 dagen van gebed en studie aan God te wijden, om een 
nauwere persoonlijke relatie met Jezus te ontwikkelen en om zorg te dragen voor vijf personen 
die de Heer op hun hart heeft gelegd. Dit door elke dag voor hen te bidden.  
Jezus zei in Matteus 18:19:  

Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets 
vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 

 
Er schuilt veel kracht in het gezamenlijke gebed en er is bemoediging en geestelijke kracht in 
de christelijke gemeenschap. Er wordt geadviseerd om een gebedspartner te vinden die elke 
dag tijdens de 40 dagen van gebed en studie samen met u bidt, hetzij via de telefoon of door 
fysiek samen te komen. Er wordt geadviseerd om meerdere personen uit te nodigen om 
samen met u dit dagboek te gebruiken, wekelijks als groep bijeen te komen om ervaringen te 
delen en samen te bidden. Kies uit de groep een partner voor uw dagelijks gebed. Elke 
deelnemer in de groep kan hetzelfde doen, zodat hij/ zij de groots mogelijke zegeningen 
ontvangt tijdens de 40 dagen.  
 
De 40 Dagen van Gebed studies en wijdingen heb ik bijeengebracht in vijf boeken die ik heb 
geschreven. Ze dragen soortgelijke titels en zijn elk onderverdeeld in vijf hoofdstukken, met 
acht studies in elk hoofdstuk. Deze boekjes gaan over de volgende onderwerpen:  
  
1. De doop van de Heilige Geest  
2. Doop in de Geest en het gebed  
3. Doop in de Geest en evangelisatie  
4. Doop in de Geest en blijvend in Christus  
5. Geestelijke doop en gemeenschap  
 
Elke studie wordt gevolgd door persoonlijke reflectie- en discussievragen en een voorstel voor 
gebed voor die dag, en ook een dagelijkse Bijbeltekst. Als u een nauwere band met Jezus wilt 
ontwikkelen en uitreiken naar hen die God op uw hart heeft gelegd, die ofwel ooit bekend 
waren met de waarheid van Gods Woord en zijn weggegleden, of nooit hebben geweten van 
de waarschuwing die God geeft ter voorbereiding van de wereld op de spoedige wederkomst 
van Christus, is dit boek voor u. De personen op uw gebedslijst kunnen familieleden, vrienden 
of collega’s zijn.  
 
In Bijlage A staat een lijst voor dit doel. Tijdens de 40 dagen zult u elke dag voor hen bidden 
en gebruik maken van de "Acties die uw zorg voor hen laten zien “  
 
Bijlage B bevat een lijst met suggesties wat u samen met de Heer kunt doen om diegenen te 
bereiken voor wie u bent gaan bidden.  
 
Bijlage C, "Suggestie voor het leggen van contact”, kan behulpzaam zijn wanneer u de 
personen die op uw gebedslijst staan, belt om hen te laten weten dat u voor hen zult bidden 
tijdens de 40 dagen, en om hen te vragen waarover u voor hen zou kunnen bidden.  
 
Het gebed is de sterkste kracht op aarde. Het is essentieel voor persoonlijke spirituele groei 
en is het meest effectieve middel om anderen tot Christus te brengen. Wat betreft gebed en 
de geestelijke groei van de christen, schreef Ellen White:  

Bidden is als ademen. Het is het geheim van geestelijke kracht. Geen ander 
geneesmiddel kan daarvoor in de plaats worden gesteld en de gezondheid wordt erdoor 
bevorderd. Het gebed brengt het hart in onmiddellijke aanraking met de Bron des levens 
en versterkt de godsdienstige ervaring. Door veronachtzaming van het beoefenen van 
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het gebed of onregelmatig bidden, zo nu en dan, als het uitkomt, zult u uw houvast aan 
God verliezen. De geestelijke vermogens nemen af en de godsdienstige ervaring komt 
gezondheid en kracht te kort. (Daad bij het woord, hfdst. 55)  

 
Ellen White heeft ook de noodzaak erkend van het gebed in het leiden van anderen tot 
Christus:  

Door veel gebed moet u arbeiden voor de zielen, want dit is de enige methode waarmee 
u harten kunt bereiken. Het is niet uw werk, maar het werk van Christus, die aan uw 
zijde staat, dat harten week maakt voor Hem (Evangelism, p. 341).  
 
De Heer hoort onze gebeden voor de bekering van zielen (Boodschappen aan jonge 
mensen, p. 298).  

 
Als u biddend overweegt om de voorgestelde manieren te gebruiken om uit te reiken naar 
mensen voor wie u bidt, dan bidt u niet alleen voor hen, maar zult u ook eraan moeten werken 
om ze dichter tot Christus en Zijn kerk te brengen. God zegent uw inspanningen als u bidt en 
werkt voor de mensen op uw gebedslijst. Hij zal u niet alleen gebruiken om anderen voor 
Christus te winnen, Hij zal u dichter naar Zichzelf toetrekken.  
 
Ellen White begreep deze dubbele zegen toen ze schreef:  

Als u werkt om antwoord op uw eigen bidden te krijgen, zult u zien dat God Zichzelf aan 
u openbaart. Begin nu u hoger uit te strekken, hoger en nog steeds hoger. Prijs de 
dingen van de hemel boven aardse attracties en prikkels... Leer hoe te bidden; leer hoe 
een helder en intelligent getuigenis uit te dragen en God zal Zich verheerlijken in u "(De 
opwaartse Kijk, blz. 256). "Hun volhardende gebeden brengen zielen tot het kruis. In 
samenwerking met hun zelfopofferende inspanningen zal Jezus in hun hart komen, en 
bewerkt het wonderen in de bekering van zielen (Testimonies for the Church, vol. 7, p. 
27).  

 
Om het gebed te vergemakkelijken is er een "Gebedsactiviteit" sectie aan het eind van de 
dagelijkse studie die een advies gebedsfocus voor de dag geeft en Bijbelverzen bevat om op 
te nemen in uw gebed. Vele verzen in de bijbel bevatten een belofte en de conditie die nodig 
is voor de vervulling van de belofte. Als u deze verzen uit de Bijbel bidt moet u twee dingen 
doen:  
1. God vragen om u te laten voldoen aan de voorwaarde (zowel in u als in de kerk) die nodig 

is voor de vervulling van de belofte, en  
2. God vragen om de belofte te vervullen.  
 
In de verzen en gebedspunten afdeling voor de "Gebedsactiviteit": Het reguliere type geeft de 
verzen die zowel de belofte en de toestand van vervulling bevatten, en het cursieve type geeft 
een voorbeeld van een gebed dat u kunt gebruiken om te bidden en God te vragen aan de 
voorwaarde voldoen en dan de belofte te vervullen.  
 
Na Zijn opstanding zei Jezus tegen zijn discipelen dat zij moesten wachten tot ze de doop van 
de Heilige Geest kregen, voordat ze het evangelie aan de wereld konden verkondigen:  

Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar 
wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in 
vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt 
met de heilige Geest.’ Zij die bijeengekomen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan 
binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is 
niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en 
het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige 
Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, 
in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. (Handelingen 1:4-8)  
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Hoewel zij in de afgelopen drie en een half jaar dagelijks met Christus hadden doorgebracht 
en een heleboel wonderen hadden gezien en eraan deel hadden genomen, waren zij niet 
klaar om te getuigen voor Hem. Ze moesten wachten om kracht te ontvangen. Nadat zij de 
doop van de Heilige Geest ontvingen, die plaats vond op de dag van Pinksteren, zouden zij 
kracht ontvangen als nooit tevoren, om te getuigen voor Christus:  
1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.  

2. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar 
ze zich bevonden geheel vulde.  

3. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich 
op ieder van hen neerzetten,  

4. en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in 
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (Handelingen 2)  

 
Omdat de doop van de Heilige Geest (ook wel de vervulling met de Geest) zo belangrijk is 
voor onze persoonlijke spirituele groei en ons getuigenis naar anderen, zullen deze 40 
wijdingslessen op dit belangrijke onderwijs in Gods Woord worden gebaseerd. U krijgt de kans 
om een beter begrip van de Bijbelse leer over de doop van de Heilige Geest te ontwikkelen, 
en een grotere geestelijke ervaring met Hem te hebben. Door te kiezen om deel te nemen aan 
40 dagen van studie en gebed, bent u een geweldig en gezegend avontuur met de Heer 
aangegaan. U zult een diepere relatie met Christus ervaren en u zult zien dat de Heer u 
gebruikt om anderen dichter bij Hem te brengen in voorbereiding op Zijn spoedige terugkeer. 
Als gemeente en met uw gebedspartner en de anderen die deelnemen aan de 40 dagen van 
gebed en studie, ervaart u een diepere christelijke liefde en eenheid met uw geloofsgenoten. 
Dit zal een belangrijke rol spelen in uw persoonlijke spirituele groei. Om het beste uit deze 
ervaring te halen, is het aanbevolen dat dit het eerste is wat u doet in de ochtend. Het kan 
betekenen dat u iets eerder moet opstaan, maar de inspanning zal goed beloond worden. Als 
u de Heer vraagt om u te wekken, zodat u kwaliteitstijd met Hem kunt hebben, zal Hij u horen 
en een antwoord op uw gebed geven.  
 
Over het toegewijde leven van Christus schreef Ellen White:  

Elke dag werd Hij opnieuw met de Heilige Geest gedoopt. In de vroege morgenuren 
wekte de Here Hem uit zijn slaap en zijn ziel en lippen werden gezalfd met genade om 
anderen Gods Woord mee te delen. Hij kreeg zijn woorden uit de hemel om ze op het 
juiste moment te spreken tot hen die vermoeid en bedrukt waren. (Lessen uit het leven 
van alledag, Hfdst. 12)  

 
Christus zal hetzelfde doen voor u, als u Hem erom vraagt. Hij verlangt zo zeer om u te zalven 
met Zijn Geest ter voorbereiding van elke nieuwe dag. faciliteren - een dagelijkse zalving van 
Gods Geest voor persoonlijke spirituele groei, en getuigen voor Christus. Als u gebruik maakt 
van deze devotionele studie ter voorbereiding van een bezoekers Sabbat en/ of evangelisatie 
bijeenkomst aan het eind van de 40 dagen, moeten deze programma’s worden opgenomen 
in het gebed en aandacht krijgen, elke dag van de 40 dagen. Een 40 dagen handleiding is 
beschikbaar op de website: www.40daysdevotional.com.  
 
Veel gemeenten gebruiken dit gebedenboek op deze manier en het blijkt bij te dragen aan 
een effectieve geestelijke voorbereiding voor evangelisatie-bijeenkomsten evenals het 
verhogen van de bezoekersaantallen op de bezoekerssabbat en evangelisatievergaderingen 
gehouden na de sluiting van de 40 dagen.  
 
Informatie over hoe u in uw gemeente een 40-daags programma van studie en gebed kunt 
uitvoeren, is beschikbaar op www.40daysdevotional.com. Een GRATIS downloadbare 
handleiding staat op de website.  

  

http://www.40daysdevotional.com/
http://www.40daysdevotional.com/
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Sectie 1. De doop van de Heilige geest  
Dag 1. Twee taken van de Heilige Geest  

Het begrip ‘doop van de Heilige Geest’ laat zien dat er twee taken van de Geest zijn: de eerste 
is ons leiden naar het aanvaarden van Christus en de waterdoop ondergaan. Dit werk van de 
Geest is voor iedereen. De tweede taak van de Geest bestaat uit de christen te vullen met 
Zijn aanwezigheid, zodat deze een waarlijk christelijk leven kan leiden en de werken van God 
kan doen. Dit is de doop van de Heilige Geest en dit werk van de Geest is niet voor de 
ongelovige, maar alleen voor wie in Jezus Christus geloven. Jezus zei immers dat de wereld 
Hem op deze manier niet kan ontvangen:  

Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal 
zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem 
niet en kent Hem niet. Jullie kennen hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 
(Johannes 14:16,17)  

 
Jezus gaf te kennen dat op en na de Pinksterdag, de doop van de Heilige Geest beschikbaar 
zou worden voor elke gelovige, toen Hij zei dat Hij ‘in jullie zal zijn’. Deze ervaring van de 
wondervolle inwoning van de Geest is vandaag voor u beschikbaar. Jezus is ons een 
voorbeeld in alle dingen. Hij was geboren door de Geest, werd door de Geest geleid vanaf 
Zijn kinderjaren tot Zijn volwassenheid en Hij onderging de doop door onderdompeling. Kort 
na Zijn doop werd Hij gedoopt door de Heilige Geest, waar Hij voor bad tijdens Zijn waterdoop: 

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, 
werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op 
Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik 
vreugde.’ (Lucas 3:21,22)  

 
Na vervuld te zijn door de Heilige Geest, was Hij gereed om in de kracht van de Geest het 
gevecht met Satan aan te gaan:  

Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest 
naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen bellen en door de duivel op de proef werd 
gesteld. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote 
honger. 3 De duivel zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan 
in een brood te veranderen.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens 
leeft niet van brood alleen.”’ Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen plaats 
en liet Hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 6 De duivel zei tegen 
Hem: ‘Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want 
ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil: als U in aanbidding voor mij 
neervalt, zal dat allemaal van U zijn. Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: 
“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, 
zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem: ‘Als U de zoon van God 
bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht 
geven om over U te waken”. En ook: “Op hun handen zullen zij U dragen, zodat u uw 
voet niet zult stoten aan een steen.”’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de 
heer, uw God, niet op de proef.”’ Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had 
onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan.  (Lucas 4:1-13)  

 
Hij was sterk gemaakt om te preken en te leren over het koninkrijk van God en om de 
gezondheidsboodschap uit te dragen en duivelen uit te werpen:  

Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over 
hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf mensen onderricht in hun synagogen en 
werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en 
volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor 
te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem 
af tot de plaats waar geschreven staat: ‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft 
mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om 
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aan gevangenen vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, 
om onderdrukten hun vrijheid te geven, 1om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 
(Lucas 4:14-18)  
 

Jezus zei dat wie in Hem gelooft zelfs grotere werken dan Hij zal doen:  
Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer 
dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12)  

 
Als gelovigen de doop van de Heilige Geest ontvangen, zijn ze in staat om dezelfde werken 
te doen die Jezus deed, omdat dezelfde Geest in hen woont en hen kracht geeft:  

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de 
Schrift. Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; 
de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit 
verheven. (Johannes 7:38,39)  

 
Ten behoeve van de ervaring van de inwoning door de Heilige Geest, is God met de gelovige. 
Hij immers riep hem en leidde hem om Christus te aanvaarden en om gedoopt te worden in 
water. De gelovige zal echter niet de volledige kracht van de Geest hebben tot hij of zij de 
doop van de Heilige Geest ontvangt. Dat is de reden die Christus aan zijn discipelen gaf, om 
te wachten tot Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest, voor ze met hun 
zendingswerk konden beginnen:  

En terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar 
blijf wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. 
Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige 
Geest.’ 6 Zij die daar bijeen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare 
tijd het koninkrijk over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te 
weten wat de vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop 
deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de geleide Geest over jullie 
komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea 
en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Handelingen 1:4-8) 

 
De doop met de Heilige geest is vandaag de dag voor elke christen beschikbaar. God heeft 
ons beloofd Zijn Geest in alle volheid te geven aan hen die in geloof daarom vragen:  

Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel 
te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom 
vragen!’ (Lucas 11:13)  

 
Zo zouden in Christus Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, 
zoals is beloofd, door geloof de Geest ontvangen. (Galaten 3:14)  

 
Over de doop van de Heilige Geest schreef Ellen White:  

Ik wenste dat we de doop van de Heilige Geest hadden en we moeten dit hebben 
voordat we de volmaaktheid in ons leven en karakter kunnen bereiken. Ik wenste dat 
elk lid van de kerk zijn/ haar hart opende voor Jezus, zeggende: Kom, o hemelse Gast 
en blijf bij mij. (2 Manuscript release, p. 26)  

 
Sommigen zullen de vraag stellen: ‘Ben ik de ontvangst van de Heilige Geest wel waardig? 
Er zijn twee vereisten.  
1. De eerste is: hebt u Jezus aangenomen als uw persoonlijke Verlosser en Zaligmaker?  
2. De tweede is of u bereid bent uw leven volledig aan Hem te wijden.  
 
En als u Jezus hebt aanvaard en het is uw verlangen om Hem te volgen in ieder aspect van 
uw leven, dan bent u waardig en gekwalificeerd. Is dit uw verlangen en wilt u de ervaring van 
de doop van de Heilige Geest meemaken, dan nodig ik u uit het volgende gebed te bidden: 
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Vader, ik dank U dat U mij tot de aanvaarding van Jezus als mijn Verlosser hebt geleid 
en ik vraag U om al mijn zonden te vergeven. Ik verlang ernaar mijn leven voor 100% 
aan Jezus toe te vertrouwen. Ik dank U voor Uw belofte dat U mij zult vullen met Uw 
Heilige Geest en ik vraag U daarom nu, om de doop van de Heilige Geest in mijn leven. 
Vader, vul me met Uw Geest, opdat de volle vrucht van de Geest in mijn leven openbaar 
worden. Ik bid U om de aanwezigheid van Jezus en om Zijn karakter volledig in mij en 
door mij te openbaren. Ik doe een beroep op Uw belofte, dat U mij kracht zult geven 
door Uw Geest om U te dienen, zoals U mij leidt in de dienst van Christus. In Jezus 
naam, Amen.  

 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wat zijn de twee taken van de Heilige Geest?  
2. Wat hebt u nodig om de doop van de Heilige Geest te ontvangen?  
3. Noem twee voordelen van het ontvangen van de doop van Heilige Geest.  
4. Wilt u de doop van de Heilige Geest ontvangen en de voordelen van de invulling, die de 

Geest daarmee geeft in uw leven en uw dienst voor God?  
 
Gebedsactiviteit 

• Bid voor de personen op uw gebedslijst.  

• Overweeg biddend wat u kunt doen om te laten zien dat u zorgdraagt voor de personen 
op uw gebedslijst.  

• Bel ze op en vertel ze dat u bezig bent voor hen te bidden en vraag hen waarvoor u voor 
hen voorbede zou kunnen doen.  

• Besluit wie u als gebedspartner wilt hebben gedurende de 40 dagen van gebed en 
toewijding.  

• Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner: 
vraag God om u beiden te dopen met Zijn Heilige Geest. Vraag God om uw verstand te 
openen wanneer u bezig bent met de dagelijkse studie.  

 
Gebruik de onderstaande Bijbeltekst in uw gebed:  

‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. (Psalm 
32:8)  

 

Leid en onderwijs ons, Heer, dat wij voortdurend onder Uw leiding in ons leven en in de 
kerk zullen zijn.  

 

Dag 2. Ontvangst van de Heilige Geest en doop na Pinksteren  

Jezus beloofde zijn volgelingen de doop met de Heilige Geest, zodat ze kracht zouden 
ontvangen om het evangelie aan de wereld te verkondigen: 

Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf 
daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. 
Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige 
Geest.’ Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd 
het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te 
weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop 
deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie 
komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea 
en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Handelingen 1:4-8)  

 
Deze belofte werd vervuld op de Pinksterdag:  

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er 
uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich 
bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld  
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van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun 
door de Geest werd ingegeven. (Handelingen 2:1-4)  

 
De doop met de Heilige Geest was niet alleen voor de discipelen met Pinksteren, maar deze 
ervaring was en is voor alle christenen sinds die tijd. Niet elke gelovige was toen op die 
Pinksterdag aanwezig en een praktische vraag is dan: hoe ontvingen deze christenen dan 
later alsnog de doop met de Heilige Geest. Het antwoord is te vinden in het boek Handelingen. 
Bij minstens twee gelegenheden viel de Geest op een groep terwijl Petrus aan het spreken 
was:  

Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die 
naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, 
zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de heilige Geest ontvingen, 
want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: ‘Wie 
kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige 
Geest hebben ontvangen?’  (Handelingen 10:44-47)  
 
Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken of de heilige Geest daalde op hen 
neer, zoals destijds ook op ons. Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei: “Johannes 
doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de heilige Geest.” Als God hun 
wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, 
hoe had ik Hem daar dan van kunnen weerhouden? (Handelingen 11:15-17)  

 
Het gebeurde ook dat God de kerk, door oplegging van handen, het ontvangen van de Heilige 
Geest schonk. Dat Samaritanen ook de Heilige Geest ontvingen lezen we in Handelingen 
8:12-17: 

Maar toen Filippus hun het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus 
verkondigde, kwamen ze tot geloof en lieten zich dopen, mannen zowel als vrouwen. 
Ook Simon kwam tot geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment bleef hij voortdurend 
bij Filippus; hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag 
gebeuren. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het 
woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat 
ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten 
ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen 
gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun 
de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest.    

 
Let op dat in Handelingen 8 deze Samaritanen Christus accepteerden, geleid door de Geest, 
en gedoopt werden in water. Tot nu toe hadden ze de doop met de Heilige Geest nog niet 
ontvangen tot ze in het water waren gedoopt. Petrus en Johannes kwamen uit Jeruzalem naar 
hen toe, met als specifiek doel hen de handen op te leggen en de doop met de Heilige Geest 
voor hen af te smeken. Dit is een heldere indicatie dat de waterdoop en de doop met de Geest 
twee aparte ervaringen zijn. De Geest leidt eenieder om Christus te accepteren. Dit is een 
andere taak van de Geest dan de doop met de Heilige Geest, welke apart gezocht moet 
worden, wanneer men zich bewust wordt van deze wondervolle ervaring. We zien in 
Handelingen dat Saulus, die later apostel Paulus werd genoemd, ook de doop van de Geest 
ontving door handoplegging:  

Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: 
‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op 
de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de 
heilige Geest.’ Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer 
zien, stond op en liet zich dopen, en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. 
(Handelingen 9:17,18) 
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In het geval van Saulus kwam de doop van de Geest snel na zijn bekering op de weg naar 
Damascus en vóór zijn waterdoop. Een soortgelijk geval van gebed met handoplegging vinden 
we daar, waar Paulus de discipelen in Efeze ontmoet:  

 
Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze 
aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige 
Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs 
niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan 
gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. Daarop zei Paulus: ‘Johannes 
doopte de mensen die tot inkeer kwamen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in 
degene die na hem kwam, in Jezus.’ Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen 
in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de 
heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. 
(Handelingen 19:1-6)  

 
Degene die dit gebed met handoplegging bidt, moet een gelovige zijn die zelf ook de doop 
met de Heilige Geest heeft ontvangen. Het is een prachtige ervaring om vervuld te worden 
met de Heilige Geest op deze manier, maar het is niet noodzakelijk. Ontvangst van de Geest 
is eenvoudigweg door geloof een beroep te doen in Gods belofte van het geven van de Heilige 
Geest:  

Zo zouden in Christus Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, 
zoals is beloofd, door geloof de Geest ontvangen. (Galaten 3:14) 

 
Ellen White begreep dat christenen niet automatisch de doop met de Heilige Geest ontvangen 
bij hun bekering of wanneer ze de waterdoop ondergaan. We hebben een grote behoefte aan 
inwoning van de Geest, om effectief te kunnen evangeliseren. Zij schreef in Review and 
Herald:  

Wat we nodig hebben is de doop met de Heilige Geest. Zonder dit zijn we niet geschikt 
om de wereld in te gaan, evenals de discipelen eerst moesten wachten na de kruisiging 
van de Heer op de uitstorting van de Geest.  

 
Wat betreft onze geestelijke groei schreef ze:  

Druk allen de noodzakelijkheid van de doop van de Heilige Geest op het hart, de 
heiligmaking van alle leden van de kerk, zo dat ze zullen leven, groeiend en 
vruchtdragende bomen in de tuin van de Heer.  

 
Als christenen automatisch de doop met de Heilige Geest ontvingen zou Zr. White ons niet 
vermanen om Hem te ontvangen. Wanneer u haar getuigenissen leest, is het duidelijk dat ze 
de belangrijkheid inzag en erop aandrong dat elke gelovige de volheid van de Geest zou 
zoeken in zijn of haar leven.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Waarom vroeg Jezus zijn discipelen te wachten op de doop met de Heilige Geest?  
2. Waarom ontvingen de discipelen de doop met de Heilige Geest?  
3. Ontving iedere christen die gedoopt werd met water automatisch de doop met de Heilige 

Geest na de Pinksterdag?  
4. Hoe ontvingen de Samaritaanse gelovigen de doop met de Heilige Geest?  
5. Hoe ontving Saulus, die later Paulus werd de Heilige Geest?  
6. Wat zegt Ellen White over de belangrijkheid van de doop met de Heilige Geest?  
7. Is gebed met handoplegging vereist voor het ontvangen van de doop met de Heilige 

Geest?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  
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• tot God om door u te dienen in de kracht van de Heilige Geest;  

• voor de personen op uw gebedslijst  
 
Lees onderstaande Psalm en gebruik hem in uw gebed:  

Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. (Psalm 25:8)  
 

Wees ons genadig en vergeef ons onze schulden. Herstel ons naar Uw wil en verheerlijk 
Uw naam door ons.  

 

Dag 3. Voordelen van het ontvangen van de doop van de Geest  

Wat gebeurt er wanneer we God om de uitstorting van de Geest vragen? Een paar 
voorbeelden van verandering, die door de inwoning van de Geest in het leven van de 
ontvanger gaan plaats vinden zijn:  
1. een sterker verlangen om Gods Woord te bestuderen,  
2. een oprechter gebedsleven,  
3. een dieper gevoel van spijt over de zonden,  
4. verandering in levensstijl en activiteiten.  
 
De inwoning van de Geest is voor de gelovige noodzakelijk om een overwinnend leven in 
Christus te hebben. Volgens de Schrift is het niet mogelijk Christus volledig, in Bijbelse zin te 
kennen, zonder de doop met de Heilige Geest. De gelijkenis van de tien maagden illustreert 
dit (Matteus 25:1-13), waar Christus vertelt over de dwaze maagden die niet genoeg olie 
(Heilige Geest) hadden. “Ik ken u niet” (vers 12). Zoals in andere Schriftgedeeltes spreekt 
Christus hier over ‘kennen’. Zie ook de tekst waarin Jezus zegt:  

Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel 
binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen 
velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben 
wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam vele wonderen 
verricht?” En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, 
onrechtplegers!” (Matteus 7:21-23)  

 
Eenvoudigweg de lessen in de Bijbel kennen of actief zijn in de bediening voor Jezus, is geen 
vervanging om Hem intiem te ‘kennen’, zoals u Hem kent wanneer u de doop van de Geest 
hebt ontvangen. De waterdoop is vergelijkbaar met een trouwerij, terwijl de doop met de 
Heilige Geest meer de consumptie van het huwelijk symboliseert, waar de bruid haar 
bruidegom ‘kent’. Satan wil dit werk met alle kracht tegenhouden, want hij is zich bewust dat 
de inwoning van de Geest zijn kracht in het leven van de gelovige zal breken. Een volgend 
belangrijk punt is dat we elke dag opnieuw om deze inwoning moeten vragen. Het is niet een 
ervaring van ‘eens en voor altijd’. Paulus vertelt ons dit in vers 16:  

Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons 
innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. (2 Korintiërs 4:16)  

 
Wij hebben de vernieuwing van de Geest elke dag van ons leven nodig. Paulus beveelt ons 
in Efeziërs 5:18  

Bedrinkt u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen.  
 
Hier wordt in het Grieks de onvoltooid tegenwoordige tijdvorm gebruikt; we moeten steeds 
waakzaam zijn, dat we dagelijks vervuld worden door de Geest. Christus is in alles ons 
voorbeeld. Over het met de Geest vervuld zijn van Christus, schrijft Ellen White:  

Elke dag werd Hij opnieuw met de Heilige Geest gedoopt. In de vroege morgenuren 
wekte de Here Hem uit zijn slaap en zijn ziel en lippen werden gezalfd met genade om 
anderen Gods Woord mee te delen. (Lessen uit het leven van alledag, Hfdst. 12)  
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Wanneer zelfs Christus het nodig had om de doop met de Geest elke dag te ontvangen, 
hoeveel te meer heeft de christen het nodig om te bidden voor deze dagelijkse ervaring. Onze 
groei naar de volheid in Christus is een proces:  

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door 
de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 
(2 Korintiërs 3:18)  

 
Geestelijke groei is een proces, waar we elke dag opnieuw weer moeten instappen. Ellen 
White beschrijft de karaktervorming van de ontvanger van de inwoning van de Geest als volgt:  

Wanneer de Geest van God bezitneemt van het hart, wordt het leven daardoor 
veranderd. Zondige gedachten worden verdreven, boze werken worden verzaakt; liefde, 
nederigheid en vrede nemen de plaats in van boosheid, na-ijver en tweedracht. Vreugde 
neemt de plaats in van droefheid, en het gelaat weerkaatst het licht van de hemel. (De 
Wens der eeuwen, Hfdst. 17)  

 
Wat een wonderbaarlijke zegening die onze Heer voor eenieder van ons, door de doop met 
de Heilige Geest, heeft toebereid!  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Noem 4 zegeningen van de doop door de Heilige Geest  
2. Is de doop door de Heilige Geest een éénmalige gebeurtenis in het leven van de christen? 

3. Hoe vaak moet de christen de doop ontvangen?  
3. Hoe vaak ontving Christus de doop door de Geest?  
4. Wat gebeurt er met onze relatie met Christus, als we gedoopt zijn door de Geest?  
5. Waarom is satan er bang voor wanneer de Geest in ons woont?  
6. Wat zegt Ellen White dat zal gebeuren, als we in ons leven de doop met de Heilige Geest 

ontvangen?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner om deze studie met hem/ haar te bespreken. Bid met uw 
gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot Christus om de veranderingen in uw leven die nodig zijn om Hem volledig te reflecteren, 
kenbaar te maken;  

• voor de personen op uw gebedslijst  
 
Lees en gebruik onderstaande tekst in uw gebed:  

Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen, om 
hun ziel van de dood te redden, en hen in het leven te houden in hongersnood. Onze 
ziel verwacht de HERE, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons 
hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. (Psalm 33:18-21)  

 

Richt onze hoop op u Heer en niet op de aardse dingen. Bevrijd ons uit onze dode 
geestelijke conditie. Breng ons terug naar een geestelijk leven, uit onze conditie van 
geestelijke hongersnood. Wees onze Hulp en schild, maak dat wij ons in U verheugen.  

 

Dag 4. Christus in u  

Als de gelovige de doop van de Heilige Geest ontvangt, ontvangt hij eigenlijk Christus meer 
volledig in zijn leven. Jezus voorspelde dit toen Hij zijn discipelen een andere Trooster 
beloofde, die de Vader zou zenden om onder hen en in hen te wonen:  

Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal 
zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem 
niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 
(Johannes 14:16,17)  
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Deze Trooster is de Heilige Geest. Daarna zei Jezus:  
Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. (vers 18)  

 
Van nu af aan komt Jezus, door de Heilige Geest, onder ons wonen en leeft in Zijn kinderen. 
Door middel van de inwoning van de Heilige Geest kan Jezus volledig in zijn discipelen leven:  

Wie zich aan Zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, 
weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven. (1 Johannes 3:24)  

Johannes vertelt ons dat de christenen die leven als Jezus wederkomt als Jezus zullen zijn:  
Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog 
niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal 
verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. 1 Johannes 3:2)  

 
Hoe veel gaan wij op Jezus lijken? Het Griekse woord waarmee ‘lijken op’ wordt vertaald, 
betekent eigenlijk ‘precies zoals’ Hij. Hoe zal dit gebeuren? Door de dagelijkse doop van de 
Heilige Geest kan Jezus Zijn leven in ons leven. Paulus beschrijft dit toen hij schreef:  

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het 
geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. 
(Galaten 2:20)  

 
Door de inwoning van de Geest, zal Christus komen en woning in eenieder van ons maken. 
Door deze aanwezigheid zal de, met Geest gevulde gelovige, het karakter van Christus 
hebben.  

Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou 
kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus. (1 Korintiërs 2:16)  
 
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. (Filippenzen 2:5)  

 
Gelovigen zullen houden of niet houden van de dingen die Christus voorstaat – de liefde voor 
gerechtigheid en heiligheid en haat tegen de zonde. Zij zullen hetzelfde verlangen hebben om 
de Vader te gehoorzamen als Christus heeft:  

Offers en gaven verlangt U niet, brand- en reinigingsoffers vraagt U niet. Nee, U hebt 
mijn oren voor U geopend en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol 
geschreven.’ (Psalm 40:7,8) 

 
Dezelfde passie voor het redden van mensen die Christus heeft, zal in hen zijn.  

De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. (Lucas 19:10)  
 
Paulus zegt dat de wijsheid, de rechtvaardigheid en heiligheid van Christus de hunne is:  

Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Maar u bent door Hem een 
met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij 
rechtvaardig en heilig, en in Hem zijn wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven 
staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ (1 
Korintiërs 1:29-31)  

 
Elke deugd en kwaliteit van Jezus woont in de door de Geest gevulde gelovige, omdat 
Christus in hem of haar woont. Paulus bedoelde dit toen hij schreef:  

Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën 
om u. (Galaten 4:19)  
 
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door 
de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 
(2 Korintiërs 3:18)  

 
Het leven van Christus in de gelovigen, komt door de inwoning van de Geest, tot volle 
ontwikkeling van het karakter van Christus in hen. De Heilige Geest brengt ‘de vrucht van de 
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Geest’ tot wasdom in hen:  
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen 
heeft. (Galaten 5:22,23)  

 
Deze prachtige vruchten van het karakter zullen steeds meer zichtbaar worden in het leven, 
wanneer de Geest meer plaats in ons leven inneemt. De Geest zal de touwtjes in handen 
houden in het leven van de gelovigen, zodat zij zullen worden als Jezus. 

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog 
niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal 
verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. (1 Johannes 3:2)  

 
De doop van de Heilige Geest zal ook de vervulling van Christus belofte zijn, dat de gelovigen 
de werken zullen doen die Hij deed en zelfs groter.  

Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer 
dan dat, Ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12)  

 
Dit gebeurt wanneer de gelovige de doop van de Heilige Geest ontvangt en vervolgens blijft 
wandelen in het Licht. Iedere gelovige wordt werkelijk zoals Jezus voor de wereld. Wij worden 
Christus mond, handen en voeten, doen de dezelfde werken als dat Hij deed – predikende, 
lerende, duivels uitwerpende - ieder werk dat Christus deed. Het is deze volle uiting van de 
kinderen van God, waar de wereld op wacht:  

De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar 
wordt. (Romeinen 8:19)  

 
Als dit allemaal in alle volheid zal gebeuren, zal de aarde verlicht worden met de glorie die het 
karakter van God afstraalt en dan kan het einde komen:  

Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en zijn 
luister verlichtte de aarde. (Openbaring 18:1)  

 
Het is de inwoning van Christus in de gelovigen, door de Heilige Geest, die hun enige Hoop 
is en waardoor Zijn glorie geopenbaard kan worden, in Hem en door Hem:  

Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim is voor alle volken: 
Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister. (Kolossenzen 1:27)  

 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Als de gelovige de doop van de Heilige Geest ontvangt, Wie ontvangt hij dan nog meer?  
2. Welke zegeningen ontvangen christenen wanneer de inwoning van Jezus, door de Heilige 

Geest, in hen werkelijkheid wordt?  
3. Waar wacht de gehele schepping op?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot Christus om volledig in u te wonen en Zijn karakter en werken in u te openbaren;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees onderstaande Psalm en gebruik hem in uw gebed  

De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, Hij bevrijdt hen uit de nood. (Psalm 
34:18)  

 

Hoor en bevrijd ons van de zaken die ons verhinderen om volledig in Christus te 
groeien, wij als persoon en ons als gemeente.  
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Dag 5: Doop van de Geest en gehoorzaamheid  

De doop van de Heilige Geest heeft twee oogmerken: ten eerste om Jezus in uw leven te 
weerspiegelen:  

U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar 
met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in mensenharten. 
(2 Korintiërs 3:3)  

 
Gods doel is dat Christus in ons gezien wordt en dat we een ‘levende brief’ zijn die het karakter 
van Christus onthult. Het tweede doel is om kracht te ontvangen om te kunnen getuigen:  

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn 
getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de 
aarde.’ (Handelingen 1:8).  

 
In de wijding van vandaag, willen we ons richten op het eerste doel: het weerspiegelen van 
Jezus karakter. [De Bijbel vertelt ons dat God de tien geboden aan Mozes gaf. Er staat dat Hij 
tot twee keer toe de geboden zelf opschreef op de stenen tafelen.  

De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar Mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal Ik je 
de stenen platen geven waarop Ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk 
te onderrichten.’ (Exodus 24:12) 
 
Nadat de HEER dit alles op de Sinaï tegen Mozes had gezegd, gaf Hij hem de twee 
platen van het verbond, de stenen platen, door Gods vinger beschreven. Exodus 31:18)  
 
De HEER zei tegen Mozes: ‘Hak twee stenen platen uit, gelijk aan de vorige. Dan zal Ik 
op die platen de woorden schrijven die ook op de eerste stonden, die jij stukgegooid 
hebt. …  
Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te 
drinken. En de HEER schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen. 
(Exodus 34:1, 28) 

 
God die de tien geboden op de stenen tafelen schreef, wil op dezelfde manier Zijn]1  wet 
schrijven in de harten van Zijn kinderen die met de Geest vervuld zijn:  

U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar 
met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in mensenharten. 
(2 Korintiërs 3:3) 

 
De belijdende christen kan twee manieren van gehoorzaamheid aanhangen. Als eerste wil ik 
de uiterlijke gehoorzaamheid noemen. Deze gehoorzaamheid komt voor wanneer de gelovige 
de wet van God simpelweg gehoorzaamt, omdat God gebiedt Zijn wet te gehoorzamen. Deze 
manier van gehoorzamen is uit een overdreven inachtneming van de wet, maar niet vanuit het 
hart.  
 
De tweede vorm van gehoorzaamheid is de innerlijke gehoorzaamheid en komt voort uit een 
diep, innerlijk verlangen van de gelovige om God te gehoorzamen. Uiterlijke gehoorzaamheid 
die zonder gehoorzaamheid uit het hart komt, is onaanvaardbaar voor God.  

U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept U geen behagen. Het offer voor 
God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult U, God, niet verachten. 
(Psalm 51:18,19)  
 
Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij; tevergeefs vereren ze Mij, 
want wat ze onderwijzen zijn voorschriften van mensen.”’ (Matteus 15:8.9)  

 
1 De schrijver deed hier de suggestie dat de Heilige Geest de tien geboden geschreven heeft op de stenen 
tafelen, terwijl de Bijbel tot 4 keer toe zegt dat God dat zelf deed. De uitgever van de Nederlandse editie heeft 
de vrijheid genomen om de tekst te veranderen. De veranderde passage staat tussen de rechthoekige haakjes. 
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Jaren geleden kwam ik een vergelijking tegen, die het verschil tussen uiterlijke en innerlijke 
gehoorzaamheid uitlegt. Stel dat mijn vader overlijdt en ik ben er niet zeker van of ik of ik om 
hem zou moeten rouwen. Ik ga naar een vriend en vraag hem om advies. Wij bespreken het 
wel of niet rouwen mijn vriend zegt: “Uiteindelijk was hij je vader en jij bent zijn zoon”. Op zijn 
advies begin ik te rouwen om mijn vaders dood. Ik denk dat het duidelijk is dat in dit geval 
geen sprake is van oprechte rouw vanuit het hart. Veeleer is het een uiterlijke rouw, omdat het 
mijn plicht is als zoon van mijn vader, dat ik om zijn dood rouw. Echte rouw komt spontaan 
vanuit het hart. Als het oprechte rouw was, dan zou ik het niet kunnen tegenhouden. Hetzelfde 
geldt voor de gehoorzaamheid aan God. Als je een goede relatie met Hem hebt, door de 
inwoning van de Geest, komt gehoorzaamheid vanzelf opborrelen vanuit je hart, zonder er 
zelfs bij na te denken. Verzoekingen zullen komen, maar ze zullen minder hevig worden 
wanneer ze beïnvloed worden door een sterk verlangen om te gehoorzamen. Een verlangen 
dat door God in ons hart is gelegd. Door de doop van de Geest of de inwoning van Hem, wordt 
Gods wet in onze harten gegrift en kunnen we Hem vanuit ons hart gehoorzamen. Dit gebeurt 
niet volledig als we alleen de waterdoop hebben ondergaan bij het aanvaarden van Christus. 
Paulus verklaart dat we voortdurend gevuld moeten zijn met de Geest, welke nodig is om 
Gods wet in ons hart te houden:  

Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen (Efeziërs 
5:18)  

 
Ellen White beschrijft de ‘innerlijke’ gehoorzaamheid, welke ontspringt vanuit een dagelijkse 
doop van de Heilige Geest, als volgt:  

Alle ware gehoorzaamheid komt voort uit het hart. Christus werkte met Zijn hart. En als 
wij daarmee instemmen, zal Hij Zich zó vereenzelvigen met onze gedachten en 
bedoelingen, zó onze harten en gedachten vormen overeenkomstig Zijn wil, dat wij, 
wanneer wij Hem gehoorzamen, slechts datgene zullen doen waartoe wij worden 
gedrongen. De gezuiverde en geheiligde wil zal zijn hoogste vreugde vinden in het 
dienen van God. Wanneer we God kennen zoals we het voorrecht hebben Hem te 
kennen, zal ons leven een leven van voortdurende gehoorzaamheid zijn. Door het naar 
waarde schatten van het karakter van Christus, door gemeenschap met God, zal de 
zonde door ons worden gehaat. (De Wens der eeuwen, Hfdst. 73)  

 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wat zijn de twee oogmerken van de ontvangst van de doop van de Heilige Geest?  
2. Welke Persoon van de Godheid schreef de tien geboden op de stenen tafelen?  
3. Wat zijn de twee types van gehoorzaamheid die belijdende christenen kunnen 

praktiseren?  
4. Wat is de énige manier welke God kan accepteren?  
5. Wat schrijft Ellen White over gehoorzaamheid vanuit het hart?  
 
Gebedsactiviteit 
Ga door met uw pogingen om allen die op uw gebedslijst staan deze week te bereiken en 
vertel hen dat u voor hen bidt en vraag hen wat zij wensen waar u voorbede voor hen over 
zult doen. Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw 
gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God dat Hij Zijn wet in uw hart schrijft;  

• voor de personen op uw gebedslijst. 
 
Lees onderstaande Psalm en gebruik die in uw gebed:  

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp 
mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij; hergeef mij de 
blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. (Psalm 51:12-14)  
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Heer, neem van mij weg mijn zondig hart en mijn trotse geest. Breng mij in genade dicht 
bij U en herstel de volheid van Uw Geest in mij. Laat mij de ervaring van de volle 
vreugde over uw heil ervaren en geef mij Uw kracht.  

 

Dag 6. Het bedroeven van de Heilige Geest  

Er zijn dingen die de Heilige Geest kunnen bedroeven.  
Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt 
bent voor de dag van de verlossing (Efeziërs 4:30).  

 
Als we Hem niet dagelijks zoeken en Hem volgen, daar waar Hij ons leidt, zal Zijn kracht 
afnemen en onze christelijke ervaringen zullen zwakker worden. God dwingt ons niet. Als we 
om de doop van de Heilige Geest vragen, kan Hij een grotere invloed op ons leven uitoefenen. 
Wij zullen Zijn invloed sterker voelen. Hij zal elke dag het verlangen in ons hart leggen om 
God te gehoorzamen. Hij zal ons roepen om Gods woord te bestuderen en meer te bidden. 
De Geest zal er de oorzaak van zijn dat we meer zullen liefhebben en de zonde verafschuwen. 
Wij zijn echter altijd vrij om Zijn ingeving te weerstaan. Wanneer we dit doen, begint het proces 
van ‘bedroeven’ of ‘uitdoven’ van de Geest. Paulus geeft op veel plaatsen in de bijbel 
praktische raad om dit te vermijden. Deze raadgeving om een christelijk leven te leiden, zijn 
bedoeld om ons te helpen in ons leven voortdurend onder leiding van de Geest te staan. Twee 
voorbeelden van zulke raadgeving zijn te vinden in de volgende Bijbelgedeelten:  

Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, die te gronde gaat aan 
bedrieglijke begeerten; laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken en trek 
de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid 
en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij 
zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan 
over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar 
eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie 
het nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede 
en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. Maak Gods 
heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de 
dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en 
gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef 
elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. (Efeziërs 4:22-32)  
   
Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost 
terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met 
iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en 
streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, 
bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die 
één bent met Christus Jezus, verlangt. 19 Doof de Geest niet uit en heb geen minachting 
voor de profetieën. (1 Tessalonicenzen 5:14-20)  

 
Paulus wist dat de inwonende Geest de gelovige zou inspireren om de dingen die in deze 
verzen staan, te doen. Als we geen gehoor geven aan Zijn influisteringen, zijn we in gevaar 
Hem te bedroeven of zijn we bezig Zijn invloed uit te doven. Als u denkt dat u de Geest 
teleurgesteld hebt, wees dan niet ontmoedigd! Vraag God u te vergeven en Hij zal dat ook 
doen.  

Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.  
Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis 
een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn 
jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de 
hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen. (Lucas11:11-13)  

 
David kende Gods genade. Hij had grove zonden begaan, zoals overspel en moord. Hij was 
afgedwaald van de influisteringen van de Geest in zijn leven, toen hij deze vreselijke dingen 
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deed. Toen de Geest hem voor zijn daden veroordeelde, keerde hij zich in gebed naar de 
Vader. Let speciaal op de woorden die hij gebruikte:  

Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver 
hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, 
neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de 
kracht van een sterke geest. (Psalm 51:11-14)  

 
Als we voelen dat we van God wegdrijven, moeten we niet aarzelen onze zonden te belijden 
en Gods vergeving aanvaarden en om de belofte te claimen van de vernieuwing van de Geest 
in ons leven, net zoals David deed. Dan zal ons innerlijk opnieuw gesterkt worden om de satan 
te overwinnen.  

Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn 
Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en 
gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de 
hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te 
boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. (Efeziërs 3:16-
19)  

 
We dienen een wondervolle God. Laten we hieraan denken, wanneer we Hem teleurgesteld 
hebben:  

Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw. Niet eindeloos 
blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt Zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, Hij 
vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft 
zich Zijn trouw over wie Hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver 
heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. Zoals een vader zich ontfermt over zijn 
kinderen, zo ontfermt zich de heer over wie hem vrezen. Want Hij weet waarvan wij 
gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. (Psalm 103:8-14)  

 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Noem enige gedragingen en houdingsaspecten die de Geest zoekt om in het leven van 

de christen te brengen  
2. Hoe bedroeft de christen de Heilige Geest?  
3. Als ik de Geest heb teleurgesteld, wat kan ik dan doen?  
4. Wat is Gods houding ten aanzien van Zijn kinderen?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om u te vergeven wanneer u de Heilige Geest hebt bedroefd op welke manier dan 
ook;  

• tot God om u het verlangen te geven naar de opbrengst van de ingevingen van de Geest 
in uw leven;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees de onderstaande tekst en gebruik hem in uw gebed:  

De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen 
hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. (2 Kronieken 16:9)  

 

Maak onze harten volkomen toegewijd aan U. Toon Uzelf sterk in onze naam voor de 
benodigde veranderingen in ons, zodat we de opleving en reformatie zullen beleven die 
we nodig hebben.  
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Dag 7. Doop van de Geest en de late regen  

Het is noodzakelijk dat we dagelijks de ervaring van de vroege regen van de Heilige Geest 
ervaren, om geestelijk toe te groeien naar de ervaring van de late regen van de Geest, die de 
christen klaar zal maken voor de finale crisis en Jezus wederkomst. Velen realiseren zich dit 
echter niet en menen dat ze moeten wachten op de late regen tot ze uiteindelijk de 
overwinning over hun slechte gewoonten, zonden en hun geestelijke onvolwassenheid 
kunnen behalen. Een dergelijke kijk op de zaken zal, voor wie eraan vasthoudt, eindigen in 
een ramp. Ellen White waarschuwt:  

Ik zag dat velen, de voorbereiding die zo zeer nodig is, verwaarloosden en rekenden op 
de tijd van ‘verkoeling’, de spade regen. Ze denken dat deze hen geschikt maakt om in 
de dag des Heren te kunnen blijven staan en voor Zijn aangezicht te kunnen leven. O, 
hoe velen zag ik in de tijd der benauwdheid zonder beschutting! Zij hadden de nodige 
voorbereiding verzuimd, daarom konden zij de verkoeling niet ontvangen, die allen 
moeten hebben om hen geschikt te maken om voor het aangezicht van een heilig God 
te leven. (Maranatha, de Here komt, 2 februari)  

 
Wij moeten alle verleidingen en zonden in ons leven overwinnen, als we willen profiteren van 
de uitstorting van de late regen door de Geest. Het is een misleiding van satan als we geloven, 
dat we het zonden-probleem in ons leven niet zo serieus hoeven te nemen.  

Kom tot inkeer, keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden. 20 Dan zal 
de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal Hij de messias zenden die Hij voor u 
bestemd heeft. (Handelingen 3:19)  

 
In Romeinen 6:6 en 11-14 staat:  

Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde 
moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 
… Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor 
God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw 
begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het 
onrecht, maar juist in dienst van God, als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel 
uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet 
langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.  

 
Ellen White bevestigde dit met deze woorden:  

Ik zag dat niemand de verkoeling van de late regen kon delen, tenzij de overwinning 
verworven werd over elke slechte gewoonte, trots, egoïsme, liefde voor de wereld en 
elk verkeerd woord of elke verkeerde daad. (Maranatha, de Here komt, 2 februari)  

 
Dit kan u momenteel als iets onmogelijks in de oren klinken. Toch is de sleutel naar de 
overwinning te vinden in het leren hoe Jezus zijn overwinnend leven in en door ons kan leven. 
Deze prachtige Bijbelse waarheid zal later in dit dagboek aan de orde komen.  
 
De vroege, of eerste regen van de Geest, die de doop van de Geest inhoudt, begon op de 
Pinksterdag. Petrus legde het die dag uit aan de menigte die bijeengekomen was:  

Wat hier gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: “Aan het einde der tijden, zegt 
God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters 
profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. Ja, over al 
mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen 
profeteren. (Handelingen 2:16-18)  

 
De doop van de Geest, of de vroege regen, geeft ons de geestelijke rijpheid die vereist is voor 
het ontvangen van de late regen:  
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De spade regen die de oogst van de aarde rijp moet maken, 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 geloof 
waardoor ik leef, 23 november)  

 
Volle geestelijke groei, onder invloed van de vroege regen (de doop van de Heilige Geest), is 
noodzakelijk voor ons om de late regen te kunnen herkennen, als hij valt. Ellen White 
benadrukte dit toen ze in ’getuigenissen voor predikanten en evangelisten’ schreef:  

Tenzij we dagelijks de deugden van de actieve christenen laten zien en bevorderen, 
kunnen we de tekenen van de uitstorting van de Heilige Geest in de late regen niet 
herkennen. Het zal misschien overal op harten om ons heen vallen, maar we zullen het 
niet onderscheiden of ontvangen.  

 
Als u nog niet de doop van de Geest heeft ontvangen, verlies niet langer tijd. De ontvangst 
zou het eerste belangrijkste in ons leven moeten zijn, want deze gave zal alle andere gaven 
naar ons toe brengen. De inwoning van de Geest maakt het Christus mogelijk om in ons te 
leven en onze lauwheid om te zetten in bevlogenheid, onze zwakheid in kracht en ons 
getuigenis zal krachtig worden, zoals die niet meer gezien is sinds Pinksteren.  

Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven 
hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich 
voor mij heeft prijsgegeven. (Galaten 2:19,20)  
 
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn 
getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de 
aarde.’ (Handelingen 1:8)  

 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Over welke twee uitstortingen van de Heilige Geest spreekt de bijbel?  
2. Wanneer begon de vroege regen?  
3. Welke ‘regen’ van de Geest is de doop van de Heilige Geest?  
4. Hoe noodzakelijk is de ontvangst van de vroege regen om te kunnen profiteren van de 

late regen?  
5. Welke veranderingen moeten er plaats vinden in het leven van de christen onder de 

invloed van de vroege regen, de doop door de Geest, om klaar te zijn de late regen van 
de Geest te kunnen ontvangen?  

6. Is het wijs om te wachten op de late regen, voordat we het zonden probleem gaan 
aanpakken in ons leven?  

 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek met hem/ haar deze studie. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om u gereed te maken de late regen van de Geest te ontvangen;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees en neem op in uw gebed:  

De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. (Psalm 34:8)  
 

Heer, bevrijd ons uit onze staat van geestelijke onverschilligheid en bescherm ons voor 
satans aanvallen.  

 

Dag 8. Doop van de Heilige Geest en Christus wederkomst  

Het goede nieuws voor vandaag is dat Jezus spoedig wederkomt! Ik zeg dit niet alleen 
vanwege de terroristische aanvallen, wereldproblemen, uitbraken van epidemieën, of 
natuurrampen, ook al verwijzen deze zeer zeker naar de spoedige wederkomst. Er is echter 
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iets anders dat me nog meer overtuigt dat Christus wederkeer op handen is. Het is Zijn 
aandrang om ons te laten begrijpen dat de ontvangst van de doop van de Geest noodzakelijk 
is. Het laatste vers van Openbaring 6 beschrijft Jezus wederkomst en daar staat de vraag: 
Wie zal in staat zijn om staande te blijven bij deze gebeurtenis? Het antwoord is te vinden in 
Openbaring 7:1-3:  

Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier 
winden van de aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind over land of op zee 
of door de bomen zou waaien. Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het 
zegel van de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om 
schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe: ‘Laat het land 
en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God 
op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.’ 

 
Alleen zij die het zegel van God hebben, zullen in staat zijn te overleven bij Christus 
wederkomst. Het is een feit dat God vele kwade machten op aarde tegenhoudt, totdat Zijn 
kinderen verzegeld zijn. De belangrijke vraag dringt zich op: hoe zijn we verzegeld? De Bijbel 
zegt dat we verzegeld zijn door de Heilige Geest:  

Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt 
bent voor de dag van de verlossing. (Efeziërs 4:30)  

 
Dit is waar het allemaal om draait bij de doop van de Heilige Geest. Het is door de dagelijkse 
doop van de Geest, dat we bereid gemaakt en verzegeld zijn voor de tweede komst van Jezus. 
God zit niet te wachten op nog meer terroristische aanvallen, ziekten of natuurrampen. Ellen 
White schrijft hierover:  

Christus wacht met hunkerend verlangen op de openbaring van Zichzelf in zijn 
gemeente. Wanneer het karakter van Christus in zijn volk volmaakt zichtbaar is, zal Hij 
komen om hen op te eisen als zijn eigendom. (Lessen uit het leven van alledag, Hfdst. 
3)  

 
Alleen door de doop van de Heilige Geest kan dit in onze levens plaatsvinden. Alleen door de 
doop van de Heilige Geest zijn we gereed, wanneer de engelen de vernietigende winden 
zullen loslaten. Het is Ellen White die het volgende hierover zegt:  

Niets behalve de doop van de Heilige Geest kan de kerk in de juiste positie brengen en 
Gods kinderen gereedmaken om de laatste strijd aan te gaan. (2 Manuscript Releases, 
p. 30)  

 
Er bestaat een gevaar voor ons Adventisten. We denken dat we zekerheid hebben dat we 
klaar zullen zijn voor Christus wederkomst, omdat we weten van de Sabbat, de staat van de 
doden, het merk van het beest en de manier waarop Jezus terugkomt. Dit is een dodelijke 
vergissing. Natuurlijk zijn deze leerstellingen belangrijk, maar deze wetenschap alleen kan 
ons niet redden! Denk eraan dat het tiendenafdragende, sabbatvierende gezondheids-
predikers waren die Jezus kruisigden. Nee, het gaat er niet om wat wij weten, maar Wie we 
kennen, dat ons zal redden (Johannes 17:3). Wij moeten een hechte band met Jezus hebben 
wanneer we gereed willen zijn voor Zijn komst. Vandaag roept God ons op de doop van de 
Heilige Geest te ontvangen, om ons gereed te maken precies zo te worden als Jezus, om zo 
de late regen van de Geest te kunnen ontvangen en gereed te zijn voor Jezus wederkomst:  

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog 
niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal 
verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. (1 Johannes 3:2)  

 
De kerk van vandaag heeft echter een probleem. God vertelt ons dat we in een lauwe staat 
(Laodicea) zijn en wanneer we ons niet zullen veranderen, we niet gereed kunnen zijn voor 
Zijn komst. God geeft ons echter ook de oplossing: laat Jezus volledig toe in uw leven:  

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik 
binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij. (Openbaring 3:20)  
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Hoe kunnen we Jezus binnen laten en meer verbonden met Hem zijn? Ellen White zegt 
hierover:  

Wij moeten een verbinding hebben met de levende God. Wij moeten met kracht bekleed 
zijn vanuit de hoge door de doop met de Heilige Geest, zodat we een hogere standaard 
bereiken; want er is op geen andere manier hulp voor ons. (Review and Herald, April 5, 
1892)  

 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Waarom houden de engelen de vernietigende winden nog tegen?  
2. Zijn de leerstellingen uit de Bijbel nodig om ons te redden? Waarom wel/ niet.  
3. Hoe worden we volgens de Bijbel gered?  
4. Wat werkt de doop van de Heilige Geest uit in onze relatie tot Christus?  
5. Wat alleen kan ons gereed maken voor de finale crisis?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest  

• tot God dat Hij u gereed maakt voor de laatste crisis hier op aarde en Christus wederkomst  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed:  

De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. 
(Psalm 34:19)  

 

Breek onze trots en geef ons een verslagen geest. Red ons van onze zondige wegen en 
heel onze geestelijke afvalligheid.  
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Sectie 2. De Heilige Geest en gebed  
Dag 9. Het verlangen dat de Geest geeft om te bidden  

Wanneer we de doop van de Heilige Geest ontvangen, zal het innerlijke verlangen om meer 
in gebed te zijn met onze hemelse Vader, sterker worden:  

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal Ik vervullen met een geest 
van mededogen en inkeer. (Zacharia 12:10)  

 
Wij kunnen ons overgeven aan dit door God gegeven verlangen of het veronachtzamen 
steeds een ijveriger en biddende christen te zijn. Als we echter de ervaring van de diepe 
Goddelijke zaken en de volheid van Christus in ons leven willen meemaken, moet alles in ons 
wijken voor dit verlangen om te bidden. Als we Zijn bevrijdende kracht in ons leven, over alles 
waar satan ons toe wil verleiden, en de zegeningen die wij aan anderen kunnen brengen, door 
de kracht van God willen zien, moeten we meer tijd met God doorbrengen in gebed. 
Christenen kennen de belangrijkheid van gebed al jaren. Vaak hebben we pogingen gedaan 
om tijd van gebed te nemen, maar deze speciale gebedsperiodes werden steeds veroorzaakt 
door de een of andere crisis en we hielden het niet voor lange tijd vol. Ons probleem is dat we 
meer zelfverzekerd zijn geworden, als we behoeftes in ons leven of in de gemeente tegen 
komen. We hebben geleerd te vertrouwen op onze eigen krachtsinspanningen om het werk 
van God te doen. We zijn betrokken in meer plannen en vele programma’s. We hebben 
geleerd te steunen op ‘het vlees’, om Gods werk te doen. In genade heeft Hij onze zwakke 
pogingen gezegend. Een zegening echter, die onze grootste verwachtingen overtreft, staat 
ons te wachten als we de doop van de Heilige Geest ontvangen en binnengaan in de 
gebedsrelatie die Hij met ons verlangt. Alleen dan zullen onze plannen ook Zijn plannen 
kunnen zijn en onze activiteiten Zijn activiteiten. Jezus had een dergelijke diepe, 
betekenisvolle en krachtige relatie met Zijn Vader. Inderdaad was deze relatie zo hecht en 
intiem toen Jezus zei: Mijn Vader en Ik zijn één. (Johannes 10:30)  
 
Alles wat Jezus deed viel onder de regie van Zijn Vader. Zijn woorden, Zijn daden, vielen allen 
onder de leiding en kracht van de Vader. Jezus, getuigt hiervan wanneer Hij zegt:  

Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens 
mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. 
(Johannes 14:10)  

 
Hoe verwierf Jezus een dergelijke hechte eenheid met Zijn Vader? Dat was door de Heilige 
Geest en door gebed. Toen Jezus de waterdoop onderging, bad Hij.  

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, 
werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op 
Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik 
vreugde.’ (Lucas 3:21,22)  

 
In antwoord op het gebed van Christus, daalde de Heilige Geest op Hem en ontving Hij de 
doop van de Geest. Onmiddellijk na deze gebeurtenissen werd Hij door de Geest naar de 
woestijn geleid, om daar 40 dagen en nachten, vastende en biddende door te brengen.  

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest 
naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef 
gesteld werd. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij 
grote honger. (Lucas 4:1,2)  
 

Door deze speciale gemeenschap met Zijn Vader, werd Hij gereedgemaakt het werk te doen 
waarvoor Hij naar de aarde gekomen was. Hem werd kracht gegeven om satan te overwinnen 
en te verslaan.  

Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over 
Hem verspreidde zich in de hele streek. (Lucas 4:14)  
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Deze 40 dagen van gebed en toewijding, waaraan u besloten hebt deel te nemen, zijn 
ontworpen om hetzelfde voor u te doen. Gedurende deze 40 dagen zult u de versterking om 
de satan te overwinnen en een kanaal van Gods liefde voor anderen te zijn, ervaren.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Hoe zal de Heilige Geest ons gebedsleven beïnvloeden?  
2. Wat zal in het algemeen de christen meer de neiging geven, alleen van het gebed 

afhankelijk te zijn?  
3. Wat voor soort gebedsleven had Jezus?  
4. Waar maakte Jezus’ doop met de Heilige Geest en Zijn gebedsleven Hem vaardig toe?  
5. Wat voor soort gebedsleven wil Jezus dat u hebt?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om u een groter verlangen om te bidden te geven;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees en pas toe in uw gebed de tekst uit 2 Kronieken 7:14  

En wanneer dan mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn 
aanwezigheid zoekt en breekt met zijn kwalijke praktijken, dan zal Ik luisteren vanuit de 
hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 
  

Leid ons naar nederigheid. Leg in ons hart een verlangen om biddende mensen te zijn 
en ons af te wenden van onze slechte wegen. Hoor ons gebed en vergeef ons en heel 
ons van onze afvalligheid.  

 

Dag 10. Jezus en Zijn discipelen, een voorbeeld van gebed  

Tijdens Zijn bediening op aarde, zien we Christus telkens weer in gebed. Nadat Hij een grote 
schare onderwezen had en hen genas van hun zwakheden, wordt ons verteld:  

Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. (Lucas 5:16)  
 
Lucas vertelt ook dit, voordat de 12 discipelen werden geroepen:  

Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om tot God te bidden, en Hij 
bracht de hele nacht door in gebed. Toen de dag aanbrak, riep Hij zijn leerlingen bij zich 
en koos twaalf van hen uit, die Hij apostelen noemde. (Lucas 6:12,13)  

 
Op de berg der verheerlijking bad Jezus ook.  

Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn 
kleding stralend wit. (Lucas 9:29)  

 
Hij werd door de Geest getrokken om veel met Zijn hemelse Vader in gebed verenigd te zijn. 
Daarmee gaf Hij toe aan het gevoel van een diepe innerlijke behoefte aan gebed. Hij wist dat 
deze momenten van gebed, de enige mogelijkheid waren om één met Zijn Vader te zijn en 
gesterkt te worden om het werk dat Hij moest doen te volbrengen. Jezus behaalde Zijn 
overwinningen op satans werken, doordat Hij tijd in gebed met de Vader doorbracht. Als we 
lezen over de confrontatie van Christus met satan in het leven van mens en natuur, in de vorm 
van bezetenheid, ziekte, dood, storm enzovoort; dan zien we niet dat Jezus op dát moment in 
diep gebed met Zijn Vader is, vragend om Hem kracht te geven. Hij had op dat moment de 
kracht al gekrégen van Zijn Vader en satans macht was al gebroken. Het woord van Christus 
dreef duivelen uit, heelde de zieken en stilde de storm. De les is duidelijk. Christus onderhield 
de eenheid met de Vader en ontving Diens kracht over de vijand, gedurende de periodes van 
gebed met de Vader. Als Hij terugkwam uit zijn gebedstijd met de Vader, droeg Hij de Vader 
met Zich mee. Hij was zich elk moment en elke dag bewust van de Vaders nabijheid. Christus 
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behield dit bewustzijn en ware eenheid met de Vader, Zijn gehele leven door. Steeds wanneer 
Hij geconfronteerd werd met satan, was Hij door Zijn gebedsleven gereed om de uitdaging 
aan te gaan en de overwinning te behalen. Zijn voorbeeld werd door de discipelen 
overgenomen. Gebed was een centraal punt in hun bediening. Toen de groei van de kerk 
meer en meer tijd van de discipelen ging innemen, werden diakenen aangesteld om voor ‘de 
tafels’ te zorgen. De discipelen stelden hun prioriteiten elders:  

Terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van 
God.’ (Handelingen 6:4)  

 
De vroege kerk bestond uit mannen en vrouwen, die het gebed hooghielden. Er wordt over 
hen geschreven:  

Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge 
gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. (Handelingen 2:42)  

 
 
Deze eerste christenen baden in de tempel, thuis en buiten in de natuur.  

Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, naar de plaats waar 
gewoonlijk werd gebeden. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen 
waren gekomen. (Handelingen 16:13)  

 
Alle apostelen waren gebedsmannen. Paulus bad, dag en nacht, voor de gelovigen:  

Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien en kunnen 
aanvullen wat er nog aan uw geloof ontbreekt. (1 Tessalonicenzen 3:10)  

 
Doordat de apostelen mannen van gebed waren, waren ze krachtig in de Heer. De vroege 
christenen waren ook mannen en vrouwen van gebed en God was in staat om door hen 
machtige wonderen en grote dingen te doen.  

Blijf wel trouw aan het geloof, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie 
brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel 
verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, dienaar geworden ben. (Kolossenzen 1:23)  
 

God roept elke christen op om een machtige gebedsstrijder te worden.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Waarom besteedde Jezus zoveel tijd aan gebed?  
2. Hoe werkte het voorbeeld van Jezus gebedsleven uit op zijn discipelen?  
3. Wat voor soort gebedsleven had de vroege kerk?  
4. Hoe wilt u uw gebedsleven veranderen?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest; 

• tot God dat Hij u een gebedsstrijder maakt zoals Jezus en Zijn discipelen;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees en gebruik deze tekst in uw gebed:  

Leer mij de weg van uw regels begrijpen en ik zal uw wonderen overdenken. (Psalm 
119:27)  

 

Open mijn inzicht voor Uw onderwijs. Laat mijn mediteren op U gericht zijn.  

 

Dag 11. Waarom bidden noodzakelijk is  

Ondanks dat de meeste christenen geloven dat bidden belangrijk is, begrijpen velen nog niet 
de noodzakelijkheid van het gebed. Velen vragen zich af, als God soeverein is en in staat Zijn 
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wil uit te voeren, waarom het voor ons dan nodig is om Hem te bidden iets te doen dat Hij Zelf 
al wil en gepland heeft. Sommigen beweren dat bidden er alleen is voor ons eigen welzijn, 
want God gaat toch doen wat Hij wil, of wij nu bidden of niet. De gedachte, dat het een 
‘voorrecht’ is om te bidden, maar niet echt nodig voor God om Zijn wil op aarde uit te voeren, 
is populair. Maar in feite is de waarheid, dat het voor Gods kinderen noodzakelijk is om te 
bidden. Waarom zou Jezus anders in Zijn gebed ons leren te bidden “uw wil geschiede”?  

Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw 
koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. (Matteus 
6:9,10)  

 
Als gelovigen niet bidden, kan Gods verlangen niet uitgedragen worden aan de wereld. 
Genesis 1:26 spreekt over de schepping van de wereld en de mensen:  
God zei: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten 
heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele 
aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als 
evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. 
 
Het Hebreeuwse woord voor ‘gelijkenis’ en ‘naar Zijn beeld’ houdt in, dat God de mens op de 
verschillende manieren zoals Hij is schiep. God deed iets anders, toen Hij de mens schiep. In 
het voorgaande verhaal lezen we dat God de mens de heerschappij over de wereld gaf. Het 
Hebreeuwse woord dat staat voor ‘heerschappij’ betekent regeren, besturen. Adam, als Gods 
vertegenwoordiger, heerste over de aarde.  

De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover 
te waken. (Genesis 2:15)  

 
De verantwoordelijkheid van Adam om de aarde te bewaren, betekende dat hij hem moest 
behoeden voor alles wat hem zou kunnen schaden. Adam had van God de autoriteit gekregen 
Zijn vertegenwoordiger te zijn op aarde. Hij was de wachter, de opziener van de aarde. De 
psalmist beschrijft wat voor positie God aan de mens gaf bij de schepping:  

U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie. (Psalm 8:6)  
 
Weer kijkend naar het Hebreeuwse woord voor heerlijkheid en luister, ontdekken we dat de 
autoriteit die aan de mens was gegeven, gelijk is als die van een regerende koning. Vandaar 
dat we bij de schepping van de aarde zien, dat de heerschappij aan Adam was gegeven. Wat 
er op die aarde gebeurde, viel onder de verantwoordelijkheid van Adam. Gebed is een 
noodzakelijkheid, omdat God vanaf het begin Zijn werk door de mensen wilde laten doen, niet 
onafhankelijk van Hem Zijn wil op de aarde uit te voeren. God werkt door de gebeden van Zijn 
volk. Als God iets op deze aarde wenst te ondernemen, is het voor de mensheid nodig om te 
bidden tot God of Hij dat ook daadwerkelijk wil doen. Veel voorbeelden zijn hiervan te vinden 
in het oude- en nieuwe testament. We moeten vragen: 

Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
(Matteus 6:10)  

 
En we moeten God vragen om ons dagelijks brood (vers 11). Toen Jezus de grote nood van 
de schare zag, vroeg Hij zijn discipelen om de volgende vraag aan de Vader te stellen:  

Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en 
hulpeloos waren, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is 
groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders 
wil sturen om de oogst binnen te halen.’ (Matteus 9:36-38)  

 
God wenst werkers uit te sturen in de wijngaard van deze aarde. Maar het is echter nodig dat 
de christenen Hem ook vragen om dat te doen. Paulus vroeg de gelovigen te bidden voor 
voortgang van het evangelie.  
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Voor het overige, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat het woord van de Heer zich 
elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u. (2 Tessalonicenzen 
3:1) 

  
Als deze bovenstaande dingen de wil van God zijn; is het echter noodzakelijk dat de mensen 
hiervoor bidden, want dat maakt Gods kracht los om Zijn wil uit te dragen op deze aarde. Denk 
eraan, het is Gods plan om door de mensen te werken en niet onafhankelijk van ons. Uw 
gebeden zijn van wezenlijk belang, opdat Gods wil in uw leven en in de levens van de mensen 
waarvoor u bidt, tot uiting komt.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Als God ‘God’ is en de macht heeft om te doen wat Hij maar wil doen, voert Hij Zijn wil dan 

niet uit, of we nu bidden of niet? Waarom wel/ niet?  
2. Wat was de verantwoordelijkheid van Adam, wat betreft het uitvoeren van de wil van God 

op deze aarde?  
3. Wanneer God iets wil doen op aarde, wat is er dan nodig voor de christen om te doen?  
4. Is gebed een noodzaak of alleen een voorrecht?  
5. Hoe denkt u dat satan zich voelt over uw gebedstijd met God?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om u een helder begrip te geven over de noodzaak van gebed;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed:  

Leg ik U mijn wegen voor, dan antwoordt U. Onderwijs mij in uw wetten. (Psalm 
119:26)  

 

Wend mij af van mijn zondige wegen. Laat mij Uw gunstbewijzen zien zodat Uw naam 
verheerlijkt worde.  

 

Dag 12. Bidden in de Geest  

Elke christen is in strijd met de vijand, bij de oorlogsvoering waar de eeuwigheid op het spel 
staat. Deze strijd is even echt als elke andere, ooit uitgevochten strijd, op deze aarde. Het is 
de strijd tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de duisternis. Paulus vergelijkt dit 
met een worstelwedstrijd, welke lijfelijk dichtbij komt en op de man is gespeeld.  

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en 
de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 
(Efeziërs 6:12)  

 
Paulus spreekt verder over de wapenrusting Gods, die de christen moet aantrekken om de 
overwinning te behalen. Hij besluit met zijn beschrijving van deze oorlogsvoering en onze 
verdediging/ aanval tegen de vijand, met de volgende woorden:  

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid 
voortdurend voor alle heiligen. (Efeziërs 6:18) 

 
Let erop dat Paulus hier benadrukt, dat we ‘te allen tijde’ moeten bidden. Wij moeten een 
zegevierende gebedsbemiddelaar worden, die consequent en aanhoudend bidt. Hij voegt er 
nog aan toe: in de Geest. Hier zien we, dat als we de overwinning op de vijand willen behalen, 
het gebed in de Geest even belangrijk is als de gehele wapenrusting Gods. Nu rijst de vraag: 
wat is dan bidden in de Geest? Een korte definitie kan zijn dat, als we bidden in de Geest onze 
gebeden ingegeven zijn door de Heilige Geest. We moeten geleid zijn door de Geest wanneer 
we bidden en waarover we bidden. De Heilige Geest moet ons leiden in ieder aspect van ons 
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gebedsleven. Als we in de Geest bidden, zal ons gebed ook door de Geest bekrachtigd 
worden. Onze gebeden worden dan effectief en zullen sterke resultaten voortbrengen. 
Vandaar dat we zullen zien dat we, om te kunnen bidden in de Geest, ook gedoopt moeten 
zijn met de Heilige Geest.  

Door de Geest is ieder gebed eerlijk opgesteld (bedacht of samengesteld), een dergelijk 
gebed is acceptabel voor God. (Wens der eeuwen)  

 
Refererend aan het getuigenis van Paulus in Romeinen 8:26,27  

En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in 
ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze 
zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest 
pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil,  
 

schrijft zij:  
Wij moeten niet alleen in Christus' naam bidden. Wij moeten ook bidden door inspiratie 
van de Heilige Geest. Dit verklaart wat bedoeld wordt met de woorden “de Geest zelf 
pleit voor ons met woordloze zuchten” (Romeinen 8:26). God geeft graag antwoord op 
zulk een gebed.  (Lessen in het leven van alledag, Hfdst. 12)  

 
Het is de Heilige Geest die ons oproept te bidden. Hij zal ons sommige grote noden laten zien 
om voor te bidden, want God wil graag in actie komen om deze noden te lenigen. We lezen 
over een dergelijke ervaring, toen Jezus voor Petrus bad.  

Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen 
zeven. Maar Ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. (Lucas 22:31,32)  

 
De Heilige Geest overtuigde Jezus te bidden voor Petrus; Hij ontvouwde zelfs satans plan 
betreffende Petrus. Toen Christus dit wist, begon Hij voor Petrus te bidden. De Heilige Geest 
zal hetzelfde door ons doen. Hij zal mensen ‘op ons hart leggen’ om voor te bidden. Hij kan 
ons wel of niet duidelijk maken, waarom Hij wil dat we voor die persoon bidden. Maar het 
belangrijkste is dat we beantwoorden aan de ingevingen van de Geest om te bidden.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wat zegt Paulus in zijn beschrijving van onze geestelijke oorlogsvoering, waarin we met 

satan zijn gewikkeld, over gebed?  
2. Hoe beschreef Ellen White de betekenis van bidden in de Geest?  
3. Beschrijf een moment dat de Heilige Geest u inspireerde om voor iemand te bidden.  
4. Wilt u een christen zijn, die in de Geest bidt?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God dat Hij uw gebeden bestuurt door Zijn Heilige Geest;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed:  

Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. 
(Psalm 90:14)  

 

Laat ons Uw genade proeven- leidt ons om onze zonden te belijden. Breng ons ertoe 
ons volledig in U te verheugen.  

 

Dag 13. Verenigd in de Geest en in gebed  

Al heel lang begrijpen gelovigen dat, het door christenen voor een speciaal doel in gebed bij 
elkaar samen komen, een essentieel deel van het christelijk leven is. Eens dacht ik dat het 
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gezamenlijke gebed verwees naar twee of meer christenen die samen komen om te bidden. 
Gedurende die gebeden zou eenieder bidden voor wat in hen opkwam. Elk gebed zou 
dezelfde algemene, dagelijkse elementen hebben, maar ook een aantal vragen die varieerden 
al naar gelang er mensen waren. Dit is niet de Bijbelse definitie voor een gezamenlijk christelijk 
gebed. Nee, gezamenlijk gebed is twee of meer christenen biddende voor hetzelfde doel. Ze 
zijn verenigd in verlangen, doel en vraag. Ze bidden samen op dezelfde plaats, dezelfde tijd 
en met hetzelfde doel, of ze bidden samen door de telefoon. Het is echter sterker om wanneer 
het mogelijk is, bij elkaar te komen om te bidden. In ons persoonlijk leven is een gezamenlijk 
gebed met gebedspartners een sterk middel tegen satan. Dit is waarom Jacobus ons adviseert 
samen te komen als we voor de zieken en voor elkaar bidden.  

Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem 
bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke 
redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem 
vergeven worden. Daarom: beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u 
genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. 
(Jacobus 5:14-16)  

 
Het aangaan van een echt, verenigd gebed voor elkaar, is in feite nodig voor degenen die 
bereid willen zijn Jezus te ontmoeten, wanneer Hij terugkomt. We zijn niet geschapen om 
alleen in de strijd tegen satan te staan. We hebben elkaars gebed nodig om een volledige 
overwinning over de vijand te behalen. Verenigd gebed is ook essentieel voor de vooruitgang 
van Gods koninkrijk op deze aarde. Satan zal elke vooruitgang in Gods werk tegenstaan. 
Verenigd gebed zal Gods kracht aanzienlijk doen toenemen, om Zijn koninkrijk te promoten. 
Het oude testament heeft veel verwijzingen naar gelovigen die samen verenigd waren in 
gebed. De ‘leraar’ in Prediker biedt een aanzienlijke les over de belangrijkheid van anderen, 
die deelnemen in onze strijd tegen onze vijand, de satan.  

En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar 
met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel 
stuk te trekken. (Prediker 4:12)  

 
Leviticus vertelt ons:  

Vijf van jullie zullen volstaan om honderd vijanden te verjagen en met honderd van jullie 
verjaag je er tienduizend; ze zullen door jullie zwaard worden geveld. (Leviticus 26:8)  

 
Als we proberen om alleen te staan in onze strijd tegen satan en zijn verleidingen, worden we 
gemakkelijk overwonnen. Zoals Prediker zegt: één alleen zal gemakkelijk overwonnen 
worden, terwijl twee zichzelf kunnen verdedigen, en drie zijn zelfs nog sterker. Dit is waarom 
gemeenschap in gebed met andere christenen zo belangrijk en krachtig is. Jezus deed een 
heel veelzeggende uitspraak over de belangrijkheid – ja zelfs de noodzakelijkheid – van twee 
of meer gelovigen die samenkomen in gebed.  

Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets 
vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 
Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’ 
(Matteus18:19,20)  

 
Als twee of meer gelovigen in de Geest bidden, kunnen ze er verzekerd van zijn dat God hen 
en hun gebed zal horen:  

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert 
als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat 
Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben 
gekregen wat we Hem gevraagd hebben. (1 Johannes 5:14,15)  

 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Beschrijf het verenigd gebed in de Geest.  
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2. Noem een Schriftgedeelte, waar gezamenlijk gebed meer effectief wordt genoemd dan 
het gebed van één christen.  

3. Denkt u dat satan wil dat christenen verenigd in gebed zijn?  
4. Kunt u meer betrokken raken bij het gezamenlijke gebed?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God dat Hij u leidt om vaker met medegelovigen in gebed te gaan;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees en gebruik de volgende tekst in uw gebed:  

Houd mijn ogen af van wat leeg is, laat mij uw wegen gaan, en leven. (Psalm 119:37)  
 

Heer, wees de reden dat ik niet verlang naar aardse dingen. Herstel mijn geestelijk 
leven.  

 

Dag 14. Volhardend gebed in de Geest  

Door de eeuwen heen heeft het aanhoudende gebed een belangrijk deel van de vooruitgang 
van Gods koninkrijk op aarde uitgemaakt. Wij echter, in de westerse cultuur levend, neigen 
ernaar om snelle antwoorden te krijgen voor onze problemen. Vaak gebeurt het ook dat deze 
houding invloed heeft op ons gebedsleven. Herhaaldelijk zullen we bij gelegenheid voor iets 
bidden, maar niet aanhoudend (volhardend). De waarheid echter is dat een volhardend gebed 
geen keuze is, maar een noodzakelijkheid; precies zoals het gezamenlijke gebed een 
noodzakelijkheid is, als we gezamenlijk als kerk overwinnend willen zijn tegen onze 
persoonlijke vijand. Degenen die klaar zijn om Jezus te ontmoeten zullen uit eigen ervaring 
weten wat het betekent om volhardend in het gebed te zijn. Gebed zal een grote rol hebben 
gespeeld in het proces om klaar te zijn voor die grote gebeurtenis. Jezus was persoonlijk op 
de hoogte van de belangrijkheid van volhardend gebed. Vaak bracht Hij nachten lang in gebed 
door. In Lucas 18, legde Hij in een verhaal, verband tussen iedere gelovige en de 
noodzakelijkheid om over te gaan tot volhardend gebed. Hij maakte zijn punt in twee 
belangrijke uitdrukkingen. Lucas 18:1 introduceert de gelijkenis met de woorden:  

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven.  
 
Deze gelijkenis had tot doel om ons de noodzaak te leren van een volhardend gebed. Lucas 
wist dat we altijd moeten en zullen bidden en daarin niet verslappen of stoppen met bidden, 
totdat we een antwoord krijgen. De Griekse vorm van het werkwoord bidden staat in de 
onvoltooid tegenwoordige tijd en betekent een voortdurende actie. Jezus leert in deze 
gelijkenis, dat we door moeten gaan met bidden en niet moeten stoppen of opgeven. De 
tweede uitdrukking die de belangrijkheid van het volhardende gebed versterkt is deze:  

Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot 
Hem roepen? (Lucas 18:7)  

 
Hier maakt Jezus duidelijk dat Gods antwoord vaak alleen komt als resultaat van ons dag en 
nacht roepen naar Hem. Een schietgebed zal niet dezelfde resultaten brengen als een 
volhardend en overeenstemmend gebed. Ellen White merkte de geestelijke zwakte van 
mensen in haar tijd op. Ze vroeg aan de engel Gods waarom dit het geval was. Kijk naar het 
antwoord dat ze kreeg:  

Ik vroeg de engel waarom er niet meer geloof en kracht in Israël aangetroffen wordt. Hij 
antwoordde: “Gij hebt de arm des heren te gauw losgelaten. Breng uw gebeden met 
aandrang tot de troon en blijf aanhouden in sterk geloof. De beloften zijn zeker. Geloof, 
dat gij de dingen, die gij biddende begeert, ontvangen zult en zij zullen u geworden.”  
Toen werd ik op Elia gewezen. Hij was een mens onderworpen aan dezelfde driften 
zoals wij en bad ernstig. Zijn geloof kon de toets doorstaan. Zevenmaal boog hij zich 
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voor de Heer in het gebed en eindelijk werd de wolk bespeurd. (Early Writings, p. 73) 
 
Velen van ons laten de arm van de Heer, te vroeg los. We moeten eraan toe komen om te 
leren, dat lang in gebed zijn met de Heer, de overhand krijgt.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wat betekent het om in een voortdurend gebed met God te zijn?  
2. Denkt u dat een volhardend gebed gemakkelijk is voor een gewone christen in deze 

westerse wereld? Waarom wel/ niet.  
3. Wat vertelde de engel aan Ellen White dat de reden was dat er zo weinig kracht is in de 

kerk van vandaag?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God dat Hij u leert hoe standvastig te zijn in gebed;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed:  

Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk 
nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God Zich over jou 
verheugen. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag 
noch nacht. Jullie die de HEER aanroepen, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin 
rust, totdat Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. 
(Jesaja 62:5-7) 

 

Bewerk Gij ons bidden naar U totdat U ons doet herleven, en maak ons een lofprijzing 
voor Uw naam in deze gemeente.  

 

Dag 15. Voorbede voor anderen in de Geest  

Het principe van een volhardend gebed is van toepassing op alle gebieden van het christelijke 
leven, inclusief onze pogingen om anderen naar Christus te leiden. Het zou duidelijk moeten 
zijn vanuit onze voorgaande discussies, dat onze gebeden nodig zijn voor de redding van 
ieder in onze familie- en vriendenkring. Paulus vermaant de christenen om voor iedereen 
voorbede te doen:  

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, 
voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en 
gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en 
waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat 
alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. (1 Timotheüs 2:1-4)  

 
Door voorbede kunnen we ontmoetingen met God beleggen. Onze gebeden voor ‘verlorenen’ 
kunnen momenten van verzoening tussen hen en God brengen en momenten van losmaking 
van hen van satan. Voorbede is een groot moment in de ‘dienst van verzoening’, waartoe elke 
christen geroepen is deel te nemen.  

Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de 
taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met 
zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft 
Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. (2 Korintiërs 5:18,19)  

 
In het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17), doet Jezus voorbede voor ‘eenheid’ of 
‘verbondenheid’, dat die zal plaatsvinden tussen de Vader en de gelovigen.  

Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, 
zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo 
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zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen 
die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij 
bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt 
gezonden. (Johannes 17:17-21) 
 

Jezus bidt voor een algehele verzoening tussen de Vader en alle gelovigen. Hij deed Zijn 
voorbede niet alleen 2000 jaar geleden voor ons, Hij gaat vandaag de dag nog steeds door 
om voorbede voor ons te doen:  

Zo kan Hij allen die God door Hem naderen volkomen redden, omdat Hij voor altijd leeft 
en zo voor hen kan pleiten. (Hebreeën 7:25)  

 
Door de brieven van Paulus, lezen we over diens voortdurende voorbeden voor degenen wie 
hij schrijft:  
  

God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn Zoon vol overgave dien, is 
mijn getuige dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. (Romeinen 1:9)  
 
Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw 
liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 
(Efeziërs 1:15,16)  
 
Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We 
vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn 
Geest u schenkt. (Kolossenzen 1:9)  

 
Paulus kende hen goed en hield veel van hen. Hij was zich er terdege van bewust dat een 
onophoudelijke voorbede voor alle heiligen noodzakelijk was. Hij bemoedigde alle christenen, 
om dit evenzo voor anderen te doen.  

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid 
voortdurend voor alle heiligen. (Efeziërs 6:18)  

 
God openbaarde de noodzaak van voorbede toen Samuel tot koning Saul de volgende 
woorden sprak:  

En hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen tegen de HEER en ik moet zeker 
niet ophouden voor u te bidden en u het goede en rechte pad te wijzen.  (1 Samuel 
12:23)  

 
Hier leren wij dat het feitelijk een zonde is wanneer we weigeren voor anderen te bidden. Ellen 
White bemoedigt de voorbede voor anderen als volgt:  

Ondanks dat God niet woont in tempels door mensenhanden gemaakt, vereert Hij de 
samenkomsten van Zijn kinderen met Zijn aanwezigheid. Hij heeft beloofd dat als zij 
samenkomen om Hem te zoeken, om hun zonden te belijden, te bidden voor elkaar, dat 
Hij hen door Zijn Geest zal ontmoeten. Maar iedereen die samenkomt om Hem te 
zoeken, moet alle slechte dingen afleggen die scheiding kunnen maken tussen Hem en 
hen. Zodat zij Hem kunnen aanbidden in Geest en in Waarheid en in de schoonheid van 
Zijn heiligheid, dan zal hun samenkomst niet voor niets zijn geweest. (Review and 
Herald, Nov. 30, 1905)  

 
Wanneer christenen dagelijks gevuld worden door de Heilige Geest zal God hun gebedsleven 
met voorbeden, leiden. Hij zal hen in gedachten brengen voor wie ze moeten bidden. En vaak 
ook waar ze voor moeten bidden in hun persoonlijk leven. Daardoor kunnen we helder zien 
waarom satan alles, wat in zijn macht ligt, aan zal wenden om ons te doen geloven dat het 
niet belangrijk of essentieel is dat we speciaal voor anderen bidden. Hij wil ons doen geloven 
dat we niet hoeven te bidden voor wie van Christus zijn afgedwaald. Hij wil ons laten geloven 
dat God zelf wil werken aan de redding van verlorenen, zelfs als wij niet speciaal voor deze 
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personen uit bijvoorbeeld onze familie- en vriendenkring bidden. Hopelijk zult u zijn leugens 
over de onbelangrijkheid van gebed voor anderen en uzelf, niet geloven. Dit is dan ook de 
reden waarom hij ons gebedsleven aanvalt, misschien zelfs meer dan elk ander aspect van 
ons geestelijk leven.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wanneer de christen voorbede voor een ander doet, waar is hij/ zij dan eigenlijk mee 

bezig? 
2. Waar deed Jezus in Johannes 17 voorbede voor, met betrekking tot Zijn navolgers?  
3. Is voorbede een voorrecht of een noodzaak?  
4. Hoe heeft satan uw gebedsleven aangevallen? 5. Hoe kunnen uw voorbeden meer effect 

hebben voor anderen?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God dat u door Hem geleid, een effectieve gebedsbemiddelaar voor anderen zult 
worden;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed:  

Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van 
al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in 
uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart 
van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn 
inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. (Ezechiël 36:25-27)  

 

Open onze ogen voor de wereldse afgoden in ons leven en reinig ons van hen. Geef 
ons nieuwe harten en het verlangen om U te dienen.  

 

Dag 16. Bidden in de Geest om Gods beloften  

God heeft in de Bijbel vele beloften aan ons gegeven, om tegemoet te komen aan onze 
dagelijkse behoeften. Het oude en nieuwe testament bevatten beide uitzonderlijke 
voorbeelden van Gods volk, die aanspraak maakten op Zijn beloften, als zij in moeilijkheden 
raakten. Eén van de eerste uiteenzettingen, hoe de bijbel ons leert bidden, vond ik in ‘Het A B 
C van het gebed’, een boek geschreven door Glen Coon (ISBN 0-8280-2023-X). Ik leerde het 
begrip, om in gebed aanspraak te maken op Gods beloften, toen ik een jonge christen was. 
Het is gebleken dat dit door de jaren heen en in mijn bediening een grote zegen meebracht. 
De gebedsformule is als volgt:  
Vraag: (ASK)  
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden 
opengedaan.  (Matteus 7:7)  
 
Geloof: (BELIEVE)  
Daarom zeg Ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, 
en je zult het krijgen.  (Marcus 11:24)  
 
Leg beslag op: (Claim): de belofte met dankzegging voordat er antwoord is gekomen:  
Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij 
hebt verhoord. U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al deze mensen 
hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom 
naar buiten!’ (Johannes 11:41-43)  
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In deze verzen zien we dat Jezus de Vader dankte dat Hij hem gehoord had en Zijn gebed 
beantwoordde, nog voordat er enig bewijs was van verhoring. Gods beloften zijn vast en zeker. 
We kunnen erop vertrouwen dat God zal doen wat Hij zegt:  

God is geen mens, dat Hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou 
Hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen? (Numeri 23:19)  

 
Bovendien heeft Hij de macht om te doen wat Hij belooft:  

Ach HEER, mijn God, U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en 
de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk. (Jeremia 32:17)  

 
Zoals er een hele eikenboom in een eikeltje zit, zo zit de vervulling van Gods beloften in de 
belofte zelf, als er in geloof een beroep op wordt gedaan. Ellen White schrijft hierover:  

In elk gebed en elke belofte van Gods Woord liggen de kracht en het leven van God 

zelf, waardoor het gebod kan worden nageleefd en de belofte kan worden 

verwezenlijkt. (Lessen in het leven van alledag, Hfdst. 6)  

 
Gods kracht en Zijn leven zit opgesloten in de Bijbel. Niets kan Zijn beloften in de weg staan, 
wanneer we daar in geloof en volhardend gebed, een beroep op doen. In 2 Kronieken 20 
vinden we een prachtig gebedsmodel om een beroep te doen op Gods beloften. Josafat, de 
koning van Juda werd geconfronteerd met een dreigende invasie door het verbond van legers. 
Hij had zich voorbereid op een dergelijke invasie door Juda‘s legers en verdediging te 
versterken. Hij had meer dan een miljoen goed getrainde mannen klaar voor de strijd. Toen 
de dreiging echter tot de koning kwam, keek hij niet eerst naar zijn voorbereidingen voor de 
strijd, maar naar God. Wanneer wij in ons leven met moeilijkheden te kampen krijgen, moeten 
we hetzelfde doen, wendt u eerst tot God. Dat betekent niet dat we in situaties waar we mee 
te maken krijgen, niet alles moeten doen wat we kunnen. Het gevaar zit in de gewoonte die 
we hebben, om eerst te zoeken naar menselijke bronnen om onze problemen op te lossen. 
Ons verstand begint eerder oplossingen te bedenken voor het probleem, din plaats van dat 
we allereerst naar God gaan. Josafat’s reactie is een goed voorbeeld voor ons. Het gebed van 
Josafat staat opgetekend in 2 Kronieken 20:5-13: 

Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de nieuwe voorhof van de tempel 
had opgesteld, trad Josafat naar voren en zei: ‘HEER, God van onze voorouders, U bent 
God in de hemel en U heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen 
macht en kracht besloten, niemand kan zich tegen U verzetten. U, onze God, hebt de 
vroegere inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven en het voor altijd aan de 
nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld. Zij gingen er wonen en bouwden er 
een heiligdom voor uw naam, dat ze inwijdden met de woorden: “Wanneer enig onheil 
ons treft, het straffend zwaard of de pest of een hongersnood, en wij ons voor deze 
tempel voor U opstellen – in deze tempel immers woont uw naam – en U in onze ellende 
aanroepen, luister dan en kom ons te hulp.” Nu worden wij aangevallen door de 
bewoners van Ammon, Moab en het Seïrgebergte. U hebt de Israëlieten tijdens hun 
tocht uit Egypte opgedragen die volken ongemoeid te laten, en zij zijn hun daarom 
voorbijgetrokken en hebben hen niet vernietigd. En als dank daarvoor trekken ze nu 
tegen ons op om ons te verdrijven uit uw eigen land, dat U ons in bezit hebt gegeven! 
God, straft U hen af. Wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu 
aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen, op U zijn onze ogen gevestigd.’ Heel Juda 
stond opgesteld voor de HEER, ook de vrouwen en kinderen.  

 
1. de koning begon Gods daden te prijzen, speciaal die daden die te maken hadden met het 

probleem waar hij voor stond (vers 6). Met problemen van een aanvallende vijand, is het 
bemoedigend voor hem zich te herinneren dat God regeert over alle koninkrijken en naties, 
dat ‘kracht en sterkte’ in Zijn hand zijn, dat niemand het tegen Hem kan opnemen.  

2. dan stelt de koning dat de overwinningen in het verleden, gelijk zijn aan de overwinning 
die Juda nodig heeft (vers 7). Het terugdenken aan Gods voorzienigheid uit het verleden, 
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die verwant is aan de huidige nood, herinnert ons aan Gods getrouwheid en bouwt ons 
geloof op.  

3. hij beriep zich in gebed op een belofte die God in het verleden aan Zijn volk had gegeven 
(vers 8,9), een belofte die te maken had met het probleem waar hij voor stond.  

4. na deze drie stappen in het gebed, verwoordde Josafat het probleem (vers 10 tot 12)  

5. uiteindelijk loofde hij God voordat het bewijs van Zijn hulp was gezien.  
 
Let op de formule om tot God te bidden betreffende Zijn beloften- en richt u niet op het 
probleem: lofprijzing, overwinningen uit het verleden, beloften, probleem, lofprijzing.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Denk aan de tijd wanneer U bad met betrekking tot Gods beloften, hoe verschillend was 

dat dan toen u zich alleen richtte op het probleem?  
2. hoe luidt het ABC van het gebed?  
3. Wat waren de elementen van Josafat‘s gebed?  
4. Wat kunt u doen om u te beroepen op Gods beloften in plaats van alleen te bidden voor 

het probleem?  
5. Maak een lijst van uw favoriete beloftes in Gods woord.  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God dat Hij u leidt naar het leren hoe te vragen om Zijn beloften in plaats van u te 
richten op de problemen waar u voor staat;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees de tekst en gebruik hem in uw gebed:  

Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen, hem onderhouden met heel mijn hart. (Psalm 
119:34)  

 

Geef mij het verlangen om U te gehoorzamen met mijn gehele hart.  
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Sectie 3. Doop van de Heilige Geest en evangelisatie  
Dag 17. Gods werk beëindigd onder de leiding van de Heilige Geest  

Jezus voorspelde:  
Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als 
getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. (Matteus 24:14).  

 
Vlak voordat Jezus wederkomt, zal er een enorme explosie van evangelisatiewerk plaats 
vinden, die een machtig getuigenis van het evangelie zal brengen aan de mensen op deze 
aarde. De profeet Joël voorspelde twee grote uitstortingen van de Heilige Geest, de vroege 
en de late regen:  

En jullie, kinderen van Sion, wees blij en verheug je in de HEER, jullie God, want Hij gaf 
regen om je te verkwikken, Hij liet de regen overvloedig op je neerdalen, vroege regen 
en late regen, elk op de juiste tijd. (Joël 2:23)  

 
Petrus verwees in zijn preek naar de Pinksterdag, waarop de vroege regen, de uitstorting van 
de Heilige Geest was begonnen.  

Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: “Aan het einde der tijden, 
zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters 
profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. Ja, over al 
mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen 
profeteren. (Handelingen 2:16-18)  

 
Deze vroege regen van de Geest wordt ook wel de doop van de Heilige geest genoemd.  

Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf 
daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. 
Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige 
Geest.’ Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd 
het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te 
weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop 
deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie 
komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea 
en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Handelingen 1:4-8)  

 
Het boek Handelingen vertelt over de grote explosie van evangelisatie, die plaats vond in die 
tijd. Duizenden werden voor Christus gewonnen. Iedere christen die het boek Handelingen 
heeft gelezen, heeft waarschijnlijk verlangd naar een herhaling van een dergelijk machtig werk 
van de Heilige Geest.  
 
Toen ik enige jaren geleden begon met de studie over de doop van de Heilige Geest en die 
ook begon te zoeken, leerde ik beter begrijpen hoe machtig de beweging van Gods Geest zal 
zijn. God begon duidelijk te maken hoe ‘gezalfde, Geest vervulde’ - gelovigen door Hem 
krachtig gebruikt zullen worden om duizenden voor Christus te winnen. Ik realiseerde me, dat 
de professionele evangelisten, het radio- en televisiewerk, niet degenen zijn die (alleen) het 
werk van God voor het einde der dagen, zullen afmaken. Veeleer zal Gods werk beëindigd 
worden als Zijn volk de ervaring en de doop van de Heilige Geest zoekt en Christus de 
gelegenheid krijgt om door hen, uit te reiken naar anderen. Gods werk zal niet beëindigd 
worden door een nieuw programma of en andere methode; God zal Zijn werk afmaken door 
gelovigen, die met de Geest zijn gevuld en die zich volledig aan Christus overgeven en Hem 
in staat stellen in hen te leven en door hen anderen te onderwijzen. Dat is de reden waarom 
Jezus de discipelen vroeg te wachten op de uitstorting van de Heilige Geest, voordat zij 
uitgingen om het evangelie te verkondigen (Handelingen 1:4-8). Zelfs nadat zij drie en een 
half jaar bij Jezus waren geweest en Hem in de bediening hadden bijgestaan, waren ze niet 
klaar om de wereld over Jezus te vertellen. Het was nodig om te wachten op de kracht van de 
Heilige Geest. Wanneer toegewijde christenen Jezus op deze manier ervaren, zal de tweede 
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grote explosie van evangelisatie plaats vinden en de tweede uitstorting van de Heilige Geest, 
de late regen, zal op aarde vallen. Deze sectie van studie en gebed in dit boek is gewijd aan 
de manier waarop deze tweede explosie kan plaats vinden en hoe iedere gelovige er deel van 
kan zijn. In feite zijn dat allen die bereid zijn om Jezus te ontmoeten wanneer Hij terugkomt.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Hebt u de kracht van de Heilige Geest al, zoveel als dat u zou willen, ervaren in uw 

getuigen naar anderen?  
2. Waar moesten de discipelen op wachten voordat zij het evangelie aan de wereld brachten 

en waarom?  
3. Wat zal, naar uw mening, de grootste factor zijn in de afsluiting van Gods werk?  
4. Wilt u deel uitmaken van de laatste grote evangelisatie explosie?  
5. Hoe kunt u deel gaan uitmaken van dit laatste evangelisatiewerk van God?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om u te leiden hoe u een effectieve getuige van Jezus kunt worden;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees en gebruik de volgende tekst in uw gebed:  

HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat U gaat doen, HEER, heb ik ontzag. 
Breng het in deze tijd tot stand, maak het in deze tijd bekend, maar toon in het tumult 
uw mededogen. (Habakuk 3:2)  

 

Leidt ons uit de zonde, heb medelijden met ons en vergeef ons. Verheerlijk Uw naam 
door het grote werk van de zaligmaking.  

 

Dag 18. Doop van de Geest en getuigen  

Zevende-dags Adventisten, evenals vele andere christenen, hebben de tweede komst van 
Christus al vele jaren voorspeld. Zevende-dags Adventisten geloven dat Christus al op een 
eerder tijdstip kon komen, als bepaalde dingen plaats zouden hebben gevonden. De gelijkenis 
van de tien maagden leert ons dat de bruidegoms komst verlaat was. Wat is de kern van deze 
vertraging in de wederkomst van Christus? Ik geloof dat er twee redenen zijn. Allereerst, Gods 
volk is niet klaar. Ten tweede, het werk van de verkondiging van het evangelie aan de gehele 
wereld, om hen te waarschuwen dat Jezus wederkomt en gebeurtenissen die daarbij horen, 
hebben nog niet plaatsgevonden. De drie engelen boodschap uit Openbaring 14 is de wereld 
nog niet rondgegaan, zoals het zou moeten hebben voordat Christus terugkomt:  
De aankondiging van het oordeel  

Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie, 
dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van 
elke stam en taal. Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef Hem eer, want nu is de 
tijd gekomen dat Hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en 
waterbronnen geschapen heeft.’  
Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die 
grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’  
Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest 
en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de 
wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is 
geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige 
engelen en van het lam. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie 
het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen 
geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’   
 



39 
 

Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods 
geboden en trouw blijven aan Jezus. 
Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu 
sterven in verbondenheid met de Heer.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van 
hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’ 
Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had 
een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. (Openbaring 14:6-
14)  

 
Grote en verschrikkelijke dingen zullen vlak voor de wederkomst van de Heer over de aarde 
komen. In het verleden was het volk van God nog niet klaar voor zulke gebeurtenissen, zoals 
in Noach’s dagen toen de vloed niet kwam voordat de waarschuwing naar de bewoners van 
de gehele aarde was gegaan en de ark klaar was voor de zondvloed.  

Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.  
(Matteus 24:37)  

 
De waarschuwingsboodschap zal gegeven worden en de ‘boot’ of de kerk zal klaar zijn. Dan 
zal het einde daar zijn. Hoe kreeg Christus, in die tijd, de ernstige boodschap van Noach 
verspreid over de wereld? Petrus vertelt dat in zijn eerste brief. De Heilige Geest die Christus 
weer levend maakte, of Hem uit het graf deed verrijzen, is de Geest via Wie Christus predikte 
door Noach aan mannen en vrouwen (geesten genoemd) die gevangen waren of gevangen 
werden gehouden door satan.  

Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden 
van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam 
werd Hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan 
die gevangenzaten, om dit alles aan hen te verkondigen. Ten tijde van Noach weigerden 
zij te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark 
werden slechts enkele mensen, acht in totaal, door de watervloed heen gered. (1 Petrus 
3:18-20)  

 
Numeri 27:15 en 16 geeft de aanwijzing dat de Bijbel het woord ‘geesten’ gebruikt om levende 
mannen en vrouwen aan te duiden:  

Toen sprak Mozes tot de HERE: De HERE, de God der geesten van alle levende 
schepselen, stelle over de vergadering een man. (NBG 51-vertaling) 

 
De Bijbel geeft ook een aanwijzing voor het woord gevangenis of gevangenen kan duiden op 
mannen en vrouwen in de macht van satan, de macht van de zonde en misleiding:  

In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je 
behoeden, Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk en maak je tot een licht 
voor alle volken, 7 om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de 
kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis. (Jesaja 42:6)  

 
Mijns inziens, zien we hier in de Bijbel dat het Christus was, door Wie de Heilige Geest sprak 
tot Noach, die de inwoners van de aarde voor de vloed klaarmaakte. Zo zal het ook zijn in het 
laatste der dagen, vlak voor de wederkomst (Matteus 24:37). Christus zal via de Heilige Geest 
spreken door de christenen, die vol zijn van de Heilige Geest, om de wereld klaar te maken 
voor de tweede Advent.  
Ik ben al vele jaren Zevende-dags Adventist en in de meeste jaren als predikant. In mijn 
gemeente, zowel als in andere christelijke organisaties, is er veel tijd en geld uitgegeven aan 
plannen, programma’s en methoden om Christus aan de wereld te verkondigen. Ik ben niet 
tegen plannen, programma’s en methoden, maar ik ben bang dat we, veel te vaak, bij het 
voltooien van Gods werk, afhankelijk van deze dingen zijn geworden. Plannen, programma’s 
en methoden zullen Gods werk uiteindelijk niet afmaken. Grote sprekers, prachtige christelijke 
concerten of satellieten zullen Gods werk niet afsluiten; Gods Heilige Geest zal het werk 
beëindigen, sprekende en predikende door mannen en vrouwen die vol zijn van de Heilige 
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Geest.  
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Waarom, denkt u, is Christus nog niet teruggekomen?  
2. Wat zei Jezus over Noach- en onze dagen?  
3. Hoe beëindigde God Zijn waarschuwend werk in de dagen van Noach?  
4. Wat of wie, denkt u, zal God het meeste gebruiken om Zijn werk af te sluiten op aarde?  
5. Wat kunt u doen om iemand te worden die door God gebruikt wordt om Zijn werk te 

beëindigen?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  
• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  
• tot God dat Hij u gebruikt als getuige door Zijn Geest, zoals Hij met Noach deed;  
• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees en gebruik de volgende tekst in uw gebed:  

Laat mij het pad gaan van uw geboden, dat is mij het liefst. (Psalm 119:35)  
 

Laten Uw opdrachten mij blijdschap geven en niet de dingen van deze wereld.  

 

Dag 19. De noodzaak van doop met de Geest om te getuigen  

De waarheid over de noodzaak dat u gedoopt bent door de Heilige Geest, in het geval dat u 
wilt getuigen, is duidelijk gemaakt in het nieuwe testament. We zien het bij de ervaringen van 
Jezus. In Lucas 3 wordt over de waterdoop van Jezus verteld. Terwijl Jezus gedoopt werd, 
bad Hij en de Heilige Geest daalde op Hem neer:  

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, 
werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op 
Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik 
vreugde.’ (Lucas 3:21,22) 

 
Van die tijd af, vertelt Lucas, was Jezus vol van de Heilige Geest en leerde in de kracht van 
de Geest:  

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest 
naar de woestijn geleid. …Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar 
Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. (Lucas 4:1,14)  

 
Voor het neerdalen van de Heilige Geest en de doop van Christus, staat er nergens iets over 
Zijn bediening. We zien geen volgelingen die naar Hem toe getrokken waren. Onmiddellijk 
nadat Hij gedoopt was en vervuld met de Geest, lezen we dat ‘de roep over Hem uitging door 
de gehele streek’. We lezen door de evangeliën heen, dat nadat Christus was gedoopt met 
de Heilige Geest, duizenden op Zijn boodschap en bediening reageerden. Alle lessen van 
Christus waren gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Dit was een resultaat van de 
volheid van de Geest in Hem, als antwoord op Zijn gebed tijdens Zijn waterdoop:  

De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede 
nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te 
maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ (Lukas 4:18,19)  
Tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij 
door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was.  (Handelingen 
1:2)  
 
Jezus van Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij 
trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, 
want God stond Hem bij. (Lucas 10:38)  
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Jezus was Zich goed bewust van de belangrijkheid en de noodzaak om de volheid van de 
Geest in Zijn bediening te hebben. Dit is ook de reden waarom Hij Zijn discipelen vroeg te 
wachten op de uitstorting van de Heilige Geest voordat ze de boodschap van het evangelie 
gingen brengen.  

Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf 
daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. 
Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige 
Geest.’ (Handelingen 1:4,5)  

 
Jezus ging door hen te vertellen, dat zij kracht zouden ontvangen om te getuigen wanneer zij 
gedoopt zouden zijn met de Heilige Geest:  

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn 
getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de 
aarde.’ (Handelingen 1:8)  

 
De discipelen deden wat Jezus hen had opgedragen te doen. Zij wachten en baden 
eensgezind voor de vervulling van de belofte, de doop van de Heilige Geest in hen.  

Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de 
moeder van Jezus, en met zijn broers. (Handelingen 1:14)  

 
Als antwoord op hun 10-daagse gebed, kwam de Heilige Geest op de Pinksterdag en ‘zij allen 
werden vervuld met de Heilige Geest’.  

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er 
uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich 
bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld 
van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun 
door de Geest werd ingegeven. (Handelingen 2:1-4)  

 
Wat er daarna gebeurde, onthult één van de hoofddoelen van de doop met de Heilige Geest. 
God gebruikte de gelovigen, die vol van de Geest waren, om over de ‘wondervolle werken 
van God’ te vertellen.  

Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die 
daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 
Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, 
mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in 
Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en 
Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken 
over Gods grote daden.’ (Handelingen 2:7-11)  

 
God overwon zelfs de taalbarrière om het goede nieuws van een verrezen Christus, aan de 
Joden die deze dag aanwezig waren, te brengen. Drieduizend reageerden op de door de 
Geest geleide toespraak van Petrus.  

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal 
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. (Handelingen 2:41)  

 
De vroege kerk vervolgde hun bediening met de gezalfde kracht van de Heilige Geest. God 
werkte op een fantastische manier door deze gelovigen, die vol van de Geest waren, om vele 
anderen voor God te winnen.  

Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal 
dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered. (Handelingen 2:47)  

 
Deze vroege christenen erkenden de noodzaak van de ontvangst van de doop van de Heilige 
Geest, om een godvruchtig leven te leven en een doeltreffend getuige voor hun Heer te zijn. 



42 
 

De doop van de Geest was zo belangrijk dat, toen vele Samaritaanse mannen en vrouwen 
Jezus als hun Heer en Heiland hadden geaccepteerd en door Filippus waren gedoopt met 
water, Petrus en Johannes gezonden werden om hen te ontmoeten. Vlak na hun aankomst 
legden zij de handen op de nieuw gedoopten en baden voor hen, zodat zij de Heilige Geest 
zouden ontvangen.  

Maar toen Filippus hun het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus 
verkondigde, kwamen ze tot geloof en lieten zich dopen, mannen zowel als vrouwen. 13 
Ook Simon kwam tot geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment bleef hij voortdurend 
bij Filippus; hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag 
gebeuren. de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord 
van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze 
waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten 
ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen 
gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun 
de handen op, en zo ontvingen ze de heilige Geest. (Handelingen 8:12-17)  

 
We zien hetzelfde gebeuren bij Gods roeping van Saulus, op de weg naar Damascus. Christus 
openbaarde zichzelf aan Saulus in een visioen:  

Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging 
naar de hogepriester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de 
synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou 
aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar 
Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald 
door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: 
‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’ Hij vroeg: ‘Wie bent U, Heer?’ Het antwoord was: 
‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden 
wat je moet doen.’ De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze 
hoorden de stem wel, maar zagen niemand. (Handelingen 9:1-7)  

 
Toen stuurde Christus Saulus naar Damascus om op verdere instructies te wachten, tot God 
Ananias naar Saulus zond om hem de handen op te leggen en te bidden voor de doop van 
de Heilige Geest en voor de genezing van zijn blindheid.  

Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: 
‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op 
de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de 
heilige Geest.’ Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer 
zien, stond op en liet zich dopen, (Handelingen 9:17,18)  

 
Als gevolg van de volheid des Geestes, ‘trad Saulus steeds krachtiger op’ (vers 22).  
Het woord krachtiger betekent hier niet alleen maar lichamelijke kracht. De context wijst op de 
geestelijke kracht en de sterkte van Saul, wanneer hij het evangelie verkondigt. Deze 
geestelijke kracht en sterkte om te getuigen, kwamen voort uit de doop van de Heilige Geest, 
die hij had ontvangen toen Ananias voor hem bad.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wanneer werd de dienst van Jezus voor Zijn Vader krachtig, en hoe beschrijft de Bijbel 

Zijn door de Geest geleide bediening?  
2. Wat droeg Jezus de discipelen op te doen voordat zij met hun bediening begonnen?  
3. Welke resultaten behaalde de vroege kerk nadat zij de doop van de Heilige Geest hadden 

ontvangen?  
4. Waarom stuurde God Petrus en Johannes naar de nieuwe, Samaritaanse gelovigen, en 

Ananias naar Saulus na zijn bekering?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  
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• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om door u te getuigen in de kracht van de Geest;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed:  

Mijn ziel ligt neergedrukt in het stof, laat mij leven zoals U hebt beloofd. (Psalm 119:25)  
 

We zijn ver verwijderd van dat wat we geestelijk zouden moeten zijn. Herstel ons 
geestelijk zoals U hebt beloofd.  

 

Dag 20. De doop van de Heilige Geest en de wegbereiding voor Christus’ 

wederkomst  

De profeet Maleachi voorspelde dat God Elia zou zenden voor een ‘Elia boodschap’ vlak voor 
de wederkomst van Jezus Christus.  

Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur Ik jullie 
de profeet Elia. (Maleachi 3:23)  

 
Deze profetie heeft twee toepassingen. De ene wordt gebruikt voor de eerste komst van 
Christus en de andere verwijst naar Zijn tweede komst. De evangelist Lucas vertelt dat 
Johannes de Doper de eerste toepassing van deze profetie van Maleachi, heeft vervuld.  

Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun 
kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor 
de Heer een volk gereedmaken. (Lucas 1:17)  

 
Johannes de Doper ging voor in de bediening, in de ‘geest en kracht’ van Elia. Waar doet dit 
aan herinneren? Het betekent dat hij vol was van de Geest en een boodschap predikte, die 
gezalfd was door de Heilige Geest, om de mensen van zijn dagen klaar te maken voor de 
komst van de Messias, die spoedig zou komen.  

Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld 
worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, (Lucas 1:15).  

 
De kracht van de Heilige Geest vergezelde de prediking van Johannes. Velen kwamen om 
hem te horen en velen werden gedoopt:  

In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom 
tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Dit was de man over wie de profeet 
Jesaja sprak toen hij zei: ‘Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer 
gereed, maak recht zijn paden.”’ Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met 
een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit 
heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe en ze lieten 
zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. (Matteus 
3:1)  

 
Jezus was zich goed bewust van de profetie van Maleachi en Hij paste die toe op de missie 
en boodschap van Johannes de Doper.  

Want alle profetieën van de Profeten en de Wet reiken tot de dagen van Johannes. En 
voor wie het wil aannemen: hij is Elia, die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren!  
(Matteus 11:13-15)  

 
Maleachi’s profetie heeft een tweede toepassing, die verwijst naar mensen die, vlak voor de 
wederkomst van Jezus, een boodschap met een ernstige waarschuwing zullen brengen, die 
de ‘drie engelen boodschap’ wordt genoemd.  

Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie, 
dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van 
elke stam en taal. Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef Hem eer, want nu is de 
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tijd gekomen dat Hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en 
waterbronnen geschapen heeft.’ Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: 
‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn 
van haar wellust heeft laten drinken.’ Zij werden gevolgd door een derde engel, die met 
luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn 
voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die 
onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden 
gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. De rook van die 
pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie 
het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’ 
Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods 
geboden en trouw blijven aan Jezus. (Openbaring 14:6-12) 

 
Deze ‘Elia boodschap’ voor de laatste dagen, is bedoeld om mannen en vrouwen voor te 
bereiden op Christus tweede komst. Zoals Johannes de Doper vol van de Geest moest zijn 
om de ‘Elia boodschap’ in zijn dagen te verkondigen, zo moeten de gelovigen in de laatste 
dagen vol van de Geest zijn, om de ‘Elia boodschap’ te brengen aan de wereld van vandaag. 
Deze laatste waarschuwingsboodschap is gegeven aan mensen, vol van de Geest, die door 
zullen gaan in de ‘geest en kracht’ van Elia, zoals Johannes zijn boodschap bracht. Waarom 
is deze boodschap niet al met deze kracht gebracht? Het is gepredikt voor meer dan 150 jaar. 
Miljoenen dollars zijn en worden, gespendeerd om hem te verkondigen. Wat is er mis? 
Persoonlijk geloof ik, dat het antwoord is, dat het ons ontbreekt aan begrip en ervaring over 
de doop van de Heilige Geest. Ik bedoel niet dat, God onze inspanningen om de wereld te 
waarschuwen voor Jezus wederkomst en alle zaken die daarbij horen in de laatste dagen, 
niet gezegend heeft. Ik zeg dat we nog geen gebruik hebben gemaakt van de machtige 
zegeningen en kracht die ons wacht, wanneer Gods kinderen volledig met de Heilige Geest 
gevuld zullen worden. Als dat gebeurt, zal de ‘Elia boodschap voor de laatste dagen’, 
voortgaan in de ‘geest en kracht’ van Elia.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wat zijn de twee toepassingen van Maleachi’s profetie over Elia?  
2. Hoe is de eerste toepassing van Maleachi’s profetie vervuld? 
3. Wat deed Johannes de Doper om het voor hem mogelijk te maken, de Elia boodschap in 

zijn tijd te verkondigen?  
4. Wat is de Elia-boodschap voor vandaag de dag?  
5. Welke spirituele ervaring is nodig om de tweede toepassing van de profetie te kunnen 

vervullen? 
6. Wat zal er gebeuren wanneer Gods laatste boodschap in de ‘geest en kracht’ van Elia 

wordt gebracht?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God dat Hij Zijn volk en kerk leidt om gevuld te worden met de Geest;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed:  

Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet tot winstbejag. (Psalm 119:36)  
 

Maak dat ik Uw lessen liefheb, en keer me af van de liefde voor geld en positie.  

 

Dag 21. Het probleem van een lauwe kerk  

In het boek de Openbaringen geeft God de geschiedenis weer van de christelijke kerk. 
Openbaring 2 en 3 beschrijven de zeven tijdperken van de geschiedenis van de kerk, die 
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kenmerken vertonen van zeven letterlijke gemeenten die in die tijd bestonden in Klein-Azië. 
Ze beelden de zeven historische tijdperken van de kerk, vanaf de vroege apostolische kerk 
tot vandaag de dag. De zevende gemeente is beschreven in Openbaring 3: 

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en 

betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: Ik weet wat u doet, hoe u niet koud 

bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm 

of koud, zal Ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets 

meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en 

naakt. Daarom raad Ik u aan: koop van Mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult 

rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer 

hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die Ik liefheb wijs 

Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. Ik sta voor de deur en 

klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we 

zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij. Wie overwint zal samen met Mij op mijn 

troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. 

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”’ (Openbaring 3:14-

21). 

Het tijdperk van de hedendaagse kerk wordt Laodicea genoemd. De stad Laodicea was 
bekend vanwege de geneeskrachtige hete en koude bronnen. Het nut van hydrotherapie is 
vandaag de dag goed duidelijk geworden en dit is veelzeggend als we in aanmerking nemen 
dat God de kerk van vandaag beschrijft als lauw - noch heet en noch koud (vers 16). Dit stelt 
God erg teleur, zo erg dat als de kerk in deze lauwe staat blijft, Hij haar zal uitspuwen. Waarom 
is deze lauwe staat zo ernstig in de ogen van God? Het antwoord is te vinden in Zijn verlangen 
voor de kerk. God wenst dat de kerk of heet of koud is - Hij verlangt ernaar dat de kerk van 
genezende waarde op aarde zal zijn. Begrijpt u, een lauwe kerk is niet helend, die schenkt 
weinig voordeel aan hen die in contact met God komen. God wil dat de kerk overal waar zij 
gaat, leven brengt. Dit staat gelijk aan de uitspraak van Jezus, dat de kerk ‘het zout van de 
aarde’ zal zijn. 

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan 
weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en 
vertrapt. (Matteus 5-13) 

 
Zout en heet- en- koudwatertherapie zijn helend, genezend. Jezus zegt in de Openbaring dat, 
degenen die lauw zijn en in die situatie blijven, door Hem zullen worden uitgespuwd. In 
Matteüs zegt Hij dat wanneer het zout zijn kracht verliest, het weggeworpen wordt. Jezus zegt 
hetzelfde in Openbaring en in Matteüs. Als de kerk niet genezend is, heeft zij geen waarde 
voor God en zal uiteindelijk van Hem verwijderd worden. Jezus onthulde hoe er leven vanuit 
Zijn kerk moet vloeien toen Hij zei: 

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de 
Schrift.’ Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; 
de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit 
verheven. (Johannes 7:38, 39) 

 
Door de doop van de Heilige Geest zou er leven vloeien uit de kerk. Wij kunnen duidelijk zien 
dat Gods waarschuwing aan de christenen van Laodicea in de laatste dagen, zeer ernstig is. 
Wij moeten wakker worden en onze situatie onder ogen zien en God de kans geven ons te 
veranderen van niet-helend naar helend, als we klaar willen zijn om Jezus te ontmoeten 
wanneer Hij komt. De trieste waarheid is dat lauwe christenen zich niet eens bewust zijn van 
hun gevaarlijke geestelijke toestand. 

U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet 
hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. (Openbaring 3:17). 

 
Persoonlijke reflectie en discussie 
1. Wat bedoelt de Bijbel wanneer God zegt dat de kerk van vandaag lauw is? 
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2. Waarom wil God dat de kerk óf heet óf koud is? 
3. Wat zal er met de individuele christen gebeuren, die niet verandert uit zijn/ haar lauwe 

toestand? 
4. Wat denkt u, zijn de bewijzen dat de lokale gemeente misschien lauw is? 
5. Wat denkt u, zal het bewijs zijn dat u een lauwe christen bent? 
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest 

• tot God om Zijn gemeente uit de lauwe Laodiceaanse toestand te halen 

• voor de personen op uw gebedslijst. 
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed: 

Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst, 
bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn 
zonden. (Psalm 25:16-18) 

 

Wees ons genadig want we zijn geestelijk ellendig en troosteloos. Vergeef ons onze 
schulden en breng ons uit onze lauwe staat. 

 

Dag 22. De oplossing voor de lauwe toestand in de kerk 

Alleen in antwoord op gebed kan een opwekking worden verwacht. Een zeer belangrijke vraag 
voor de kerk van vandaag is: hoe kunnen we worden veranderd van ‘niet-helend’ naar 
‘helend’? Gods boodschap voor de mensen in Laodicea geeft ons het antwoord. Jezus zegt 
dat Hij voor de deur staat en wil binnenkomen in ons leven. 

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik 
binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij. (Openbaring 3:20) 

 
Hoe kunnen we Hem binnenlaten? Door de doop van de Heilige Geest: 

Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal 
zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem 
niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie 
zijn.  (Johannes 14:16,17)) 

 
In deze verzen vertelt Jezus Zijn discipelen dat Hij naar hen toe zou komen wanneer de Heilige 
Geest beschikbaar was om in hen te leven. Dit vond plaats op de Pinksterdag. Het is door de 
doop van de Heilige Geest dat Jezus in de gelovige leeft. 

Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, 
weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven. (1 Johannes 3:24) 

 
Wat zal de doop van de Heilige Geest doen voor de lauwe christen? De Geest in hen zal een 
opwekking bij de ontvanger teweegbrengen, en opwekking is het enige antwoord op het 
probleem van Laodicea. Alleen door een opwekking zal de kerk genezend worden voor deze 
wereld. Alleen door opwekking zal de kerk in een geestelijke staat komen, waar God haar op 
een machtige manier kan gebruiken als en middel om mannen en vrouwen uit de macht van 
de duisternis te halen. Ellen White kende de dringende noodzakelijkheid en van een 
opwekking, toen ze schreef: 

Een opwekking van de ware godsvrucht onder ons is de grootste en meest dringende 
van al onze behoeften. Dit te zoeken moet ons eerste werk zijn. (Selected Messages, 
bk 1, p. 121) 

 
Zij begreep ook het verband tussen het ontvangen van de doop van de Heilige Geest en 
opwekking: 



47 
 

De doop van de Heilige Geest als op de dag van Pinksteren zal leiden tot een opwekking 
van de ware religie en de prestaties leveren van vele prachtige werken. (Selected 
Messages, bk 2, p. 57) 
 

De doop van de Heilige Geest geeft aan de christenen van Laodicea de kracht om weer 
geestelijk levend te zijn en ook de kracht om te getuigen. Jezus kende zeker het belang van 
wat er zou gebeuren, wanneer de Heilige Geest zou worden uitgestort bij de vroege regen op 
de Pinksterdag. Hiervan sprekend zei Hij: 

Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou Ik graag willen dat het 
al brandde! (Lucas 12:48) 

 
Van welk vuur sprak Jezus? Het vuur van de Heilige Geest: 

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de 
messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt 
iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn 
sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.   (Lucas 
3:15,16) 

 
Hoe zal de lauwe christen de doop van de Geest en de ervaring van de opwekking ontvangen? 
Op dezelfde manier waarop gelovigen dit altijd al hebben ontvangen – door in gebed een 
beroep te doen op Gods beloften. De doop met de Heilige Geest werd door de eerste kerk op 
de Pinksterdag ontvangen, als een resultaat van hun gezamenlijk gebed, tien dagen lang 
deden ze een beroep op Christus’ belofte. 

Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf 
daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. 
Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 
… Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn 
getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de 
aarde.’ … Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met 
Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. (Handelingen 1:4,5,8,14) 

 
Ellen White bevestigde dit: 

Een opwekking zal moeten worden verwacht in antwoord op gebed. (Selected 
Messages, bk 1, p. 121) 

 
Elke christen van vandaag moet het gebed van David bidden: 
Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in U verheugen. (Psalm 85:7) 
 
Persoonlijke reflectie en discussie 
1. Wat is de enige oplossing voor het probleem van Laodicea? 
2. Wat is volgens Ellen White de grootste behoefte van de kerk? 
3. Welke twee dingen moet de kerk doen om een oprechte, zuivere opwekking te ervaren? 
4. Hoe ontvingen de discipelen de opwekkingskracht van de Heilige Geest? 
5. Wat denkt u, zal er gezien worden in het leven van een christen, die vol is van de Geest 

en in een kerk die een opwekking doormaakt? 
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bidt met uw gebedspartner: 
• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest 
• tot God dat Hij in uw leven en in de kerk een opwekking teweegbrengt 
• voor de personen op uw gebedslijst. 
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed: 

Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in U verheugen. (Psalm 85:7) 
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Wek ons op, Heer, en maak ons tot mensen die zich in U verheugen. 

 

Dag 23. Gebed en evangelisatie 

Gods woord laat weten dat gebed een noodzaak is om de ervaring van een opwekking te 
ervaren. 

Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in U verheugen. (Psalm 85:7) 
 
Gebed is nodig om de sterke banden van satan te verbreken, en voor de redding van de 
verlorenen: 

De wapens waarmee wij ten strijde trekken zijn niet de wapens van deze wereld; ze zijn 
zo krachtig dat ze bolwerken kunnen slechten voor God. We halen spitsvondigheden 
neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken 
iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. (2 Korintiërs 
10:4,5) 

 
Een christen heeft gebed nodig om sterk in de Heer te kunnen blijven: 

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid 
voortdurend voor alle heiligen. (Efeziërs 6:18) 

 
Het verbaast mij hoe gebed, dat voor de gewone mens zo krachteloos en onbelangrijk lijkt, zo 
nodig en krachtig is voor de geestelijke mens. Waarom is gebed zo belangrijk in Gods werk? 
Van degenen die buiten de invloed van Christus staan en leven onder satans macht, weten 
we dat ze in een erg gevaarlijke situatie zijn. Hun eeuwige bestemming is in gevaar als ze niet 
veranderen. Paulus beschrijft hen als ‘mensen wier verstand is verblind door satan’: 

Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit 
alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god 
van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, 
de luister van Christus, die het beeld van God is. (2 Korintiërs 4:3,4) 

 
De verlorenen zijn blind voor het evangelie, omdat het voor hun zicht ‘verborgen’ is. Het woord 
‘verborgen’ zoals het hier is vertaald van het Griekse woord kalyptos betekent ‘versluierd’. De 
sleutel om de verloren te redden is het verwijderen van deze sluier die hen verblind (of hen 
het zicht ontneemt). Als je het voorzetsel apo (voor) toevoegt aan het Griekse woord krijg je 
Apokalyptos of te wel: openbaring of ontsluiering. Vandaar dat de verlorenen een ontsluiering 
nodig hebben, of een openbaring van Gods waarheid. De verlorenen hebben niet meer 
informatie nodig, zij hebben een ontsluiering van hun verstand nodig, zodat ze de waarheid 
van het evangelie kunnen ‘zien’. Een belangrijke vraag rijst nu: hoe kan deze ontsluiering of 
openbaring plaatsvinden in de levens van de verlorenen? 
 
Voorbede zal de sluier, die de oorzaak is van hun geestelijke blindheid, van het verstand van 
de ongelovige wegnemen. Satan heeft valse voorstellingen, gedachten of ‘bolwerken’, diep in 
de geest van de verlorenen geplant. Het goede nieuws is dat God de christenen de autoriteit 
heeft gegeven satans bolwerken neer te halen, en elk bedenksel als krijsgevangenen onder 
de gehoorzaamheid van Christus te brengen. 

De wapens waarmee wij ten strijde trekken zijn niet de wapens van deze wereld; ze zijn 
zo krachtig dat ze bolwerken kunnen slechten voor God. We halen spitsvondigheden 
neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken 
iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. (2 Korintiërs 
10:4,5). 

 
Deze twee verzen zijn erg belangrijk voor het begrijpen van de plaats van voorbede voor de 
verlorenen. Ellen White begreep de noodzaak van voorbede voor wie Christus nog niet 
hebben aangenomen, toen ze schreef: 
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U moet werken door veel te bidden voor zielen, want dit is de enige methode waarmee 
u harten kunt bereiken. Het is niet uw werk, maar het werk van Christus die u terzijde 
staat, wat indruk maakt op hun hart. (Evangelism, p. 341) 

 
Het ‘Praying Church Source’ boek geeft de volgende lijst over de dingen die God wil voor de 
niet-geredden. Als gelovigen in Christus, hebben we het recht om met nadruk deze verzoeken 
voor de troon van genade te brengen namens de verlorenen. Neem deze lijst op in uw gebed: 
1. Dat God hen tot Zich zal trekken: Niemand kan bij Mij komen tenzij de Vader, die Mij 

gezonden heeft, hem bij Me brengt, en Ik zal hem op de laatste dag laten opstaan.  
(Johannes 6:44) 

2. Dat zij ernaar verlangen om God te leren kennen: Het was Gods bedoeling dat ze Hem 
zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van 
ons ver weg is. (Handelingen 17:27) 

3. Dat zij Gods woord zullen geloven: Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn 
woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van 
mensen, maar als wat het werkelijk is: het woord van God, dat werkzaam is in u, die 
gelooft. (1 Tessalonicenzen 2:13) 

4. Dat satan gebonden zal worden, zodat hij hen niet meer kan verblinden voor de waarheid 
en zijn invloed in hun leven afgebroken zal worden: De ongelovigen, van wie de gedachten 
door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet 
kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is. (2 Korintiërs 4:4)  

De wapens waarmee wij ten strijde trekken zijn niet de wapens van deze wereld; ze zijn 
zo krachtig dat ze bolwerken kunnen slechten voor God. We halen spitsvondigheden 
neer 5 en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken 
iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. (2 Korintiërs 
10:4,5) 

5. Dat de Heilige Geest in hen zal werken: Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet 
tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. Wanneer Hij komt zal Hij de 
wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel 
is: zonde – dat ze niet in Mij geloven, gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Me 
niet meer zien, oordeel – dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog 
veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de 
waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet 
namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat 
komen gaat. (Johannes 16:8-13) 

6. Dat zij de zonde de rug toe zullen keren: Kom tot inkeer, keer terug naar God om vergeving 
te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal Hij de 
messias zenden die Hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus (Handelingen 3:19) 

7. Dat zij in Jezus zullen geloven en Hem als hun Verlosser aannemen: Wie Hem wel 
ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God 
te worden.  (Johannes 1:12) 

8. Dat zij Hem als Heer zullen gehoorzamen Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, 
zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn 
hemelse Vader. (Matteus 7:21) 

9. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem 
geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van 
dankbaarheid. (Kolossenzen 2:6,7) 

 
Persoonlijke reflectie en discussie 
1. Hoe belangrijk is voorbede voor de verlorenen, in het werk van God? 
2. Wat zegt Ellen White over bidden voor de verlorenen? 
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3. Wat doet het gebed voor degenen aan wie we een getuigenis afleggen? 
4. Hoe gaat u de principes van gebed voor hen die op uw lijst staan, toepassen? 
 
Gebedsactiviteiten 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest; 

• tot God om een opwekking te brengen in uw leven en in de kerk; 

• tot God om u te leiden een waarlijk gebedsstrijder te worden voor de verlorenen; 

• voor de personen op uw gebedslijst. 
 
Lees en gebruik de volgende tekst in uw gebed: 

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het 
werk van onze handen, bevestig dat.  (Psalm 90:17) 

  

Mag Uw karakter in ons leven gezien worden. Zegen onze inspanningen om uw 
koninkrijk waar te maken in deze gemeente en in de maatschappij. 

 

Dag 24. Christus manier van evangeliseren 

Ellen White gaf ons een heldere beschrijving van Christus’ manier van getuigen: 
De Zaligmaker mengde Zich onder de mensen als iemand, die naar hun welzijn 
streefde. Hij toonde Zijn sympathie, voorzag in hun noden en won hun vertrouwen. En 
dan gebood Hij hen: “Volg Mij.” (De weg tot gezondheid, Hfdst. 9) 

 
Aangezien dit de manier was waarop Christus getuigde, zal Hij, als we de doop van de Heilige 
Geest ontvangen en Christus steeds meer en meer in ons begint te leven, beginnen te zoeken 
naar een manier om deze methode van getuigen door ons tot uiting te laten komen. Hij zal 
ons leiden naar een omgang met degenen in de familie- en vriendenkring, intussen een 
verlangen in ons hart leggend om ‘het beste voor hen’ te doen. Het allerbeste voor hen is 
Jezus te leren kennen als hun Verlosser. Het was Christus manier om het initiatief tot contact 
met de mensen om Hem heen te nemen. Hij wil dat u en ik hetzelfde doen. Als u dat moeilijk 
vindt, is het nodig om daarover constant te bidden en te vragen of Hij u daarmee wil helpen, 
en dat zal Hij doen! Houd voor ogen dat het Jezus is die u ingeeft dit te doen. Als u volhardt 
uzelf op elk vlak van uw leven onder Zijn leiding te stellen, zal uw getuigenis meer en meer 
op Zijn methode gaan lijken. Wanneer we volharden in het gebed om de doop van de Heilige 
Geest, zal de liefde van God meer en meer in onze harten tot uiting komen. 

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door 
de heilige Geest, die ons gegeven is. (Romeinen 5:5) 

 
Deze liefde zal in onze bediening naar anderen gezien worden. Zij zullen het vertrouwen 
krijgen dat wij echt om hen geven en bereid zijn om hun zorgen met ons te delen. Iedereen 
heeft pijn, dromen die niet uitkomen, frustraties en problemen waar ze mee worstelen. Dit is 
precies de reden waarom Christus ze naar u toe heeft geleid. Hij kent hun noden en Hij weet 
dat u het antwoord voor hen hebt. Christus wil het antwoord door u aan hen openbaren.  
Ellen White schreef hierover: 

Christelijke omgang met anderen is over het algemeen te weinig ontwikkeld bij Gods 
volk … vooral als degenen die geproefd hebben van de liefde van Christus, hun sociale 
vaardigheden ontwikkelen, kunnen zij op deze manier zielen winnen voor de Verlosser. 
(Testimonies for the Church, vol. 6, p. 172) 
 
Zo worden mensen ook door persoonlijk contact en door sociale omgang bereikt met de 
heilzame kracht van het evangelie. (Gedachten van de berg der zaligsprekingen, p.49) 

 
Hoe wordt dit allemaal bereikt door de christen die vol van de Geest is? Allereerst, bid tot 
Christus om u voortdurend te vullen met Zijn Geest en u de passie te geven voor de mensen 
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die wil redden. Maak een lijst van degenen in uw omgeving (familie, vrienden) waarvan u voelt 
dat zij Christus niet kennen, of van degenen die christen zijn maar niet de belangrijkheid van 
Zijn wederkomst erkennen. Begin elke dag voor deze personen te bidden, gebruik de regels 
voor het gebed die in de vorige studie stonden. Bid vervolgens tot God dat Hij u de 
gelegenheid geeft dicht bij hen te komen om hen op een of andere manier te kunnen helpen. 
Wij moeten bereid zijn om tijd en energie te investeren om dichter bij deze mensen te komen. 
Onze interesse in hen moet echt zijn, waarlijk zorg voor hen dragen en bereid zijn hen te 
helpen. Als u in contact met hen voor wie u bidt bent, kijk dan naar de openingen die God u 
geeft om met hen te delen. Bedenk steeds dat God al bezig is hen te zoeken en hun verstand 
en interesse naar Hem toe te trekken. In veel gevallen heeft Hij juist ons nodig, dat we bereid 
zijn woorden van bemoediging tot hen te spreken. God zal u de juiste woorden geven. Hij 
weet wat zij nodig hebben en de kracht van de Heilige Geest zal uw woorden ondersteunen.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie 
1. Bespreek de lijst van de elementen van de methode van Christus om te getuigen? 
2. Waarom denkt u, heeft Christus deze methode om te getuigen gekozen? 
3. Wat moeten christenen doen als ze geen verlangen hebben om voor Christus te getuigen? 
4. Wat moeten christenen speciaal aan God vragen om te kunnen getuigen? 
5. Hoe en wanneer gaat u Christus’ manier van getuigen gebruiken? 
 
Gebedsactiviteiten 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest; 

• tot God om een opwekking in uw leven en Zijn kerk te brengen; 

• tot God om u te leiden tot getuigenis zoals Christus getuigde tegen anderen; 

• voor de personen op uw gebedslijst. 
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed: 

Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos 
naar Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied. 
(Jesaja 55:11) 

 

Zegen Uw woord dat gepredikt en geleerd wordt in deze gemeente. Dat het het doel 
waarvoor U het zendt, zal volbrengen. 
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Sectie 4. De doop met de Heilige Geest en de inwoning van Christus 
Dag 25. Het pad naar de ontdekking 

De leer van voortdurend in Christus blijven zoals de Bijbel het leert, is één van de meest 
belangrijke waarheden die een christen kan begrijpen. Alles hangt af het ervaren van de 
werkelijkheid van het in Christus blijven en Hij in de gelovige. Iedere christen echter, die de 
glorieuze waarheid van de inwoning van Christus ontdekt, heeft dezelfde weg gevolgd als zijn 
medereizigers. Zij hebben Christus als hun Redder aangenomen, maar waren belast en 
verbijsterd tijdens hun christelijke wandel, waarin zo sporadisch gehoorzaamd en geen vrucht 
gedragen werd in Zijn dienst. Zij verlangden naar een voortdurende, geloofsvolle reis met hun 
Heer, maar vonden het nooit. Zij worstelden met slechte gewoonten, maar de zonden leken 
de strijd te winnen. Zij baden en studeerden in hun Bijbels, maar het leek niet de overwinning 
te brengen waar ze op hoopten. Na misschien wel jaren van strijd kwamen zij op het punt van 
wanhoop en uitputting. Hun gevoel een mislukkeling te zijn, was overweldigend. Een leven 
van voortdurende overwinning over de zonde leek onmogelijk te verkrijgen. Toen ontdekten 
zij op een dag de waarheid over het geheim van het één worden met Christus, Christus levend 
in hen. Toen ze dit hadden ontdekt, waren zij verbaasd hoe eenvoudig deze geweldige 
waarheid is. Het was jarenlang aan hun begrip ontgaan. Hun vreugde in de Heer werd diep 
en blijvend. Hun leven was nu voortdurend overwinnend, zelfs over vastgeroeste zonden. Zij 
voelden zich niet langer belast of angstig in hun dienst voor de Heer en hun diensten 
begonnen veel vrucht te dragen. De waarheid van het in Christus blijven en Zijn aanwezigheid 
in ons, en hoe we een overwinnend leven kunnen leven, is zo simpel – en toch zo ongrijpbaar 
– dat de meeste christenen nooit tot de kern ervan zijn doorgedrongen. Vandaag roept God 
ons tot deze geweldige ervaring in Christus. Waarom? Jezus komt spoedig terug! Ieder die 
klaar is om Hem te ontmoeten, zal zijn zoals Hij: 

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog 
niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal 
verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. (1 Johannes 3:2) 

 
Hun dagelijkse ervaring zal een van complete overwinning in Christus zijn geworden, wanneer 
zij ‘zoals Jezus’ zullen zijn, wanneer Hij komt: 

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, omwille van u, en heeft u daarmee een 
voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem die geen enkele zonde beging 
en nooit bedrieglijke taal sprak. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en 
dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.  (1 Petrus 2:21-
23) 

 
Daarom heeft deze Bijbelse waarheid zulke grote gevolgen voor christenen in onze dagen. 
Jezus komt spoedig en God roept ons tot een veel hogere ervaring met Hem dan de meesten 
van ons ooit hebben gehad. Dit aspect van toewijding is opgedragen aan allen die dit lezen 
om hen te leiden naar het begrip en de ervaring die Hij ons aanbiedt; ‘God in ons’, Christus in 
ons, de hoop der heerlijkheid voor Zijn volk. 

Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim is voor alle volken: 
Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister. (Kolossenzen 1:27) 

 
Wanneer deze waarheid is ontdekt en begrepen, zal de gelovige vanuit het diepst van zijn hart 
verkondigen ‘Christus deed het allemaal’. De verlossing van Christus geeft geen grond meer 
voor menselijke trots. Men kan geen eer vragen voor de overwinningen over verleiding en 
zonde. Alle glorie zal naar God gaan en zal verkondigd worden tot in alle eeuwigheid.  

Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Maar u bent door Hem één 
met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij 
rechtvaardig en heilig, en in Hem zijn wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven 
staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ (1 
Korintiërs 1:29-31) 
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Persoonlijke reflectie en discussie 
1. Beschrijf de weg die de meeste christenen die de waarheid over ‘Christus in u, de hoop 

en de glorie’ ontdekten, hebben afgelegd. 
2. Hoe zal het begrip en de ervaring van deze waarheid het leven van een christen 

veranderen? 
3. Waarom is het belangrijk voor de christen om deze waarheid te begrijpen? 
4. Hoe verlangend bent u de waarheid van in Christus zijn en Christus in u, te begrijpen en 

te ervaren? 
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest; 

• tot God om een opwekking te brengen in uw leven en in Zijn kerk; 

• tot God om u inzicht in de Bijbelse waarheid van het in Christus zijn, te geven; 

• voor de personen op uw gebedslijst. 
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed: 

Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn 
luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de 
glans van je schijnsel. (Jesaja 60:2,3) 

 

Leid ons uit onze geestelijke duisternis. Heer, verrijs in ons midden en onthul de glorie 
van Uw karakter door ons. Trek de leden in onze gemeente naar het licht van de 
waarheid die U ons hebt gegeven. 

 

Dag 26. De worsteling van de christen 

De titel van de studie van vandaag is ‘de worsteling van de christen’ omdat de ongelovige niet 
dezelfde strijd heeft als de christen. De onbekeerde mens heeft de Geest van God niet en 
wordt geleid door zijn eigen impulsen. Paulus zegt: 

Het aardse streven staat vijandig tegenover God, want het onderwerpt zich niet aan zijn 
wet en is daar ook niet toe in staat. (Romeinen 8:7) 

 
De niet- christen gehoorzaamt de regels of wetten niet, omdat God het wenst. Hij gehoorzaamt 
uit persoonlijke, egoïstische redenen of sociale druk, enz. Of misschien dat hij opgegroeid is 
in een principiële thuissituatie en een geweten heeft dat hem een respectabel leven laat 
leiden. De christen aan de andere kant, gehoorzaamt God omdat de Geest van God het 
verlangen om te gehoorzamen in zijn hart heeft gelegd. 

U was slaven van de zonde, maar – God zij gedankt! – nu gehoorzaamt u van ganser 
harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. (Romeinen 6:17) 

 
De wedergeboren persoon wil heel graag de wil van God in zijn leven doen. Paulus beschrijft 
dit verlangen op deze manier: 

Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. (Romeinen 7:22) 
 
Onder de belofte van het nieuwe verbond begint de Heilige Geest Gods wet in zijn hart en 
verstand te schrijven: 

Maar God berispt zijn volk met de woorden: ‘De dag zal komen – spreekt de Heer – dat 
Ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda.  Niet 
een verbond zoals Ik dat sloot met hun voorouders toen Ik hen bij de hand nam om hen 
weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb 
Ik me niet langer om hen bekommerd – spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat Ik 
in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand zal 
Ik mijn wetten leggen en in hun hart zal Ik ze neerschrijven. Dan zal Ik hun God zijn en 
zij zullen mijn volk zijn. (Hebreeën 8:8-10)  
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U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar 
met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in 
mensenharten. (2 Korintiërs 3:3) 

 
De nieuwe gelovige ontdekt echter erg snel een ander zeer sterk verlangen in hem, het 
verlangen om te zondigen. Nu hij de Geest van God heeft, is hij zich bewust van zijn zondige 
neigingen, terwijl daarvoor veel van deze neigingen hem niet echt bezwaarden. Zo ontdekt de 
christen dat er nu twee naturen in hem zijn: de ene verlangt de zonde te volgen en de ander 
verlangt om God te gehoorzamen. Paulus beschrijft deze inwendige strijd, die door elke 
christen wordt ervaren, helder in de Romeinenbrief: 

Wij weten immers dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn aardse natuur 
ben ik overgeleverd aan de zonde. Ik begrijp zelf niet wat ik doe, want ik doe niet wat ik 
wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, erken ik 
dat de wet goed is. Dan ben ik het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij 
woont. Immers, ik besef dat in mij, in mijn aardse natuur, het goede niet aanwezig is. Ik 
wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Want ik doe niet wat ik wil, het 
goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in 
strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet meer zelf de oorzaak van, maar de zonde die in 
mij woont. Ik ontdek in mezelf dus de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, 
ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar 
in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met 
mijn verstand instem en maakt van mij, in heel mijn doen en laten, een gevangene van 
de wet van de zonde. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst 
wordt door de dood? God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Want 
aan mezelf overgelaten onderwerp ik me weliswaar met mijn verstand aan de wet van 
God, maar door mijn aardse natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde. 
(Romeinen 7:14-26) 

 
Iedere christen kan zich identificeren met de worsteling die Paulus beschrijft. Christenen 
ervaren deze strijd dikwijls, dag na dag, maand na maand en jaar na jaar, en verkrijgen nooit 
de overwinning over de zonde die ze zouden willen. Iedere christen is zich goed bewust van 
het feit dat er een ‘wet der zonde’ is, die in hen woont en strijd voert tegen het door God 
gegeven verlangen om Zijn wet te gehoorzamen. Zoals Paulus het uitspreekt: hij verheugt 
zich in de wet Gods. Hij wil erg graag God gehoorzamen in alle dingen; echter, hij vindt het 
voor zichzelf onmogelijk om te doen. Zijn zondige natuur brengt hem er voortdurend toe een 
slaaf van de wet der zonde te zijn. Zich bewust van de onmogelijkheid God te gehoorzamen, 
door de kracht van de zonde in zijn leven, schreeuwt Paulus het uit: Wie zal mij, ongelukkig 
mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dan verklaart hij dat de 
verlossing van de wet der zonde gebeuren kan ‘door Jezus Christus, onze Heer’ (vers 24, 25). 
  
In Romeinen 8:1-4, geeft Paulus de oplossing voor dit probleem in het leven van de gelovige: 

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die 
in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de 
dood. Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse 
natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft Hij zijn eigen Zoon 
als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde 
afgerekend, opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven 
immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest. 

 
De oplossing voor het dilemma van de christen, is het toelaten van de Geest des levens, om 
ons vrij te maken van de wet der zonde en dood. Zeg het op een andere manier: wij moeten 
Jezus Zijn leven via de doop met de Heilige Geest, in ons laten leven. Dit is wat Paulus noemt 
‘wandelen in de Geest’. Hij werkt dit verder uit in zijn brief aan de Galaten: 
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Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. 
De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de 
aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat 
u wilt. (Galaten 5:16,17) 

 
Paulus vertelt ons dat de rechtvaardige eisen van de wet in ons vervuld zullen worden, 
wanneer Jezus in ons leeft door de doop van de Heilige Geest: 

Opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet 
volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest. (Romeinen 8:4) 

  
Persoonlijke reflectie en discussie 
1. Wat is het verschil tussen een oprechte christelijke en niet-christelijke houding tegenover 

de zonde? 
2. Hoe beschrijft Paulus de christelijke strijd tegen de zonde? 
3. Wat is volgens Paulus de oplossing voor de christen bij de strijd tegen de zonde? 
4. Wat is uw ervaring met uw persoonlijke strijd tegen de zonde? 
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest; 

• tot God om een opwekking te brengen in uw leven en in Zijn kerk; 

• tot God om u te leiden in de ervaring van oprecht de inwoning van Christus beleven bij het 
overwinnen van zonde; 

• voor de personen op uw gebedslijst. 
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed: 

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest 
schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw 
hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe 
rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, en hoe 
overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.  
(Efeziërs 1:17-19) 

 

Geef ons de wijsheid en het verstand die we nodig hebben om U volledig lief te hebben 
en te waarderen. Laat ons onze zondigheid en de grootheid van Uw genade en 
vergeving inzien. Laat ons de wondervolle Hoop die we in Jezus hebben begrijpen. Laat 
ons zien en geloven in Uw grote kracht, die voor ons klaarstaat om alles wat satan in 
ons leven brengt, te overwinnen. Breng ons, door Uw kracht, terug naar U en wek ons 
op. 

 

Dag 27. De macht van de zonde verbroken 

Er zijn veel aspecten aan het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus. Eén 
daarvan is dat aan het kruis de kracht van de zondige natuur is gebroken voor ieder die Jezus 
aanneemt en gelooft: 

Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde 
moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde 
zijn.  …  Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend 
voor God. (Romeinen 6:6,11) 

 
Toen Christus aan het kruis stierf, werd de macht van de zondige natuur in het leven van de 
gelovige, gebroken. Dit is een historisch feit. Het wordt echter werkelijkheid in het leven van 
een gelovige, wanneer hij het gelooft. Dit betekent dat uw niet liefhebbende, niet vergevende, 
boze, wellustige, angstige zelf (de lijst kan steeds maar doorgaan), aan het kruis is genageld. 
Dat is prachtig nieuws! Het betekent dat u niet (meer) geregeerd wordt door uw liefdeloze 
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houding, uw onverzoenlijkheid, boosheid, wellustige gedachten en verlangens, enz. De macht 
van deze zondige verlangens, houding en gedrag is verbroken. Het probleem dat de meeste 
christenen tegenkomen wanneer ze deze Bijbelteksten lezen, is dat ze concluderen dat ze 
dan in staat zullen zijn God door Zijn hulp te gehoorzamen. Bijvoorbeeld, denk aan de christen 
die worstelt met boosheid. Hij redeneert dat als de macht van zijn zondige boosheid is 
verbroken aan het kruis, hij nu zal stoppen om boos te zijn wanneer er iets gebeurt dat hem 
boos zou maken. Hij voelt een grote opluchting, vol vertrouwen dat hij nu eindelijk de 
overwinning heeft behaald. Spoedig echter, gebeurt er iets waardoor hij boosheid voelt. 
Misschien snijdt iemand hem af in het verkeer, of iemand zegt iets erg vervelends tegen hem. 
Onmiddellijk borrelt de boosheid op. Hij probeert het te onderdrukken, maar het blijft 
aanhouden. Hij wil deze gevoelens niet, maar het schijnt hopeloos om ervan af te komen. Hij 
begint zichzelf af te vragen waarom de gevoelens van boosheid nog naar boven komen. Hij 
leidt hieruit af dat hij God niet gevraagd heeft of dat hij niet genoeg van Gods kracht ontvangen 
heeft om hem te helpen bij zijn pogingen de boosheid te overwinnen. Evenzo ervaart hij 
hetzelfde patroon bij het overwinnen van zijn andere verkeerde gewoonten. Nog meer 
verwarring en gevoelens van een nederlaag ontstaan. Weer twijfelt hij aan zijn oprechtheid en 
ervaart geen vrede in zijn wandelen met de Heer.  
Het is helemaal waar dat de macht van onze zondige natuur is verbroken aan het kruis. Dit 
betekent niet dat omdat we nu geloven we door eigen inspanningen te leveren God kunnen 
gehoorzamen. Denk eraan, wij hebben het vermogen niet, in en vanuit onszelf om God te 
gehoorzamen, hoewel de overweldigende invloed van onze zondige aard was gebroken aan 
het kruis. 
 
Eenvoudig deze waarheid weten en geloven is niet genoeg. Nee. Er is alleen één weg om de 
overwinning waar we naar verlangen te behalen. De overwinning over verleidingen en zonde 
vindt alleen plaats in ons leven wanneer we de waarheid van onze zondige natuur aan het 
kruis genageld, geloven en zo Christus toegang geven ons Zijn overwinning te geven. We 
moeten begrijpen dat we alleen overwinnend over zonde en verleidingen zullen zijn, wanneer 
we Hem toestaan door en in ons Zijn leven van overwinning te leven. 

Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten 
gelden, en erkennen ze die van God niet. De wet evenwel vindt zijn doel in Christus, 
zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. (Romeinen 10:3,4)  
 
Want voor mij is leven Christus en sterven winst. (Filippenzen 1:21) 

 
Persoonlijke reflectie en discussie 
1. Wat gebeurde er aan het kruis met de macht van de zondige natuur van de christen?  
2. Wanneer iemand dit weet en gelooft, betekent dit dan dat hij/ zij God voortdurend begint 

te gehoorzamen? 
3. Wat moet de christen ook geloven om zonde voortdurend te overwinnen? 
4. Bent u ooit in de verleiding gekomen te geloven dat u geen echte christen bent, omdat het 

zondeprobleem nog in uw leven is? 
5. Hebt u God ooit gevraagd een speciale zonde uit uw leven te verwijderen, maar leek Hij 

het niet te horen of te antwoorden, en uw worsteling met de zonde ging door? 
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest; 

• tot God om een opwekking te brengen in uw leven en in Zijn kerk; 

• tot God om u een openbaring te geven hoe u Jezus’ overwinnend leven kunt laten leven 
in en door uw leven; 

• voor de personen op uw gebedslijst. 
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Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed: 
Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn 
Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en 
gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de 
breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die alle 
kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God.  
(Efeziërs 3:16-19) 

 

Vul ons met Uw Geest. Versterk ons door de kracht van Uw Geest zodat we bestand zijn 
tegen alle aanvallen van de vijand. Vul ons met Uw liefde en open onze ogen om de 
liefde van Christus te begrijpen, zodat we Christus’ liefde aan anderen kunnen 
onthullen door onze woorden en daden. 

 

Dag 28. Christus geeft de overwinning 

Totdat de christen begint te begrijpen en te ervaren wat het betekent om Christus Zijn 
overwinning aan hem te laten geven, zal hij zijn verlangen van een standvastig gehoorzaam 
leven niet ervaren. In de studie van vandaag zal ik naar voren brengen hoe u Christus de kans 
geeft Zijn glorieuze leven in u uit te leven. Wanneer u deze waarheid begint te begrijpen zal 
uw christelijke leven nooit meer hetzelfde zijn. In plaats van een leven van spaarzame 
gehoorzaamheid en gebroken beloften naar God, zal u, op tijd, een leven ervaren van 
overwinning door Christus over elke verleiding en zonde die satan op uw weg brengt. Is een 
dergelijk standvastig gehoorzaam leven echt mogelijk? Kunnen we echt de overwinning 
behalen over elke verleiding en zonde in ons leven? Het is wel de manier van leven waartoe 
God ons heeft geroepen: 

Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde 
moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 
… Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor 
God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw 
begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het 
onrecht, maar juist in dienst van God, als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel 
uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet 
langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. 
(Romeinen 6:6, 11-14) 

 
Ellen White beaamt: 

Hij die niet over voldoende geloof in Christus beschikt om te geloven dat Hij hem kan 
weerhouden te zondigen, heeft niet het geloof dat hem de toegang geeft tot het 
koninkrijk van God. (Manuscript 161, 1897, p. 9) 

 
Wat is nu het antwoord op de vraag hoe we een standvastig overwinnend christelijk leven 
kunnen leven? Het antwoord is om Christus toe te laten Zijn overwinnend leven in ons uit te 
leven, een waarheid die in de Bijbel wordt geleerd: 

Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. (Psalm 16:8) 
 
De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt. Vertrouw op 
de HEER, voor altijd, want de HEER is een eeuwige rots. (Jesaja 26:3,4) 
 
Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf 
geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik 
ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel 
vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. (Johannes 15:4,5) 

 
Christus’ verstand was gevuld met pure, heilige, deugdzame gedachten. Wanneer we Christus 
vragen in ons te leven door de doop met de Heilige Geest, als we geloven dat Hij dat doet en 
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als wij geloven dat Hij Zijn liefde zal openbaren - Zijn pure, heilige, deugdzame gedachten in 
ons – dan zal Hij dat ook doen. Het zal Zich ten volle in ons leven openbaren. Paulus herkende 
dit feit toen hij schreef: 

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het 
geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. 
(Galaten 2:20) 
 
Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn 
Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en 
gegrondvest blijft in de liefde. (Efeziërs 3:16,17). 

 
Om een echte blijvende ervaring in Christus te hebben, moet u zich realiseren dat Jezus 
letterlijk in u woont. Hij zegt dat Hij dat doet en u kunt Hem geloven. Dit gebeurt wanneer u 
dagelijks de doop met de Heilige Geest ontvangt: 

Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal 
zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem 
niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik 
laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.  (Johannes 14:16-18) 
 
Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat Hij in ons blijft, 
weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven. (1 Johannes 3:24) 

 
Wanneer Jezus in u woont, heeft u Zijn ‘gedachten’ in u:  

Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij Hem zou 
kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus. (1 Korintiërs 2:16) 

 
Wij hebben Zijn liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing, de hele vrucht van de Geest: 

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen 
heeft. (Galaten 5:22,23)  
 

Doordat Christus via de doop met de Heilige Geest in ons leeft, nemen we bezit van Zijn voor- 
en afkeuren, Zijn pure gedachten, Zijn vergevingsgezindheid - de lijst kan door en doorgaan. 
Elke deugd van Christus is in u, doordat Christus in u woont. 
 
Hoe kan de christen deze waarheid toepassen? Eenvoudig gezegd: dit zijn de stappen. Als u 
bewust wordt van een verleiding of een zonde: 
1. Kies ervoor om uw gedachten onmiddellijk van de verleiding weg te nemen: 

Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, 
zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles 
wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God 
van de vrede met u zijn. (Filippenzen 4:8,9) 

2. Geloof dat de macht van de aantrekkingskracht voor de verleiding van uw zondige natuur 
die u beheerst, is verbroken. 

3. Geloof dat Jezus in u is en vraag Hem Zijn verdienste, die in relatie staat met de verleiding, 
in u te openbaren. Wees specifiek. 

4. Geloof dat Hij zich op deze wijze in u zal openbaren, houd vast aan dat geloof en vecht 
niet tegen de verleiding. Wanneer we tegen de verleiding vechten dan focussen we ons 
er in werkelijkheid op en trachten het te weerstaan in onze eigen kracht in plaats van op 
te zien naar Jezus voor de overwinning:  

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons 
afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de 
wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de 
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grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het 
verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij 
zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. (Hebreeën 12:1,2) 

5. Dank Hem voor de verlossing die Hij u zojuist heeft gegeven. 
 
Persoonlijke reflectie en discussie 
1. Is een voortdurend gehoorzaam leven mogelijk volgens de Bijbel? Hoe denkt Ellen White 

hierover? 
2. Wat leert de Bijbel over Jezus in de christen? Noem teksten. 
3. Wat is het voordeel voor u wanneer Jezus leeft in u? 
4. Wat zijn de stappen om Jezus toe te staan u de overwinning over verleidingen te geven? 
5. Hoe bent u van plan deze lering toe te passen in uw persoonlijk leven? 
 
Gebedsactiviteiten 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest; 

• tot God om een opwekking te brengen in uw leven en in Zijn kerk; 

• tot God om u te leiden om Jezus Zijn glorieuze leven in u te leven wanneer u verzocht 
wordt om te zondigen; 

• voor de personen op uw gebedslijst. 
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed: 

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen 
dan wij vragen of denken. (Efeziërs 3:20) 

 

Help ons te begrijpen dat we nooit hoeven te twijfelen aan Uw kracht om ons te 
verlossen van de zonde, om ons op te wekken persoonlijk en als Uw gemeente en om 
het evangelie in onze maatschappij te brengen. Help ons te geloven dat de grootste 
kracht in dit universum in ons leeft door Uw Heilige Geest. 

 

Dag 29. Rechtvaardigheid door het geloof 

Rechtvaardigheid door het geloof is simpelweg naar Jezus kijken om Zijn rechtvaardig leven 
van overwinning in ons leven te openbaren. God wil dat wij voor de overwinning op Jezus 
zien, niet naar onszelf: 

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons 
afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de 
wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de 
grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het 
verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij 
zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God.  (Hebreeën 12:1,2) 

 
Dit is de echte rechtvaardigheid door het geloof en Gods wil dat voor iedere christen. Oswald 
Chambers, een bekend christelijke schrijver, presenteerde deze wondervolle waarheid in zijn 
dagboek My Utmost for His Highest. In de wijding van 23 juli staat: ‘Maar u bent van Hem in 
Christus Jezus, Die voor ons … heiliging werd’ 

Maar u bent door Hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is 
geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in Hem zijn wij verlost. (1 
Korintiërs 1:30)   

 
Het geheimenis van de heiligmaking is dat de perfecte kwaliteiten van Jezus Christus als een 
gave in mijn leven zijn verleend, niet geleidelijk, maar direct toen ik door het geloof mij 
realiseerde dat Hij voor mij heiliging werd”. Heiliging betekent niets meer dan de heiligheid 
van Jezus die de mijne wordt en wordt bewezen in mijn leven. “Het wondervolle geheim van 
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een heilig leven leiden, ligt niet in het imiteren van Jezus, maar in het zichtbaar worden van 
de perfecte kwaliteiten van Jezus in mijn menselijk vlees. Heiligmaking is ‘Christus in u’. 

Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim is voor alle volken: 
Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister. (Kolossenzen 1:27) 

 
Het is Zijn wondervolle leven dat is verleend aan mij in de rechtvaardigmaking - gegeven door 
het geloof als een hoogste gave van Gods genade. Ben ik bereid om heiligmaking net zo waar 
te maken in mijn leven, als Zijn Woord? Heiligmaking betekent het bijbrengen van de hoge 
kwaliteiten van Jezus Christus voor mij. Het is de gave van Zijn geduld, liefde, heiligheid, 
geloof, reinheid en goddelijkheid die is tentoongesteld in en door iedere geheiligde ziel. 
Heiligmaking is niet de kracht aan Jezus onttrekken om heilig te zijn - het is het onttrekken 
van de grote heiligheid van Jezus die in Hem werd tentoongesteld en die Hij nu in mij wil 
tentoonstellen. Heiliging is toegerekend en geen imitatie. Imitatie is iets geheel anders. De 
perfectie van alles is in Jezus Christus en het geheim van de heiliging is dat alle perfecte 
kwaliteiten van Jezus tot mijn beschikking staan. Bijgevolg kan ik langzaam maar zeker een 
leven beginnen te leven van onuitsprekelijke orde, deugdelijkheid en heiligheid – 
bijeengehouden door de kracht van God. 

Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een 
onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die 
klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. (1 Petrus 1:4,5) 

 
Ziet u de schoonheid van deze waarheid? Ons aandeel is op te zien naar Jezus in gelovend 
vertrouwen. Gods beloften gelovend, dat Christus en Zijn rechtvaardigheid uitgedragen wordt 
in ons. Onze enig aandeel is het te kiezen, laten gebeuren en te geloven dát het ook gebeurt. 
Als onrechtvaardige verlangens en verleidingen komen, hoeven we er niet tegen te vechten. 
Wij moeten ons wenden tot Christus, Die in ons woont, en Hem vragen Zijn eigen 
rechtvaardigheid in ons te openbaren. Dan zullen we wachten in geloof en vertrouwen dat Hij 
het zal doen. 

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons 
afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de 
wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de 
grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het 
verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij 
zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. (Hebreeën 12:1,2) 

 
Wanneer Christus volledig in Zijn volk is geopenbaard, zal de aarde worden verlicht met Zijn 
glorie en karakter: 

1 Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de 
aarde werd door zijn lichtglans verlicht. (Openbaring 18:1) 

 
Dan zal Zijn volk net als Jezus zijn: 

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; 
(maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij 
zullen Hem zien, gelijk Hij is. (1 Johannes 3:2) 

 
Dan zullen zij, wanneer Hij komt in staat zijn in de nabijheid van Christus in al Zijn glorie te 
staan en niet verteerd worden. Dit is de belofte van God voor Zijn kinderen en die zal vervuld 
worden als we leren op te zien naar Jezus in geloof voor de schitterende openbaring van 
Hemzelf in ons. 

24 Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn 
heerlijkheid in grote vreugde. (Judas 24) 

 
Persoonlijke reflectie en discussie 
1. Als je kijkt naar deze studie, wat is dan Gods wil voor iedere christen? 
2. Wat is echte rechtvaardiging door het geloof? 
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3. Beschrijf in eigen woorden wat Oswald Chambers schreef. 
4. Hoe gaat u de rechtvaardiging door het geloof toepassen in uw leven? 
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner: 

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest; 

• tot God om een opwekking te brengen in uw leven en in Zijn kerk; 

• tot God om u te leiden Jezus volledig zichtbaar te maken in uw leven, zodat u eerlijk ervaart 
wat het betekent om gerechtigheid alleen door het geloof in Christus te krijgen; 

• voor de personen op uw gebedslijst. 
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed: 

Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn 
geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen. Zij zullen ontkiemen tussen 
het gras, uitbotten als wilgen langs het water. (Jesaja 44:3,4) 

 

Wij zijn geestelijk als droge grond. Giet Uw Geest in ons uit en zorg voor een opwekking 
en groei in de volheid van Christus. 

 

Dag 30. Gods geboden en de inwoning van Christus 

Gehoorzamen aan de tien geboden en de inwoning van Christus gaan hand in hand. U kunt 
het één niet zonder het ander hebben. Jezus zei: 

Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden 
van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. (Johannes 15:10) 

 
Jezus, de Heilige Geest en Gods wet zijn onafscheidelijk. Als wij in Christus blijven en Hij in 
ons, worden de tien geboden een volledig onderdeel van ons leven, omdat de Heilige Geest 
ze in ons hart zal schrijven: 

U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar 
met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in 
mensenharten.  (2 Korintiërs 3:3) 

 
In feite was het Jezus, die voor Zijn vleeswording, Mozes de tien geboden gaf. De God die de 
geboden aan Mozes gaf, openbaarde Zich aan Mozes als ‘Ik Ben’: 

Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK 
ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ (Exodus 3:14) 

 
In de brieven van Paulus vinden we veel instructies over houding en gedrag die de Heer wil 
dat we tot uiting brengen in ons leven: 

Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, die te gronde gaat aan 
bedrieglijke begeerten; Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken en 
trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige 
rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen 
elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon 
niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer 
stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan 
geven aan wie het nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar 
alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze 
hoort. Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u 
gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, 
alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol 
medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. (Efeziërs 4:22-32) 

 



62 
 

Waarom is er zoveel ruimte in de Bijbel gegeven om ons te informeren over hoe God wil dat 
we ons gedragen? De reden is dat we ons naar Zijn wil schikken in houding en gedrag en ook 
weten wat dat inhoudt. Hij wil dat we dit doen, zodat we, wanneer we in verleiding komen om 
verkeerd te handelen, ons bewust zijn van de situatie. 
 
Als we Gods wil niet kennen in zulke omstandigheden, zouden we er niet voor kiezen om 
Christus te vragen die kant van Zijn karakter in ons te openbaren. Bijvoorbeeld, als een 
gelovige niet weet dat het verkeerd is om boosheid in toom te houden en kritiek te hebben op 
een ander die iets verkeerds doet, zal zijn gedachten niet kunnen afkeren van de boosheid en 
de kritische geest die hij begint te voelen. Hij kiest er niet voor om Christus Zijn kalme en niet 
kritische geest in hem te openbaren in deze situatie, omdat hij zich niet bewust is dat die 
boosheid en die kritische geest fout zijn. En zo zal hij Christus karakter in die speciale situatie, 
niet weerspiegelen. In die situatie van zijn leven is hij nog niet begonnen om het karakter van 
Christus in zichzelf te ontwikkelen. Wanneer Christus in ons woont, zal Hij ernaar zoeken om 
Zijn leven in en door ons uit te leven. Dit betekent dat Hij ernaar zal zoeken hoe Hij de tien 
geboden in ons leven tot uitdrukking kan brengen, precies zoals Hij deed toen Hij op deze 
aarde rondliep: 

Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet. (Psalm 40:9) 
 
Ook zijn de tien geboden onlosmakelijk verbonden met liefde, Jezus maakte dit zeer duidelijk 
toe Hij leerde: 

Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik 
doen om het eeuwige leven te verwerven?’  Hij antwoordde: ‘Waarom vraagt u Me naar 
het goede? Er is er maar één die goed is. Als u het leven wilt binnengaan, houd u dan 
aan zijn geboden.’ ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, 
pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader 
en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ (Matteus 19:16-19) 
 
Om Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is 
het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw 
hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste 
gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden 
zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ (Matteus 22:35-40) 

 
De apostel Paulus leerde dat liefde en Gods geboden verwijzen naar dezelfde ervaring in 
iemands leven: 

Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de wet 
vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet 
op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze 
ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Liefde berokkent de naaste geen kwaad, 
dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. (Romeinen 13:8-10) 

 
De eerste vier geboden laten ons zien hoe we God moeten liefhebben en de laatste zes 
vertellen ons hoe we elkaar moeten liefhebben. Vandaar dat Christus Die in ons woont, de 
tien geboden, liefde en een diepe relatie met Jezus zeer nauw met elkaar zijn verbonden. U 
kunt het één niet hebben zonder het ander. Johannes schreef over deze nauwe relatie in zijn 
eerste brief: 

Het bewaren van Christus’ geboden: Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan 
zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken Hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is 
een leugenaar; de waarheid is niet in hem. In ieder die zich aan Gods woord houdt, is 
zijn liefde werkelijk tot volmaaktheid gekomen; hierdoor weten we dat we in Hem 
zijn. Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. (1 
Johannes 2:3-6) 
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Johannes verbindt duidelijk het intieme kennen van Jezus met het houden van de tien 
geboden, liefde en in Hem blijven. Hij zegt dat als we in Christus blijven we zullen wandelen 
of leven zoals Hij leefde. Waarom? Omdat Jezus Zijn leven zal uitleven in ons en ons leven 
een leven van gehoorzaamheid aan Gods geboden zal zijn. 
 
Persoonlijke reflectie en discussie 
1. Hoe verbond Jezus het ‘in Hem blijven’ met de tien geboden? 
2. Hoe verbond Jezus liefde met de tien geboden? 
3. Wie gaf de tien geboden op de berg Sinaï? 
4. Waar schrijft God vandaag de dag de tien geboden en via welke middelen? 
5. Hoe bent u van plan deze week de studie in te passen in uw leven? 
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest; 

• tot God om een opwekking te brengen in uw leven en in Zijn kerk; 

• tot God om Zijn tien geboden in uw hart te schrijven en u te leiden om Jezus Zijn 
gehoorzaamheid aan de tien geboden uit te leven in uw leven; 

• voor de personen op uw gebedslijst. 
 
Lees en gebruik deze tekst in uw gebed: 

Het is tijd om in te grijpen, HEER, overal wordt uw wet geschonden. (Psalm 119:126) 
 

Neem onze wetteloosheid van ons weg en geef ons een gehoorzaam hart. 

 

Dag 31. In Christus zijn en dienen  

Het dienen van de Heer kan soms een zware last worden, gevuld met angst en stress totdat 
christenen gaan begrijpen en ervaren hoe het is om werkelijk in Christus te zijn en Hij in jou. 
Als het geheim van het in Christus zijn, is ervaren, dan verandert alles. Het dienen van de 
Heer is een vreugde en de stress en de lasten zijn verlicht.  
 
Ellen White vertelt over de grote vrede die Jezus had toe hij op aarde predikte. Zijn reactie op 
de storm die zijn discipelen en Hem bedreigde, beschreef zij als volgt:  

Toen Jezus werd gewekt om de storm het hoofd te bieden, had Hij volkomen rust. Er 
was geen spoor van angst in woord of blik, want er was geen vrees in Zijn hart. Hij 
vertrouwde niet op het bezit van almachtig. Hij bezat deze rust niet als Meester van 
aarde, zee en hemel. Die macht had Hij afgelegd en Hij zegt: "Ik kan van Mijzelf niets 
doen." (Johannes 5:30) Hij vertrouwde op de macht van zijn Vader. Jezus rustte in het 
geloof; geloof in Gods liefde en zorg en de macht van het woord dat de storm deed 
stilde, was Gods macht. (De wens der eeuwen, Hfdst. 35).  

 
Ze gaat door om ons uit te dagen onze Heer op dezelfde manier te vertrouwen:  

Zoals Jezus vertrouwde op de zorg van zijn Vader, moeten wij vertrouwen op de zorg 
van onze Heiland. Als de discipelen op Hem vertrouwd hadden, zouden zij rustig zijn 
gebleven. Hun vrees ten tijde van gevaar liet zien dat zij geen geloof hadden. In hun 
pogen zichzelf te redden, hadden ze Jezus vergeten, en pas toen ze wanhoopten aan 
zichzelf, richten ze zich tot Hem. Eerst toen kon Hij hun helpen. Hoe dikwijls is de 
ervaring van de discipelen ook de onze! Als de stormen van verzoeking komen en de 
felle bliksem flitst, de golven over ons slaan, strijden we alleen tegen de storm en 
vergeten dat er Iemand is, die ons kan helpen. We vertrouwen op eigen kracht tot wij 
geen hoop meer hebben en wij op het punt staan onder te gaan. Dan denken we aan 
Jezus en als wij Hem aanroepen om ons te redden, zullen we niet vergeefs roepen. 
Hoewel Hij verdrietig ons ongeloof en ons zelfvertrouwen berispt, zal Hij nooit nalaten 
ons de hulp te geven die we nodig hebben. Of we op het land of op het water zijn, we 
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hoeven niet bang te zijn als de Heiland in ons leeft. Een levend geloof in de Verlosser 
stilt de levenszee en zal ons redden uit gevaren op de wijze die Hij kent als de beste is. 
(De wens der eeuwen, Hfdst. 35)  

 
Als wij werkelijk ervaring dat wij in Hem verblijven en Hij in ons’, dan is Zijn aanwezigheid een 
realiteit. Ons rusten in Hem zal dan echt worden, niet slechts een theorie en het zal consistent 
zijn. Alle angst, zorgen en stress, in het dienen of het leven, zullen weg zijn. De lasten van het 
dienen zullen verlicht worden, vervangen door onze rust in Jezus. Zoals Ellen White zegt: ‘we 
niet vertrouwen op onze eigen zelfredzaamheid, maar ons richten op Jezus’. Als we in Christus 
blijven, zullen we de relatie met Hem die Hij met Zijn Vader had, waardoor hij kon rusten in de 
zekerheid dat de Vader door Hem zou spreken en handelen.  

Geloof je niet dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens 
mijzelf als ik tot jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. 
(Johannes 14:10)  

 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Als u angstig of gestrest bent in uw dienst voor de Heer, wat zegt dat dan van u?  
2. Toen de discipelen op de boot in de storm waren, was het toen onverstandig om bang te 

zijn? Waarom wel/ niet?  
3. Hoe reageert u gewoonlijk wanneer er beproevingen, verleidingen en moeilijkheden in uw 

leven komen? 
4. Hoe wil God dat u reageert in moeilijkheden en lastige situaties?  
5. Hoe bent u van plan om de les van deze studie deze week in uw leven toe te passen?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God om ieder van u te blijven dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om opwekking te brengen in uw leven en in Zijn kerk; 

• tot God om u eraan te herinneren om op Jezus te zien en op Hem te vertrouwen wanneer 
de volgende gelegenheid komt om Hem te dienen of wanneer er een beproeving komt in 
uw leven;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees en gebruik deze tekst bij uw gebed:  

Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt. (Psalm 
34:9)  

 

Laat ons op U vertrouwen, Heer, en niet in aardse dingen, en zegen ons dan 
overvloedig.  

 

Dag 32. De sabbatsrust  

Het evangelie wordt onderwezen in het scheppingsverhaal. Zo lezen wij in Genesis:  
Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had 
God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte hij van het werk dat Hij gedaan had.  
(Genesis 2:1-2)  

 
Hier ontdekken wij dat God werkte en toen rustte. De situatie :9 Adam was precies het 
tegenovergestelde. Eerst ging hij Gods rust binnen, want de zevende dag, de sabbat, was zijn 
eerste volle levensdag. Nadat hij Gods rust was binnengegaan, werkte hij vervolgens.  
Dezelfde volgorde is van toepassing op de verlossing van de mens. In Christus voltooide God 
het verlossingswerk door Zijn zondeloos leven, dood en opstanding. De mens begint Gods 
verlossingswerk in zijn leven te ervaren door te rusten in wat God al voor hem gedaan heeft. 
Hij rust in het feit dat Jezus voor zijn zonden is gestorven en hem eeuwig leven heeft gegeven 
als een gratis geschenk. Hij rust in het feit dat de gerechtigheid van Christus hem bedekt. Hij 
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rust ook in het feit dat aan het kruis de macht van zijn zondige natuur is verbroken en dat hij 
nu verlost is om God te dienen. Dagelijks rust hij in het feit dat Christus in hem leeft en Zijn 
leven in en door hem zal leiden als hij er eenvoudigweg voor kiest Hem dat toe laten.  
Zodra de gelovige in deze waarheden rust, is hij in staat te ‘werken’ of God trouw dienen en 
te gehoorzamen in zijn leven en zijn bediening. Deze rust is noodzakelijk voor hem om God 
trouw te dienen. Met ‘rust’ bedoel ik dat hij door geloof aanvaardt wat God voor zijn verlossing 
heeft gedaan, en stilzwijgend vertrouwt op Christus. In Hebreeën 4 vinden we een soortgelijke 
beschrijving van het begrip rust in het verhaal van Israëls falen om Gods rust binnen te gaan 
tijdens hun verblijf in de woestijn:  

Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. Want wie Gods rust is 
binnengegaan, vindt rust na zijn werk zoals God van de zijne. Laten wij dus alles op 
alles zetten om die rust binnen te gaan, opdat niemand dit voorbeeld van 
ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. (Hebreeën 4:9-11)  

 
Gods woord is zeer duidelijk over het begrip rust. Wanneer we Gods rust binnengaan, houden 
we op met onze eigen inspanningen. Ons wordt verteld dat het belangrijk voor ons is om de 
rust te zoeken en erbinnen te gaan. Anders zullen we falen in onze gehoorzaamheid vanwege 
ons ongeloof.  
 
De enige manier om de overwinning over verleiding en zonde te behalen, is te rusten in het 
feit dat Jezus in ons woont en door Hem toe te staan Zijn leven in en door ons te leven. We 
moeten in die waarheid rusten door te geloven en Gods verlossingswerk in ons leven niet 
hinderen door te proberen door te werken of onze eigen inspanningen te leveren om te 
gehoorzamen. Ons deel is te geloven en te kiezen om Christus Zijn leven in ons te laten leven. 
Wij moeten op deze waarheid vertrouwen door geloof en Gods verlossingswerk in ons leven 
niet hinderen door te proberen door te proberen te werken of onze eigen inspanning te 
gehoorzamen. Ons deel is te geloven en te kiezen om Christus Zijn leven in ons te laten leiden. 
Wij moeten rusten in Zijn volbrachte werk. Dit rusten in Christus is de ware bedoeling van de 
Sabbatsrust, waar God ons toe oproept te ervaren.  

Houd de sabbat in er als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid 
verrichte, maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan 
mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en 
slavinnen, voor uw vee, en ook voor de vreemdelingen die in uw steden wonen. Want 
in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat er 
leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbatdag en 
geheiligd. (Exodus 20:8-11)  

 
Ons aandeel is te kiezen en te geloven. Dit vraagt honderd procent overgave aan Christus in 
honderd procent van onze tijd.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Hoe wordt in het scheppingsverhaal het evangelie onderwezen?  
2. In welke waarheid over Jezus moet de christen rusten?  
3. Hoe is rusten in Jezus verbonden met een gehoorzaam christelijk leven?  
4. Wat is de ware betekenis van de Sabbatsrust?  
5. Hoe bent u van plan deze les toe te passen in uw leven van deze week?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar.  
Bid met uw gebedspartner:  

• tot God om ieder van u te blijven dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om opwekking te brengen in uw leven en in Zijn kerk;  
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• tot God om u eraan te herinneren om op Jezus te zien en op Hem te vertrouwen wanneer 
de volgende gelegenheid komt om Hem te dienen of wanneer er een beproeving komt in 
uw leven;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed:  

Zoek de HEER nu Hij Zich laat vinden, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de 
goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen 
herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen; laat hij 
terugkeren naar onze God die hem ruimharig zal vergeven. (Jesaja 55:6-7)  

 

Bewerk ons zodat wij U zoeken en onze slechte wegen en zondige gedachten verlaten. 
Help ons om onszelf naar U toe te keren met ons gehele hart. Heb medelijden met ons 
en vergeef ons.  

  



67 
 

Sectie 5. De doop van de Heilige Geest en gemeenschap  
Dag 33. We missen iets   

De doop van de Heilige Geest is een noodzakelijke ervaring voor de christen wanneer hij in 
zijn leven en bediening werkelijk als Jezus wil worden. Door de doop van de Heilige Geest 
leeft Jezus meest volledig in de gelovige. Als resultaat van deze innige relatie met Jezus zal 
de gelovige zijn grootste overwinningen over de zonde beginnen te ervaren en de meest 
betekenisvolle relatie met zijn Schepper ontwikkelen.  
De relatie tussen de doop van de Heilige Geest en oprechte christelijke gemeenschap, is ook 
voor de christen essentieel om te begrijpen en te ervaren. Zelfs wanneer we de doop van de 
Heilige Geest zullen ontvangen, zullen we geestelijk niet groeien, zoals God dat bedoelt 
zonder een zinvolle, wederzijds afhankelijke gemeenschap met andere, door de Geest 
gevulde gelovigen. Met de Geest vervuld worden en enigszins geïsoleerd en onafhankelijk 
van andere, door de Geest vervulde christenen te blijven, zal niet alleen onze geestelijke groei 
in de weg staan maar kan ook leiden tot het verlies van de volheid van de aanwezigheid van 
de Geest in ons leven.  
Bijbelgetrouwe denominaties (kerken), inclusief Zevende-dags Adventisten hebben de neiging 
om zeer intellectueel te zijn in hun godsdienst. Wij kennen veel waarheden van de Bijbel die 
van levensbelang zijn. Onze evangelisatie pogingen zijn gericht op deze waarheden, die ons 
onderscheiden van andere kerken. Vandaar dat velen die ervoor kiezen kerkleden te worden, 
dat doen vanwege die waarheden.  
Een feit waar ik mij dikwijls zorgen over maak, is de algemene zwakheid bij Zevende-dags 
Adventisten op het gebied van christelijke gemeenschap. Wij zijn veel meer een 
onafhankelijke groep van gelovigen. Iemand zal een enigszins onafhankelijke geest moeten 
hebben om een Zevende-dags Adventist te worden en te kiezen voor de zevende- dag Sabbat 
die ons onderscheidt van de meeste andere christenen. Ik heb dikwijls de omschrijving 
gelezen van de Pinkster gelovigen:  

Zij wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge 
gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. (Handelingen 2:42)  

 
Ik weet dat we ‘op de rechte weg’ zijn als kerk, wanneer het aankomt op leerstellingen. Als het 
echter aankomt op gemeenschap, doen we het niet zo goed. Ik heb opgemerkt dat de meeste 
Adventisten harde werkers zijn, die voor hun gezin zorgen en hun best doen de eredienst op 
Sabbat bij te wonen. De meeste diensten zijn een beetje formeel, met weinig tot geen tijd voor 
communicatie over en weer tussen gelovigen. Vandaar dat de gemiddelde gemeenschap 
bestaat uit een hartelijke groet voor en na de kerk. Daarna gaan de meesten op weg naar hun 
huis om de volgende Sabbat weer terug te keren.  
 
Veel van onze gemeenten hebben in het midden van de week een gebedsbijeenkomst, die 
gewoonlijk bestaat uit een Bijbelse presentatie door de predikant en tijd voor gebed. De 
meeste van onze gemeenteleden vinden echter dat ze te druk of te moe zijn om deze 
doordeweekse bijeenkomst bij te wonen. Ik heb dikwijls het gevoel dat als Zevende-dags 
Adventist christen, gemeenschap een belangrijkere rol zou moeten spelen, dan dat het nu 
doet. De volgende zeven studies zullen laten zien waarom Geest vervulde christenen een 
hechte gemeenschap moeten aangaan met anderen die met de Geest vervuld zijn, als zij 
willen groeien in de volheid van Christus en klaar willen zijn voor Zijn wederkomst.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wat zijn de kenmerken van de vroege christelijke kerk, zoals beschreven in Handelingen 

2:42?  
2. Denk eens na over hoeveel oprechte christelijke gemeenschap u nu heeft of in het 

verleden heeft gehad. 
3. Waarom denkt u dat christelijke gemeenschap belangrijk is in ons leven van vandaag?  
4. Waarom denkt u dat christelijke gemeenschap noodzakelijk is om gereed te zijn voor 

Christus wederkomst?  
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Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om een opleving te brengen in uw leven en in Zijn kerk;  

• tot God om uw verstand te openen om te begrijpen waarom christelijke gemeenschap zo 
belangrijk is;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed:  

Ik heb je voor een ogenblik verlaten, maar vol mededogen neem Ik je weer bij mij; In 
laaiende toorn verborg Ik mijn gelaat voor je, slechts één ogenblik, maar Ik zal me weer 
of je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de Heer, die je vrijkoopt. Dit is voor Mij 
als bij de vloed van Noach: zoals Ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer 
de aarde zou overspoelen, zo zweer Ik dat mijn toorn jou niet meer treft en dat Ik je ooit 
meer bedreig. Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit 
meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt de HEER, die zich over 
je ontfermt. (Jesaja 54:7-9)  

 

Verlaat ons niet vanwege onze zonden- heb erbarmen voor ons en bevrijd ons van onze 
zonden. Herstel ons zodat we geestelijk sterk worden.  

 

Dag 34. De vroege kerkgemeente  

Persoonlijk geloof ik dat de Heer Zijn volk aan het bewegen is om beter te kijken naar hoe de 
nieuw testamentische kerk was. De Zevende-dags Adventisten hebben zichzelf jarenlang 
gezien als Gods overblijfsel. We hebben net als de vroege kerk, getracht trouw te blijven aan 
de leringen van Gods woord. Ik geloof dat de Heer ons roept om niet alleen vast te houden 
aan de ‘leringen van de apostelen’, maar ook om vast te houden aan de ‘gemeenschap, het 
breken van brood en gebed.’ (Handelingen 2:42)  
 
God roept Zijn kinderen om Zijn overblijfsel te zijn, net als de vroege kerk van het nieuwe 
testament, niet alleen in de leerstellingen maar ook in gemeenschap. Gemeenschap is een 
belangrijk aspect om Gods overblijfsel te zijn. Laten we met dit in onze gedachten eens nader 
kijken naar hoe Gods vroege kerk er uit zag. Het boek Handelingen vertelt ons dat de vroege 
christenen zowel in de tempel als van huis tot huis bijeenkwamen:  

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij 
elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 
(Handelingen 2:42)  

 
Toen de christenen niet meer welkom waren in de Joodse tempels, werden hun huizen het 
middelpunt voor hun aanbidding en gemeenschap. De huizen van de gelovigen waren de 
plaatsen waar zij elkaar ontmoetten voor lofprijzing, gemeenschap en onderwijs. Vele teksten 
noemen de huizen in het nieuwe testament waar de christenen samenkwamen:  

Toen ze in de stad waren gekomen, gingen zij naar het bovenvertrek waar zij verblijf 
hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeüs 
en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van 
Jakobus. (Handelingen 1:13)  
 
Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze 
heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. 
Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde zij ons uit met de woorden: ‘Als 
u ervan overtuigd bent dat ik in de Here geloof, neem dan bij mij uw intrek.’ Ze drong er 
bij ons sterk op aan. (Handelingen 16:14-15)  
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Maar de andere Joden werden vervuld van jaloezie en riepen enkele raddraaiers te hulp, 
die een volksoploop veroorzaakten en grote beroering in de stad teweegbrachten. Ze 
trokken naar het huis van Jason om Paulus en Silas aan een volksgericht te 
onderwerpen, maar toen ze hen daar niet aantroffen, sleepten ze Jason en enkele 
andere leerlingen mee naar de stadsbestuurders, tegen wie ze schreeuwden: ‘De 
mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu hier gekomen, en Jason heeft hun 
onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer door te 
beweren dat iemand anders koning is, namelijk Jezus! De te hoop gelopen menigte en 
de stadsbestuurder raakten in verwarring bij het horen van deze woorden. Jason en de 
anderen werden op borgtocht vrijgelaten. (Handelingen 17:5-9)  
 
U weet ook dat alles bekend heb gemaakt van uw welzijn ten goede komt en dat ik 
daarover in het openbaar en thuis heb onderricht (Handelingen 20:20)  
 
Groet ook de gemeente die bij hen in huis samenkomt. Groet mijn geliefde Epenetus, 
die als eerste in Asia tot geloof in Christus is gekomen. (Romeinen 16:5)  
 
Ja, ik heb ik ook nog Stefanas en zijn huisgenoten gedoopt; maar ik kan mij niet 
herinneren dat ik nog iemand anders heb gedoopt. (1 Korintiërs 1:16)  
 
 De gemeenten van Asia groeten u. Ook Aquila en Prisca en van de gemeente die bij 
hen in huis samenkomt laten u, met wie zij in de Heer verbonden zijn, hartelijk groeten. 
(1 Korintiërs 16:19)  
 
Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten, en ook Nymfa en de gemeente die 
in haar huis samenkomt? (Kolossenzen 4:15)  

 
De apostelen begrepen heel goed de belangrijkheid van een kleine huisgemeenschap. Drie 
en een half jaar lang hadden zij op deze manier God aanbeden en met Jezus samen te komen.  
We kunnen begrijpen hoe natuurlijk het voor de apostelen was om door te gaan met deze 
kleine groepssamenkomsten toen honderden en duizenden personen Christus accepteerden. 
De huisgemeente-stijl zou het veel gemakkelijker maken om van de grote aantallen die de 
kerk dagelijks bezochten, op te nemen en te organiseren.  

Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breide hun aantal 
dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered. (Handelingen2:47)  

 
Deze kleine groepen dienden de groei van de kerk goed. Er wordt geschat dat er in de derde 
eeuw zes miljoen christenen in het Romeinse rijk woonden. Deze kleine gemeenten waren 
bevorderlijk voor de groei. Nieuwe leden waren snel en grondig opgenomen. Het zal ook 
duidelijk zijn dat deze groepen niet alleen ter ondersteuning dienen, maar ook evangeliserend 
van aard waren. De huisgroepen stelden de kerk in staat te groeien, zelfs in tijden van ernstige 
vervolging. En als het aantal leden van een huisgroep groeide, werden de deelnemers 
gedwongen zich af te splitsen en een nieuwe groep te vormden in een ander huis.  
De hechte, intieme gemeenschap die het gevolg is van de kleine groep schept een zeer 
hechte band tussen de leden van de groep. Wederzijdse bemoediging vindt gemakkelijker 
plaats. Het is zo’n omgeving dat medegelovigen kracht van elkaar ontvangen. De mens is 
geschapen om samen met anderen sterker te staan dan alleen. Christenen in deze tijd hebben 
kracht nodig die voortkomt uit de hechte, intieme band zoals de vroege kerk die ervaarde. 
Zoals God in het begin zei ‘het is niet goed dat de mens alleen is’. (Genesis 2:18)  
 
Het is niet goed voor de christen om te proberen de krachten van satan en de wereld alleen 
te weerstaan.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Waar ontmoetten de vroege christenen elkaar om gemeenschap te hebben, en waarom?  
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2. Wat zijn de voordelen van huisgroepen?  
3. Waarom denkt u dat christelijke gemeenschap heden ten dage belangrijk is?  
4. Denkt u dat er een tijd zal komen dat huisgroepen noodzakelijk worden? Waarom, of 

waarom niet?  
5. Zou u lid willen worden van een door Gods Geest gevulde huisgroep? Zo ja, hoe kan dit 

voor u werkelijkheid worden?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om een opleving te brengen in uw leven en in Zijn kerk;  

• tot God om u te leiden deel te worden van een gemeente;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees deze tekst en gebruik hem in uw gebed:  

Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk 
nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God Zich over jou 
verheugen. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag 
noch nacht. Jullie die de HEER aanroepen, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin 
rust, totdat Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. 
(Jesaja 62:5-7) 
  

Laat ons volhardend tot U bidden totdat U ons doet herleven en maakt dat wij Uw Naam 
prijzen in deze gemeenschap.  

 

Dag 35. De doop van de Heilige Geest en huisgroepen  

De doop van de Heilige Geest en huisgroepen gaan hand in hand. Beide zijn nodig voor de 
christen om tot de volheid van Christus te kunnen groeien. Om de groep te laten functioneren 
zoals God dat wil, is voor de kernleden van een huisgroep de doop van de Heilige Geest 
noodzakelijk. We zien dit duidelijk geïllustreerd in de ervaring van Christus en zijn discipelen. 
De twaalf discipelen waren drie en een half jaar zeer dicht bij Jezus en bij elkaar betrokken. 
Toch zien wij hen onderling kibbelen op weg naar de Pesachmaaltijd vlak voordat Christus 
door de menigte gevangengenomen wordt en uiteindelijk gekruisigd: Toen ontstond er onder 
hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. (Lucas 22:24)  
 
Zij hadden in deze jaren nog niet het niveau bereikt van een liefdevolle, toegewijde 
gemeenschap met God of met elkaar. Alleen deel uitmaken van een gemeenschap waarvan 
Christus de leider was, was niet genoeg om de veranderingen teweeg te brengen die nodig 
waren om op te groeien tot de volheid van Christus. Later zien we dat zij aangrijpend 
veranderd zijn. Wat maakte het verschil? Hun doop met de Heilige Geest op de Pinksterdag 
maakte het verschil. Vanaf die dag traden zij, en alle anderen die daar aanwezig waren, binnen 
in de ware christelijke gemeenschap die God wil dat dat elke gelovige ervaart:  

Zij wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge 
gemeenschap, het breken van het brood en het gebed … Elke dag kwamen ze trouw en 
eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun 
maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de 
gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen 
werden gered. (Handelingen 2:42, 46-47)  

 
De manier van kerkzijn in de vroege kerk kan niet plaatsvinden tijdens de traditionele eredienst 
op sabbatmorgen vanwege de inter-relationele dynamiek (krachten die invloed hebben op de 
onderlinge verhoudingen) die nodig is tussen gelovigen die vervuld zijn van de Geest. De 
enige manier om dit soort gemeenschap te ervaren is in kleine christelijke groepen. De 
traditionele eredienst op sabbat is belangrijk. Het punt is dat dit alléén, niet genoeg is. Het 
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belang van het samenzijn van door de Geestvervulde gelovigen in kleine groepen wordt 
aangetoond door twee illustraties. Paulus geeft ons één illustratie van de noodzaak van een 
voortdurende levende verbinding tussen gelovigen in zijn eerste brief aan de Korintiërs, 
hoofdstuk 12. Hij gebruikt daar de analogie van het menselijk lichaam om de kerk en haar 
leden te beschrijven. Hij wijst erop hoe nodig het is dat elk lichaamsdeel het lichaam dient. 
Met de Geestvervulde gelovigen hebben elkaar nodig.  
Zij zijn er om elkaar aan te vullen net zoals uw hart, rechterhand, ogen enz. de andere delen 
van uw lichaam dienen. Uit deze analogie blijkt duidelijk dat voor elk lichaamsdeel het 
zonneklaar is om in een hechte, levende relatie met elkaar te blijven. Het zijn de 
huisgemeentegroepen die de met de Geest gedoopte gelovigen in staat stellen een hechte 
levende relatie met het lichaam van Christus te onderhouden, waardoor de leden van dat 
lichaam elkaar kunnen dienen:   

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een 

wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door 

diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot 

geloof, de ander de gave om te genezen; en weer anderen de kracht om wonderen te 

verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig 

is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen. Al deze gaven worden 

geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt 

zoals Hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun 

veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van 

Christus. (1 Korintiërs 12:7-12)  

En Hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van 

het evangelie als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn 

dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons 

geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van 

de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.  Dan zijn 

we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind 

meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn 

wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen 

we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig 

toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam 

samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. 

Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt 

door de liefde. (Efeziërs 4:11-16)  

Een andere illustratie van het belang van huisgemeenten kan gezien worden rondom een 
kampvuur. Denk eens terug aan tijd dat u rond een kampvuur zat en keek hoe sintels 
brandden. Om het vuur aan de gang te houden was het belangrijk dat je de sintels dichtbij  
elkaar hield en af en toe wat nieuw hout op het vuur te gooide. Als een brandende sintel 
gescheiden raakte van andere brandende sintels, zou hij snel zijn vuur verliezen en doven. 
Dit illustreert duidelijk het belang van een hechte christelijke gemeenschap. Om het ‘vuur’ in 
het leven van t de met de Geest vervulde gelovige niet te laten doven met hij niet alleen God 
bidden voor de inwoning van de Heilige Geest (Efeziërs 5:18), maar ook voortdurend in 
gemeenschap blijven met andere met de Geest vervulde gelovigen. 
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wat is de relatie tussen de doop van de Heilige Geest en christelijke groep van gelovigen?  
2. Was de verbinding met Jezus, die drie en een half jaar duurde, genoeg voor de discipelen 

om hen voor te bereiden op de hechte gemeenschapsband die Jezus hen wenste te 
hebben? Waarom wel/ niet?  

3. Welke illustratie gebruikte Paulus om aan te geven hoe hecht christenen met elkaar 
verbonden zouden moeten zijn?  
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4. Welke illustratie uit de natuur leert deze les ook?  
5. Vindt u dat een hechte gemeenschap belangrijk is in uw geestelijk leven? Waarom?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om een opleving te brengen in uw leven en in Zijn kerk;  

• tot God om uw pogingen te zegenen deel te worden van een gemeente;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed:  

Mijn ziel schreit van verdriet, richt mij op zoals U hebt beloofd. (Psalm 119:28) 
  

Mijn zondige positie heeft me verzwakt. Keer me af van mijn zonden. Sterk me geestelijk 
zoals U heeft beloofd.  

 

Dag 36. De kerk  

Het Griekse woord dat in het nieuwe testament wordt gebruikt voor kerk is ecclesia dat 
‘degenen die bijeengeroepen zijn’ betekent. Wanneer mannen en vrouwen reageren op de 
overtuiging van de Heilige Geest om Christus te aanvaarden als hun Verlosser, worden zij 
deel van de ecclesia, de bijeen geroepenen. Wanneer we het nieuwe testament bestuderen 
ontdekken we dat er twee belangrijke aspecten van kerk zijn. Degenen die bijeengeroepen 
zijn, zijn geroepen om de leer van de Bijbel te geloven, Paulus beschrijft die kerk als volgt:  

voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen 
in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van 
de waarheid (1 Timotheüs 3:15)  

 
Paulus noemt de kerk de ‘pilaar en grond van de waarheid’. De bijeen geroepenen moeten de 
waarheid van Gods woord geloven, uitleven en onderwijzen. Er is nog een belangrijk aspect 
van het kerk zijn onthuld in de eerste brief van Johannes:  

Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons 
verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn 
Zoon Jezus Christus. (1 Johannes1:3)  

 
Dit tweede essentiële aspect van het kerk zijn is dat, wat het nieuwe testament ‘gemeenschap’ 
noemt. Gemeenschap is, op zijn zachts gezegd, zeer zeker niet een nieuw begrip. In feite 
hebben wij al gemeenschap als we op Sabbat in de kerk aanbidden of als we een sociale 
bijeenkomst in de kerk bezoeken. Het begrip vanuit het nieuwe testament is echter veel breder 
dan de meeste christenen zich beseffen. Het Griekse woord voor gemeenschap is koinonia. 
Het zelfstandig naamwoord betekent delen in, deelnemen aan of actief betrokken zijn. De 
werkwoordsvorm betekent communiceren, uitdelen en overdragen. Vandaar dat koinonia in 
zijn geheel veel meer betekent dan eenvoudigweg voor de eredienst op Sabbat bij elkaar 
zitten in de kerkzaal, of samen wat spelletjes doen op een sociale bijeenkomst. De nieuw 
testamentische betekenis van gemeenschap gaat veel dieper. In essentie betekent het elkaar 
dienen. Het is niet alleen elkaars naam kennen, weten waar we wonen, en elkaar warm op 
Sabbatmorgen in de kerk begroeten. Het betekent het delen van elkaars hoop, dromen, 
moeilijkheden en pijn. Het betekent dat we God toestaan ons te gebruiken om zorg voor elkaar 
te dragen. Volgens het nieuwe testament is een kerkgemeenschap een vergadering van 
individuen, door God uit de wereld geroepen om een gemeenschap te vormen met een 
gemeenschappelijke Bijbelse overtuigingen en die actief met elkaar communiceren, uitdelen, 
doorgeven en bedienen. Als christenen niet een dergelijke relatie met elkaar hebben, doen zij 
het plan van God voor Zijn kerk, tekort. Wij zullen dan wel de sabbat vieren en naar de kerk 
gaan, maar als we zijn niet een echte koinonia, een christelijke gemeenschap, zijn, dan 
ervaren wij Gods definitie van kerk zijn niet ten volle.  
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Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wat betekent het woord kerk in het nieuwe testament?  
2. Wat zijn de twee aspecten van een christelijke kerk in het nieuwe testament?  
3. Wat betekent het om in koinonia, gemeenschap met elkaar te zijn?  
4. Bent u betrokken bij gemeenschap met enige christenen?  
5. Zo ja, wat is uw ervaring met deze manier van gemeenschap?  
6. Zo nee, zou u er deel van willen uitmaken?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om een opleving te brengen in uw leven en in Zijn kerk;  

• tot God om uw pogingen te zegenen deel te worden van een koinonia groep van gelovigen 
of uw groep van gelovigen te zegenen als u daar al lid van bent;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees en gebruik de volgende tekst in uw gebed:  

Vromen, heb ontzag voor de HEER: wie Hem vreest lijdt geen gebrek. (Psalm 34:10) 
  

Bewerk ons U te vrezen en U eerbied te bewijzen met geheel ons hart. Bevrijd ons van 
de dingen die ons scheiden van onze geestelijke noden.  

 

Dag 37. Gods familie  

Het gezin van God is door de zonde gebroken. Het verlossingsplan was ingesteld om de 
familieband te herstellen. Paulus richt zich tot degenen die Gods roep in hun leven beantwoord 
hebben, op de volgende manier:  

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, 
en huisgenoten van God (Efeziërs 2:19)  

 
Het Griekse woord dat vertaald wordt met "huisgenoten" is oikeios. Als we in Jezus Christus 
gaan geloven worden we een lid van Gods huisgezin. We worden een lid van Zijn familie. 
Traditioneel hebben we de neiging om in een ruimere zin over de kerk te denken, het bedrijfs- 
of gemeentelijke aspect. We neigen er niet naar om in een term van ‘een kleine familie’ over 
de kerk te denken. De vroege kerk echter was vanuit Bijbels- en historisch oogpunt gezien, 
ontstaan uit kleine huisgroepen. Deze huisgroepen functioneerden als een familie. Als Paulus 
zijn gevoelens beschrijft aan de familie van God uit Tessalonië, praat hij over de relatie zoals 
die ervaren wordt in de familie van God:  

Vanuit die genegenheid voor u waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods 
evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden. (1 
Tessalonicenzen 2:8)  

 
Dit soort vertederende relaties kunnen niet plaatsvinden in een grotere gemeentelijke 
omgeving. Als onze kerkelijke activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit het op Sabbatmorgen naar 
de kerk komen, onze vrienden groeten en dan weer naar huis gaan, dan begrijpt u dat wij 
waarschijnlijk deze graad van familierelatie niet kunnen bereiken. Wat als u bijvoorbeeld hebt 
gehoord van een gezin dat door de hele week van elkaar gescheiden bleef en dan voor een 
paar uur per week samenkwam, elkaar kort begroette, dan in rijen ging zitten en ging luisteren 
naar iemand die een lezing houdt. Als die afgelopen is, gaan ze allemaal weer hun eigen weg 
totdat ze zeven dagen later weer bij elkaar komen, in rijen gaan zitten en luisteren naar een 
andere lezing. Wat zou u van die familieband denken? Ik denk, dat u zich af zou vragen of ze 
werkelijk een gezin zijn. De meeste mensen zouden zeker concluderen dat hun stijl van familie 
zijn voor veel verbetering vatbaar is. Ongelooflijk en toch helaas, proberen de meeste 
christenen een kerkfamilie te zijn met dit gezinspatroon. In een gezonde gezinsrelatie kennen 
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de leden elkaar intiem. Zij kennen elkaars angsten, hoop, dromen, frustraties en worstelingen. 
In een liefdevolle, zorgzame familie zijn de leden om elkaar aan te moedigen met woorden en 
daden.   
De familie van God moet op dezelfde manier functioneren. Gods gezin heeft echter een 
belangrijk voordeel ten opzichte van het gemiddelde gezin in de wereld. In de familie van God 
worden de vruchten en de gaven van de Geest, die in hun midden werken, ervaren. God Zelf 
is Degene Die zorg draagt voor de familieleden. Hij doet dit door middel van het werken in en 
door elk lid van de familie, wanneer zij continu de doop van de heilige Geest ontvangen. De 
intieme relatie met God, die deze dagelijkse doop met zich meebrengt, staat Christus toe in 
en door elke gelovige te leven en zorg voor hen te dragen. Maar deze familiedynamiek kan 
alleen plaats vinden in kleiner groepsverband.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wat voor soort relatie had God oorspronkelijk bedoeld voor Zijn kinderen?  
2. Wat deed de zonde ten aanzien van Gods plan?  
3. Wat doet het verlossingsplan voor Gods verbroken gezin?  
4. Welk soort onderlinge verhouding bedoelt God te hebben voor kerkleden?  
5. In welk verband is dat het beste mogelijk?  
6. Zou u graag een dergelijke ervaring van Gods ideaal voor Zijn kerk willen beleven?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om een opleving te brengen in uw leven en in Zijn kerk;  

• tot God om u te leiden naar een soort ervaring van kerkfamilie, waarvan Hij verlangt dat u 
dat hebt; 

• de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees en gebruik de volgende tekst in uw gebed:  

Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden. 
(Psalm 34:20) 
 

Leidt ons om Uw rechtvaardig volk te zijn, die zich hebben afgekeerd van hun zondige 
wegen. Bevrijd ons van elke verzoeking waarin satan ons probeert te brengen.  

 

Dag 38. De vrucht van de Geest en gemeenschap  

De twee essentiële elementen van een effectieve christelijke gemeenschap zijn de vruchten 
en de gaven van de Geest, die openbaar worden in het leven van de deelnemers. Er is maar 
één manier waarop deze aanwezig kunnen zijn: de deelnemers moeten vervuld zijn met de 
Heilige Geest. In de studie van vandaag zullen we nader kijken naar de rol die de vruchten 
van de Geest spelen in de gemeenschap. Als de vruchten van de geest niet aanwezig zijn en 
groeien in de levens van de deelnemers, dan kunnen zij niet de volle voldoening uit de groep 
van gelovigen halen. Ze zullen dan ook niet het karakter hebben om zorg te dragen voor hun 
mededeelnemers. De vruchten van de Geest worden door Paulus genoemd in de brief aan 
de Galaten:  

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen 

heeft. (Galaten 5:22-23)  

De eerste vrucht is liefde Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt is agapé (liefde), de 
hoogste vorm van liefde. Het is een soort liefde waarmee God van ons houdt, doende wat het 
beste is voor de geliefde.  
Jezus beschreef dit soort liefde in Matteus 5:44:  

Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen 



75 
 

 
Paulus beschrijft de ‘agapé’ liefde in 1 Korintiërs 13:4-7:  

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en 

geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos 

maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt 

vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles 

volhardt ze. 

Deze vrucht van liefde zal de deelnemer aan een groep van gelovigen in staat stellen begrip 
en gevoeligheid voor anderen in de groep te tonen. Zijn/ haar voorbeeld zal de neiging hebben 
om eventuele harde tonen of houdingen in anderen te doen verstommen. Ook zal hij/ zij geen 
veroordelende houding aannemen als een deelnemer zijn persoonlijke worsteling met de 
groep deelt. Integendeel, de vrucht van liefde zal hem/haar ertoe brengen empathie en 
mededogen te voelen. Hij/ zij zal helende en met bemoedigende, verlossende woorden 
spreken tot de ander, die pijn lijdt. Elke vrucht die volgt op de lijst van Paulus speelt een even 
belangrijke rol in het handhaven van de atmosfeer die nodig is om de christelijke groep te 
laten functioneren zoals God het bedoeld heeft. Deze kwaliteiten, die de vruchten van de 
Geest vormen, zijn onmogelijk te bereiken zonder de inwoning van de Geest. Met de Geest 
vervulde christenen zijn nodig als de groep van gelovigen haar doel, om een sfeer te kweken 
waarin alle deelnemers kunnen groeien in de volheid van Christus, wil bereiken.  

En Hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van 

het evangelie als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn 

dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons 

geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van 

de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.  Dan zijn 

we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind 

meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn 

wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen 

we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig 

toegroeien naar Hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam 

samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. 

Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt 

door de liefde. (Efeziërs 4:11-16)  

De vrucht van de Geest, die alleen tot uiting komt in het leven van een gelovige, door de doop 
van de Heilige Geest, moeten te zien zijn in de levens van de kernleden van de groep van 
gelovigen. Deze vruchten brengen het karakter van Christus in de groep. Het is door mensen 
dat God ons liefheeft. Zo zal het door de met de Geest vervulde christenen zijn, dat God Zijn 
liefde zal openbaren aan allen die naar de gemeenschap toe zullen komen, of ze nu christen 
zijn of niet.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wat moet elk lid van de gemeenschap hebben om de vrucht van de Geest aanwezig te 

laten zijn? 
2. Noem de vrucht van de Geest en beschrijf hoe elke aspect van de vrucht tot zegen is in 

de groep van gelovigen.  
3. Hoe gaat u het waarmaken om in een dergelijke soort groep terecht te komen?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om een opleving te brengen in uw leven en in Zijn kerk;  

• tot God om de vrucht van de Geest in uw leven manifest te maken en u te leiden naar een 
met de Geest gevulde groep van gelovigen;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
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Lees en gebruik de volgende tekst in uw gebed:  

Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en 
heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen. 
Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtenstruiken. Zo zal 
de HEER zich een naam verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken. (Jesaja 
55:12-13)  

 

Herstel ons naar de volheid van vreugde en vrede in U. Verwijder de geestelijke 
doornstruiken en wortels daarvan, die in onze levens en gemeente zijn. Moge er grote 
vreugde en verblijden in U zijn. Verheerlijk Uw naam in deze gemeente.  

 

Dag 39. De gaven van de Geest en gemeenschap  

Een ander essentieel onderdeel voor het welslagen van een groep van gelovigen is het 
functioneren van de gaven van de Geest in de groep. Omdat geestelijke gaven worden 
geopenbaard door gelovigen die met de Geest vervuld zijn, is het essentieel dat de 
deelnemers gedoopt zijn in de Heilige Geest. In verschillende hoofdstukken van het nieuwe 
testament worden de geestelijke gaven besproken. De meest belangrijke Schriftplaatsen wat 
betreft de geestelijke gaven zijn te vinden in de brieven van Paulus.  

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie 
hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars 
lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons 
geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het 
geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie 
de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet 
troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat 
doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. (Romeinen 12:4-8)  

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een 
wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door 
diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot 
geloof, de ander de gave om te genezen; en weer anderen de kracht om wonderen te 
verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig 
is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen. Al deze gaven worden 
geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt 
zoals Hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun 
veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van 
Christus. (1 Korintiërs 12:7-12)  

Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus 
geeft. Daarom staat er: ‘Toen Hij opsteeg naar omhoog, voerde Hij gevangenen mee en 
schonk Hij gaven aan de mensen.’ ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat Hij 
ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als 
Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En 
Hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het 
evangelie als herders en leraren, (Efeziërs 4:7-11)  

 
Deze gaven dienen een zeer belangrijke rol in de geestelijke groei van de individuele gelovige 
en de kerk. Paulus gebruikt de analogie met het menselijk lichaam en noemt verschillende 
delen daarvan op en benadrukt de belangrijkheid van ieder deel bij het functioneren van het 
gehele lichaam. De conclusie is helder. Het is noodzakelijk dat ieder lichaamsdeel effectief 
functioneert om het gehele lichaam gezond en doeltreffend zijn opdracht te laten vervullen.  

Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: ‘Ik 
ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als 
het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan 
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werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen 
horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar 
God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat 
wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een 
lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één 
lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en 
evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen: ‘Ik heb jullie niet nodig.’ Integendeel, 
juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. (1 
Korintiërs 12:14-22)  

 
Paulus verklaart  

zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg 
omringen. (1 Korintiërs 12:25)  

 
Wanneer de gaven van de Geest functioneren in het lichaam van de kerk, zijn zij een grote 
zegen voor elk lid van het lichaam van Christus. Door de beschrijving van Paulus zou het zeer 
duidelijk moeten zijn dat de gaven van de Geest nodig zijn wanneer het individuele lid of de 
hele gemeente wil groeien. De uitspraak van Paulus dat de leden ‘elkaar met dezelfde zorg 
omringen’ is een duidelijke verwijzing naar de oprechte christelijke gemeenschap. Om een 
diep invoelend vermogen voor onze medeleden te ervaren, moeten wij hen echt kennen. Wij 
moeten ons vrij voelen onze diepste noden, worstelingen, hoop en dromen te delen wanneer 
we elkaar willen dienen. Paulus herinnerde ons daaraan toen hij schreef:  

Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling. (Galaten 6:2)  
 
Deze manier van gemeenschap hebben, kan niet in een traditionele setting van kerk zijn. Als 
ons enig contact met de leden van onze gemeente de ontmoeting op Sabbatmorgen is, waar 
we hen warm begroeten, dan zal het onmogelijk zijn dat er een Bijbelse gemeenschap 
ontstaat.  
De gaven van de Geest zullen op een erg praktische manier werken door degenen in de 
gemeenschap te zegenen. De gave van leraar in het nieuwe testament is bijvoorbeeld iemand 
die lesgeeft uit Gods woord. Het is gemakkelijk te begrijpen hoe belangrijk het is om deze 
gave in een groep van gelovigen te hebben. Het is niet in de eerste plaats het doel van de 
groep een studiegroep te worden. Er is een plaats voor intensieve Bijbelstudie, maar het 
hoofddoel van een christelijke gemeenschap is aanbidding en helende gemeenschap. De 
gave van onderwijzen die in dit doel past, zal een grote zegen zijn voor elke bezoeker. De 
lessen zullen in het algemeen kort en uit de Bijbel zijn, in plaats van een lange studie. De 
nadruk zal gelegd worden op de praktische toepassing van de Schrift op persoonlijke 
omstandigheden die besproken worden in de groep.  
Een ander voorbeeld is de gave van vermaning. Als deze gave aanwezig is, zal God deze 
gebruiken om bemoedigende woorden, troost en hoop te spreken, speciaal aan de groep 
deelnemers die pijn hebben en omgaan met problemen in hun leven. De verschijning van 
deze gave brengt praktische, opbeurende Bijbelse raadgevingen aan de groepsleden. 
Dergelijke geestelijke gaven in de christelijke groep van gelovigen zal de Heilige Geest in staat 
stellen voor alle deelnemers zorg te dragen.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wat moet elke deelnemer aan een groep van gelovigen hebben om de gaven van de 

Geest aanwezig te laten zijn?  
2. Noem enkele gaven van de Geest en beschrijf hoe elk daarvan door God gebruikt kan 

worden om de leden in de groep van gelovigen te verzorgen.  
3. Hebt u ontdekt welke geestelijke gaven God in u geopenbaard heeft om daarmee voor 

anderen zorg te dragen? Zo ja, welke gaven?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  
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• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om een opleving te brengen in uw leven en in Zijn kerk;  

• tot God om de gaven van de Geest, die Hij voor u hebt uitgekozen, in uw leven tot uiting 
te laten komen en om u te gebruiken anderen met deze gaven te dienen;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees onderstaande tekst en gebruik hem in uw gebed:  

Blaas de ramshoorn op de Sion, kondig een vastentijd af en roep op tot een plechtige 
samenkomst. Breng het volk bijeen, laat heel Israël zich reinigen. Breng de oude 
mensen tezamen, verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst.  Laat de 
bruidegom opstaan van het bruidsbed, laat de bruid het slaapvertrek verlaten. Priesters, 
dienaren van de HEER, hef een smeekbede aan in de tempel, tussen altaar en voorhal: 
‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, geef het niet prijs aan spot en hoon van 
andere volken. Waarom zouden zij mogen zeggen: “En waar is nu hun God?”’ Toen nam 
de HEER het op voor zijn land en ontfermde zich over zijn volk. Hij gaf zijn volk dit 
antwoord: Ik zal jullie weer overvloedig voorzien van graan, wijn en olie. Ik zal jullie niet 
meer prijsgeven aan de spot van andere volken. (Joël 2:15-19)  

 

Geef ons een sterk verlangen eerbiedig samen te komen en U ernstig te zoeken in 
gebed. Verheerlijk Uw naam door ons zodat anderen zullen zien dat U met ons bent. 
Wees ons genadig en heb medelijden met ons en wek ons op, in elke manier waar we 
kunnen bloeien en gelukkig zijn als Uw volk.  

 

Dag 40. Samenkomen en gemeentegroei  

God wenst dat eenieder van ons ervaart dat de gemeenschap van de gelovigen een 
belangrijke rol speelt in ons geestelijk, emotioneel en zelfs fysiek herstel. Groei zou en moet 
het doel van iedere christelijke gemeente worden. Als de groep niet groeit, functioneert zij niet 
op de manier die God bedoelt. Denk eraan dat de doop met de Heilige Geest voor zowel de 
geestelijke groei als voor de verspreiding van het evangelie is gegeven.  

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn 
getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de 
aarde. (Handelingen 1:8)  

 
Vandaar dat niet-gelovigen of personen die geen kerkleden zijn, aanwezig zouden moeten 
zijn. Het is noodzakelijk voor onze persoonlijke geestelijke groei betrokken te zijn bij het 
winnen van anderen voor Christus. Wij moeten persoonlijk letten op Gods gebod ‘vrucht te 
dragen en te vermenigvuldigen’.  

Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en 
breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de 
hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. (Genesis 1:28)  

 
God zou engelen hebben kunnen gebruiken voor het winnen van zielen: Hij deed dat evenwel 
niet. Waarom? Hij kent het belang voor elk van ons om persoonlijk betrokken te zijn in het 
bereiken van anderen voor Christus. Ellen White maakt een betekenisvolle verklaring 
hieromtrent:  

Als u bereid bent om aan het werk te gaan op de manier zoals Christus dat van Zijn 
discipelen verwacht, en zielen voor Hem wint, zult u de behoefte voelen aan een diepere 
ervaring en een grotere kennis van de goddelijke dingen en zult u hongeren en dorsten 
naar de gerechtigheid. U bidt tot God met uw hele hart. Uw geloof zal versterkt worden, 
en u zult met volle teugen drinken uit de bron van de zaligheid. De tegenstand en de 
moeilijkheden, die u ontmoet, zullen u aanzetten tot Bijbelstudie en gebed. U zult 
groeien in de genade en in de kennis van Christus en u zult een rijke ervaring opdoen. 
(De weg naar Christus, p. 64)  
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De ondersteuning die de groep van gelovigen geeft, zal een veelbetekenende rol spelen in 
onze pogingen uit te reiken naar anderen. De leden van de groep zullen samen in gebed gaan 
voor degenen die we willen bereiken. De raadgevingen van degenen die meer ervaren zijn in 
het winnen van zielen zal een groot voordeel voor ons zijn. De geestelijke vaders en moeders 
in de groep zullen door God gebruikt worden om de minder ervaren leden te ondersteunen.  
 
De groep van gelovigen zal zorgen voor een prachtige omgeving voor degenen die God 
zoeken, omdat hij liefdevolle, zorgdragende personen zal vinden die hem zullen accepteren 
zoals hij is. De zoekende zal zichzelf terugvinden in een omgeving waarin Gods Geest op een 
krachtige manier kan werken voor zijn bekering tot Christus. We lezen in het boek 
Handelingen dat de vroege christenen volharden in de gemeenschap en dat de kerk groeide:  

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij 
elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze 
loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal 
dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered. (Handelingen 2:46-47)  

 
God wil zorgdragen voor de gelovigen én de ongelovigen die samenkomen in de gemeente. 
Hij zal dit door middel van de vruchten en de gaven van de Geest doen. Het kleine groep 
model verandert de traditionele onpersoonlijke dynamiek van evangelisatie waarin personen 
een evangelisatie bijeenkomst bijwonen als reactie op een advertentie in de krant. De essentie 
van de groep van gelovigen is nabijheid, intimiteit, interpersoonlijke relaties. Wanneer een 
ongelovige het ‘christen zijn’ ervaart en nieuwe Bijbelse waarheden in de context van deze 
groep van gelovigen meemaakt, doet hij dat in de context van een hechte interpersoonlijke 
relatie met een lid van de groep. Hij wordt geplaatst in een verlossende omgeving die 
bevorderlijk is voor zijn persoonlijke geestelijke groei.  
 
Persoonlijke reflectie en discussie  
1. Wat zijn de twee doelen van een oprechte christelijke groep van gelovigen?  
2. Doe een paar suggesties om een groep van gelovigen effectief te maken in het uitreiken 

naar anderen buiten de groep.  
3. Hoe wilt u deel gaan uitmaken van een groeiende groep van gelovigen en gebruikt worden 

door God om Christus met anderen te delen?  
 
Gebedsactiviteit 
Bel uw gebedspartner en bespreek deze studie met hem/ haar. Bid met uw gebedspartner:  

• tot God dat Hij doorgaat met ieder van u te dopen met Zijn Heilige Geest;  

• tot God om een opleving te brengen in uw leven en in Zijn kerk;  

• tot God om de gaven van de Geest, die Hij voor u hebt uitgekozen, in uw leven zichtbaar 
te maken en u te gebruiken anderen door deze gaven te dienen;  

• voor de personen op uw gebedslijst.  
 
Lees de volgende tekst en gebruik hem in uw gebed:  

En jullie, kinderen van Sion, wees blij en verheug je in de HEER, jullie God, want Hij gaf 
regen om je te verkwikken, Hij liet de regen overvloedig op je neerdalen, vroege regen 
en late regen, elk op de juiste tijd. De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de 
perskuipen lopen over van wijn en olie. Ik zal jullie schadeloosstellen voor al die jaren 
waarin je oogst is opgevreten door sprinkhanen, zwerm na zwerm, door mijn grote leger, 
dat Ik op jullie had afgestuurd. Jullie zullen weer volop te eten hebben, meer dan 
genoeg, en de naam van de HEER, je God, prijzen, want Ik heb wonderbaarlijk met jullie 
gehandeld; nooit meer zal mijn volk te schande staan. Dan zullen jullie inzien dat Ik in 
Israëls midden ben, dat alleen Ik, de HEER, jullie God ben; nooit meer zal mijn volk te 
schande staan. Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat 
leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, 
en jongeren zullen visioenen zien; (Joël 2:23-3:1)  
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Geef ons een ernstig verlangen voor Uw Heilige Geest, leidt ons om te bidden voor de 
vroege regen, de doop van de Heilige Geest, in onze levens. Laat de gaven van Uw 
Geest door ons tot uiting komen en gebruik ons om Uw naam te verheerlijken. Onthul 
Uw kracht in ons midden en in onze gemeente, zodat velen zullen komen en U als hun 
Heer en Zaligmaker zullen leren kennen.  
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Bijlage A 
Gebedslijst voor elke dag 

 
Zet vijf of meer personen op uw lijst waarvoor u van plan bent te bidden en naar uit te reiken 
gedurende de 40 dagen, die óf de kerk hebben verlaten, óf nooit leden van de kerk zijn 
geweest, om hen onder Gods aandacht te brengen ter voorbereiding op de spoedige 
wederkomst van Christus. (Het zullen personen moeten zijn die in uw omgeving wonen om 
hen naar de kerk te kunnen uitnodigen gedurende de 40 dagen.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bid elke dag voor deze mensen en claim de onderstaande teksten voor hen. Deze teksten zijn 
genomen uit de ‘Praying Church Source Book’ pagina’s 128-129. 
 

• Dat God hen tot Zich wil trekken (Johannes 6:44) 

• Dat zij ernaar zullen zoeken om God te leren kennen (Handelingen 17: 27)  

• Dat zij het Woord van God zullen geloven (1 Tess. 2:13) 

• Dat satan wordt gebonden hen niet meer te verblinden voor de waarheid en dat zijn invloed 
in hun leven zal worden uitgebannen (2 Kor. 4:4; 10:4,5) 

• Dat de Heilige Geest in hen zal werken (Johannes 16:8-13) 

• Dat zij de zonde de rug zullen toekeren (Handelingen 3:19) 

• Dat zij zullen geloven in Christus als Redder (Johannes 1:12) 

• Dat zij Christus als Heer zullen gehoorzamen (Matteus 7:21) 

• Dat zij wortelschieten en groeien in Christus (Kol. 2:6,7) 
 
Gebruik onder gebed de lijst ‘Activiteiten die uw zorg laten zien’ (zie Bijlage B) om uit te vinden 
wat de Heer wenst dat u kunt doen om gedurende de 40 dagen uit te reiken naar degenen die 
op uw gebedslijst staan. 
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Bijlage B 
Acties die laten zien dat om ze geeft 

 

Hieronder een aantal zijn suggesties die u kunt gebruiken om de personen op uw gebedslijst 
te laten zien dat u zorg voor hen draagt: 
 
1. Bel hen en vertel wat u waardeert in hen. 
2. Mail of stuur een kaart waarop u hen vertelt wat God in uw hart heeft gelegd. 
3. Stuur een bemoedigend boekje. 
4. Bel en bid met ze. 
5. Nodig ze bij u thuis om samen te eten. 
6. Nodig ze uit om samen te gaan lunchen. 
7. Stuur een verjaardagskaart. 
8. Stuur een bemoedigingkaart 
9. Breng hen iets wat u hebt gekookt. 
10. Nodig hen uit met u te gaan winkelen, een museum te bezoeken, enz. 
11. Stuur een beterschapskaart of een condoleancekaart als dat nodig is. 
12. Geef hun kind een verjaardagskaart en een presentje, als dat uitkomt. 
13. Nodig hen uit met u de kerk te bezoeken. 
14. Vraag hen, op een passende tijd, of ze Bijbelles zouden willen. 
15. ………………………………………………………………………… 
16. ………………………………………………………………………… 
17. ………………………………………………………………………… 
18. ………………………………………………………………………… 
19. ………………………………………………………………………… 
20. ………………………………………………………………………… 
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Bijlage C 
Suggestie voor het leggen van contact 

 
Hallo, ---------------------------- (naam van degenen waar u voor wilt gaan bidden). 
Dit is ----------------------------(uw eigen naam). 
Mijn kerk is bezig met een speciaal programma wat betreft gebed en vraagt ons vijf personen 
te kiezen waar we gedurende de 40 dagen voor gaan bidden. Ik heb u/ jou als één van de vijf 
personen gekozen om voor te gaan bidden. 
Is er iets speciaals waarvoor ik kan bidden voor u/ jou? Zoiets als familie, werk, gezondheid, 
enz. (Schrijf op wat men wil dat u voor bidt). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik bedank u voor de gelegenheid die u me geeft om speciaal voor u te bidden gedurende de 
40 dagen. 
Bedankt, ----------------- (naam), ik houd contact met u/jou. 
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Bijlage D 
Na de 40 dagen van gebed, studie en toewijding 

 
Nu u de veertig dagen van gebed, studie en toewijding hebt afgesloten, wilt u waarschijnlijk 
de ervaring die u hebt gehad met de Heer, de gemeenschap die u genoten hebt, niet laten 
wegvloeien. Zo, wat zult u vervolgens gaan doen? Een mogelijkheid is om dieper in te gaan 
op de onderwerpen die in dit studieboek zijn aangereikt. Elke sectie is gebaseerd op één van 
de vijf boeken die ik geschreven heb. 
 
De titels van deze boeken op een rij zoals ze in dit studieboek zijn gebruikt: 
• De doop van de Heilige Geest 
• De Heilige Geest en Gebed 
• De doop van de Heilige Geest en evangelisatie 
• De doop van de Heilige Geest en de inwoning van Christus 
• De doop van de Heilige Geest en Gemeenschap (Deze boeken zijn allen in het Engels!) 
 
Als het uw wens is, zou ik het eerste boek (De doop van de Heilige Geest) willen aanbevelen 
om mee te beginnen. Samen met uw gebedspartner of de gebedsgroep, waarmee u dit 40 
dagenboek hebben bestudeerd. U kunt anderen uitnodigen om zich aan te sluiten bij u of de 
groep. Dan kunt u persoonlijk of samen met de groep elk boek doorwerken. Dit zal de Heer 
de mogelijkheid geven de ervaring met Hem, die Hij in uw leven is begonnen gedurende de 
afgelopen 40 dagen, te bevestigen. Of, als u dat wilt, stap over op andere onderwerpen die 
verband houden met de doop van de Heilige Geest. 
 
De volgende boeken die ik heb geschreven kunnen gebruikt worden voor persoonlijke en 
groepsstudie om over andere aspecten van de doop van de Heilige Geest te leren. Ze kunnen 
in elke willekeurige volgorde, zoals de Heer het leidt, worden bestudeerd: 
• Spirit Baptism and Waiting on God 
• Spirit Baptism and Christ’s Glorious Return 
• Spirit Baptism and Deliverance 
• Spirit Baptism and the 1888 Message of Righteousness by Faith 
• Spirit Baptism and Earth’s Final Events 
 
Ten tweede, volhard in het gebed voor de personen die op uw gebedslijst staan en reik naar 
hen uit. Voeg, als de Heer het zo leidt, anderen toe aan uw gebedslijst en wanneer de groep 
overweegt om activiteiten te starten, nodig de personen van uw lijst uit deze te bezoeken. 
Christus wil dat dagelijkse studie/wijding, gebed en uitreiken naar anderen geïntegreerd gaan 
worden in ieders christelijke leven. Als dit aspect eindigt in uw leven wanneer de 40 dagen 
van gebed, studie en toewijding voorbij zijn, zult u niet groeien in de volheid van Christus, 
waarvan Hij wenst dat u die zult ervaren. Ook is dit de enige manier om klaar te zijn voor Zijn 
spoedige wederkomst. Omdat het de enige manier is om uw intieme relatie met Christus te 
ontwikkelen en te laten groeien. 
 
Mag de Heer u rijkelijk zegenen gedurende deze studiewijding en gebedstijd met Hem, en uw 
pogingen Hem met anderen te delen. N.B. Alle genoemde boeken zijn verkrijgbaar bij de 
Advent Book Centers of op www.spiritbaptism.org 
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Opwekking 222 ‘Doorgrond mijn hart’ 

 
Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer. 
Beproef m' en zie wat niet is tot uw eer. 
Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij? 
Leid m' op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij! 
 
O Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn. 
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein. 
Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam. 
'k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam. 
 
Zie Heer, hier ben 'k, maak mij een vat voor U, 
woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu. 
Verbreek mijn wil, maak m' ook van hoogmoed vrij. 
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij. 
 
O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij, 
schenk een herleving en begin bij mij. 
Zegen uw volk, maak 't als een bruid bereid, 
wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid. 
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