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Verhaal 19
Een beeld van God?

Inleiding
Het is belangrijk een beeld van God te hebben, toch?
Ik denk dat hij zó groot is, zó complex, dat wij eigenlijk niet
in staat zijn hem te zien. Hij gaat ons verstand te boven.
Soms laat God wel iets van zichzelf zien, maar ik vind het
belangrijker te weten hoe hij is. Een beeld van hem in
geestelijk opzicht te hebben. Dat gaat over wat hij doet
en wat hij heeft gedaan. Hoe hij spreekt met ons.
Wat ik schrijf is een persoonlijke visie. God benadert ieder
van ons op de manier die het best bij hem of haar past.
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Hoe God is
God wil een relatie met ons
God is relatie. God bestaat uit drie personen, de Vader, Jezus
en de Heilige Geest. Die hebben een relatie met elkaar, zij zijn
een drie-eenheid. En wij mogen delen in die relatie; één zijn
met God.
God is dus niet een iets, maar een iemand en hij houdt van
ons met een onvoorwaardelijke liefde. Dat betekent dat hij van
ons blijft houden, ook als we fouten maken. Hij wil graag bij
ons zijn.
Jezus zegt:
20Ik bid ... voor allen die … in mij geloven. 21Laat 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 17:20-21)
4Zoals

ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet
allemaal dezelfde functie hebben, 5zo zijn we (de gelovigen)
samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart,
elkaars lichaamsdelen. (Romeinen 12:4-5)
Zo ziet Gods liefde eruit:
4“De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen
afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. 5Ze is
niet grof en zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent
het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over onrecht maar
vindt vreugde in de waarheid. 7Alles verdraagt ze, alles hoopt
ze in alles volhardt ze.” (1 Korintiërs 13:4-7)
Jezus en de Vader hebben in de geestelijk wereld wel een
menselijke verschijningsvorm. Dat hebben de profeten in de
Bijbel wel beschreven. Oh, maar dat is eigenlijk anders om.
Niet hij lijkt op ons, maar wij lijken op hèm. Hij heeft ons
immers geschapen naar zijn beeld…
Bij God zijn
Toen ik laatst vertelde over hoe ik God zie, werd dat als
verstandelijk ervaren. Ik kon niet duidelijk maken, dat het geen
verstandelijke benadering is en heb er lang over nagedacht.
Mijn zienswijze staat in tegensteling tot intellectueel. Zij is niet
analytisch en logisch, maar wel onderzoekend.
Mijn benadering is beschouwend in de zin van contemplatie.
Dat betekent voor mij: iets aanzien en er een innerlijke afweging over maken. De geestelijke waarde over iets beziend,
naar binnen kijkend. Het is anders dan meditatie. Ik richt me
bij contemplatie niet op God, maar sta voor hem open, ik ben
bij hem aanwezig.
Als ik naar iemand toe wil gaan voor hem, sta ik open voor
God om iets te horen voor diegene. Bij de kloosterorde van
de Dominicanen is contemplatie een voorwaarde voor actie.
De vruchten ervan moet men aan anderen bekendmaken.
Daar ben ik het mee eens.
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Ik breng een bericht altijd naar degene waarvoor het is
bedoeld. Men is er vaak niet blij mee, maar dat geeft niet.
God heeft me gezegd:
“JE ZULT VAAK ZAAIEN MAAR NIET OOGSTEN…”
God is alomtegenwoordig
Hij is overal! Dat heb ik van huis uit meegekregen. Ik heb
een Rooms-Katholieke opvoeding gehad. Jesaja zegt:
18Met wie wil je God vergelijken? Hoe is hij uit te beelden?
(Zie Jesaja 40:18-26) Een beeld is door een mens gemaakt…
Maar hij troont boven de aarde, hij maakte de hemel, de
sterren, hij roept ze bij hun naam…
Persoonlijk denk ik dat God niet graag wil dat we een beeld of
afbeelding van hem maken. In de Bijbel wordt vaak gesproken
over mensen, die een beeld maken en dat dan als een god
aanbidden. Dat worden dan afgoden genoemd. Daar is God
erg op tegen. Als hij graag wil dat we wèl van hèm een beeld
maken, dan zou hij dat wel gezegd hebben lijkt me.
Maar dat het niet mag ben ik ook nog nergens tegengekomen.
In vroegere tijden, toen veel mensen niet lezen of schrijven
konden, werden er beelden, schilderijen of tekeningen
gemaakt over wat Jezus heeft gedaan. Zo konden ook deze
mensen tot geloof komen. Dat lijkt me heel goed.
De Vader komt in mijn werk voor, als een hand uit de hemel,
symbool voor wat hij geeft. Ik dacht niet dat ik de Vader kon
uitbeelden.
Jezus duid ik vaak aan als een kruis. Of een vaag priesterfiguur. Zoals op dit schilderij.
De Heilige Geest ziet u in mijn werk als een vogel, een vuur
of een doorschijnend blauw figuur. (zie pag.16)

Eindeloos Bewustzijn

3

Altijd Dezelfde
Wij zijn niet in staat te weten hoe God is, denk ik. We weten
of zien enkel stukjes van hem. Hoe wij kijken naar hem, is
misschien net zoiets, als hoe de vogels in mijn tuin naar mij
kijken. Op één dag in vele verschillende verschijningsvormen.
Kleren blauw/zwart, lange mouw, geen mouw, jas aan/uit,
pet op/af, zonnebril, leesbril enz. Dat moet voor hen toch heel
raadselachtig zijn. Maar ze kennen mijn stem, ik spreek met
ze. Mijn stem blijft hetzelfde.
Zo is onze God niet te bevatten in al zijn verschijningsvormen.
Zijn manier van spreken blijft hetzelfde.
En die manier leren we kennen als we de Bijbel lezen. Ik lees
iedere dag in de Bijbel.
Als we de Bijbel lezen, dan gaat God waarschijnlijk ook in
Bijbelteksten tot ons spreken. Als u de Bijbeltekst dan kent,
weet u ook dat het een bericht van God is.
Hoe God is, dat blijft hetzelfde. Dat vind ik zo héérlijk, om een
rustpunt te hebben, in deze wereld, waar alles steeds
verandert…
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De Vader
Hoe de Vader er uitziet
Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een
oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw,
zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit
vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier
van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizend
maal duizenden dienden hem, tienduizend maal
tienduizenden stonden voor hem. (Daniel 7:9-10)
Dit is hoe de Vader er uitziet bij het Laatste Oordeel.
De profeet Daniel heeft dit gezien! De Vader gaat zitten in
het vuur! Nou ja, toen hij in de woestijn de Israëlieten de weg
wees, was hij in de nacht ook in een vuur, en overdag in een
wolkkolom. Maar het was voor hen niet mogelijk naar hem
te kijken.
Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen hij
die van God komt, heeft hem gezien. (Johannes 6:46)
Alleen Jezus heeft de Vader helemaal gezien. Er zijn wel
mensen die iets van hem hebben gezien, dat is ook in de
Bijbel beschreven.
22 Mei 2019
Ik was “What a beautiful name it is” aan het zingen. Dat is
een lied van Hillsong.
You were the Word at the beginning, one with God the Lord
most High. (U was het Woord in het begin, één met God,
de Allerhoogste Heer)
Toen zag ik God de Vader, zittend op de troon van vuur,
met wielen van laaiend vuur. Ik zag hem van achter en opzij.
Ik zag hem van ver. (Dat moet ook want hij is zo groot dat we
hem niet helemaal kunnen zien als we dichtbij zijn, denk ik.)
Maar ik voelde hem wel dichtbij. Ik was zo ontroerd van de
Vader dat ik helemaal in tranen was.
De troon stond stil. De troon stond nergens op. Om hem heen
was niets, helemaal niets, zover als ik kon zien.
Misschien, dat hij daar aan het rusten was; zoals hij ook rustte
na de schepping op de 7e dag.
Visioen tekenen
Hoewel ik nooit zelf een visioen heb getekend, vond ik wel
dat ik moest proberen om te tekenen wat ik heb gezien, om
het te kunnen delen. Ik vond dat moeilijk maar God leidde mijn
hand. Toen ik het al aardig goed vond, viel het papier van het
tekenbord. Ik deed het er weer op, maar ik zag niet wat ik
verder moest doen. Toen viel het er weer af. Meerdere keren
heb ik het weer opgehangen, maar het viel er steeds weer af.
Ander plakband genomen, maar weer gebeurde hetzelfde.
Toen bedacht ik, dat het misschien al klaar was. Ik voel me
heel nederig, dat ik dit mag meemaken…
U ziet de tekening op de volgende pagina. Stel u daarbij
voor, dat de achtergrond, met niets, zich héél ver uitstrekt
naar alle kanten. Zover als u kunt zien ziet u nergens iets…
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Echte Liefde
De liefde van de Vader is een geestelijke liefde. Verliefdheid
is een gevoel, maar echte liefde is een keuze om er te zijn
voor de ander. Dat blijkt niet zozeer uit speciale gevoelens die
iemand krijgt, maar uit dingen die hij of zij voor diegene doet.
Echte liefde, Gods liefde, gaat om geven, niet om krijgen.
Mensen vinden vaak dat de Vader ver weg is. Want ze
voelen hem niet dichtbij. Ze hebben misschien geen persoonlijke band met hem. Toen ik moslim was voelde ik dat ook zo.
Maar nadat ik Jezus heb teruggevonden, werd dat heel
anders. Jezus heeft ervoor gezorgd, dat wij de Vader mogen
naderen, doordat hij voor ons is gestorven. En wat hij zei
en deed dat getuigde van de Vader.
In de Bijbel staat volgens mij niks over een bepaald gevoel
wat we bij de Vader zouden moeten hebben. Wel van alles
over weten wie hij is. Jezus zei dat we de Vader leren kennen
door naar hem te kijken. Want Jezus voert de wil van de
Vader uit.
Maar mensen willen het graag met hun zintuigen waarnemen.
“Ik geloof het als ik het voel”, wordt dan gezegd. Of men zegt:
“Ik voel het niet dus het is niet voor mij” Dit kan een grote
hindernis voor genezing zijn, volgens Jan Zijlstra, in zijn boek
“50 hindernissen op de weg naar genezing”. Men komt dan
niet tot actie, doet geen stap in geloof. En dan gebeurt er
niets.
Jezus zei niet voor niks na een genezing altijd:
”Uw geloof heeft u gered.”
Wie het niet gelooft, zal dus ook niet genezen, als er voor
hem wordt gebeden.
100% betrouwbaar
Als God iets zegt, dan is het zo, denk ik. Ik vind dat wel
grappig, nu ik dat zo schrijf; dat komt door mijn verleden.
Mijn vader zei vaak als ik bij hem kwam klagen: “Als moeder
het zegt, dan is dat zo!” Daar was ik het niet altijd mee eens…
Maar het geeft wel weer, dat hij een onvoorwaardelijk
vertrouwen had in het oordeel van mijn moeder. Mijn vader
was een heel goede vader. Daar heb ik erg mee geboft.
Helaas overleed hij al toen ik 16 jaar was. Maar ik weet nog
goed dat hij van mij hield. Dat merkte ik door wat hij deed.
Niet door een bepaald bijzonder gevoel, dat ik bij hem had.
En bij ons thuis zei niemand “ik houd van jou.” Dat deed
men toen niet vaak.
Mijn vader liet verschillende dingen, van de liefde van God,
goed in zijn leven tot uitwerking komen. (Zie de Bijbeltekst:
1 Korintiërs 13:4-7 op pag.3 ) Hij was de rust zelve, en heel
vriendelijk en geduldig. Hij was nooit boos op mij. Hij kwam
voor me op, als ik problemen had. Hij was meestal na zijn
werk bezig met allerlei klussen.
Toen ik klein was, sjouwde ik vaak achter hem aan. Dan
mocht ik “meehelpen”. We gingen ook samen vissen. Hij ving
nooit wat, maar dat kon hem niet schelen. Ik voelde mij bij
hem op mijn gemak, veilig, vaak blij en tevreden.
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Maar dat hangt niet af van zijn nabijheid, ik heb hem natuurlijk
heel lang niet gezien. Maar ik kan nog steeds blij zijn over die
dingen.
God is alomtegenwoordig
God is overal, dus ook de Vader is heel dichtbij. Of ik dat
nou voel of niet, dat maakt niet uit, vind ik. Ik geloof het.
23Jezus

antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij
zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben
en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.
24Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg,
en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden,
maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben.
25Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26Later
zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie
namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en
alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd
heb.
(Johannes 14:23-26)
3Gezegend

zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke
zegeningen heeft gezegend.
4In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en
zuiver te zijn, 5en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen
voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,
6tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken
in zijn geliefde zoon.
(Efeziërs 1:3-6)

Op de golven van het leven ben je kapitein naast God
Om de juiste koers te varen langs de klippen van het lot.
Soms moeten we zelfs uit de boot stappen…
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17Vrede

kwam hij (Jezus) verkondigen aan u die ver weg
was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18dankzij hem
hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar
burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God,
20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.
(Efeziërs 2:17-20)
14Daarom

buig ik mijn knieën voor de Vader,
de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen
en op aarde.
16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen
kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw
geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld
en gegrondvest blijft in de liefde.
18Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte,
de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19ja de liefde van
Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult
volstromen met Gods volkomenheid.
(Efeziërs 3:14-19)
15die
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Jezus
Hoe Jezus er uitziet
Zo zag Jezus eruit toen hij aan Johannes vertelde,
wat hij in het Bijbelboek Openbaringen moest opschrijven:
13
…iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in
een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst.
14Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als
sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur.
15Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk
als het geluid van geweldige watermassa’s. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp,
tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon.
17Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer.
Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet
bang. Ik ben de eerste en de laatste. 18Ik ben degene die leeft;
ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb
de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
(Openbaring 1:13-18)
Zijn manier van doen
Nou ik kan me voorstellen dat Johannes erg geschokt was
door de aanblik van Jezus. Dat was Jezus als rechter en
koning denk ik. Maar wat hij zegt en doet is heel herkenbaar
hè. Typisch Jezus zoals wij hem kennen van toen hij op
aarde was. Sommige mensen hebben Jezus ooit gezien.
Ik niet, maar ik weet dat hij het Woord is, de Weg, de
Waarheid en het Leven.
Dat vind ik duidelijk genoeg. Jezus heeft in zijn manier van
doen de Vader laten zien. Dat zou helderheid moeten geven
over hoe de Vader is. Wat is het toch jammer dat velen niet
voor Jezus openstaan; verblind zijn door de dingen van de
wereld. Zo ben ik ook heel lang geweest. Zo kunnen we
geen kind van God zijn. Maar het is gelukkig nooit te laat…
3Wanneer

er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie
dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren
gaan: 4de 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)
Gods stem horen
God benadert iedereen, die voor hem openstaat, op een
persoonlijke manier. Zijn stem horen is een van die manieren.
Dat overkwam mij voor de eerste keer toen ik in een Rooms
Katholieke kerk zat. Het was tijdens de communie. Ik zag een
gouden glans in de kerk dacht, dat die een teken van Jezus’
aanwezigheid moest zijn. In gedachten zei ik tegen Jezus:
“Wat fijn dat u tijdens de communie bij ons bent!”
Jezus heeft mij toen gezegd: “IK BEN MET U ALLE DAGEN!”
Dat is een Bijbeltekst. Maar hij sprak het uit met de nadruk op
alle. Hij heeft me toen dus geleerd dat hij altijd bij ons is.
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We kunnen allemaal leren om Gods stem te horen. Maar leren
luisteren naar God gaat meestal niet vanzelf. Daar mogen we
wèl wat moeite voor doen. Daar leerde ik veel over door een
boek van Joyce Meyer: “Hoe we Gods stem kunnen horen”.
Als u wilt werken aan het horen van Gods stem, kunt u de
checklist over luisteren naar God mogelijk gebruiken. Die heb
ik van de eerste twee hoofdstukken van het boek gemaakt.
De Checklist staat op mijn website op de pagina Redding,
onder het kopje: Meer contact met God.

Het Kruis en het Licht

De weg weten
Jezus zegt:
Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer
in duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft.
(Johannes 8:12)
Jezus zegt:
4Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. 5Toen zei
Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe
zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei:
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de
Vader komen dan door mij. 7Als jullie mij kennen zullen jullie
ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want
jullie hebben hem zelf gezien.’ 8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons
de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9Jezus zei:
‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus?
Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag
je dan om de Vader te mogen zien?
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10Geloof

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.
11Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je
mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. 12Waarachtig,
ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als
ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.
13En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen,
zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar
wordt.
14Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.
(Johannes 14:4-14)
Bidden met Gezag
In Naam van Jezus kunnen wij bidden met gezag.
Bijvoorbeeld om te bevrijden van demonen of ziekte.
Dat mag iedereen ook voor zichzelf doen als hij of zij
problemen heeft. Ik doe bijvoorbeeld vaak het gebed:
“In Naam van Jezus verzaak ik aan de negatieve
geest en wijd ik mij toe aan de Heilige Geest.”
Redding
Op de dag dat ik Jezus in mijn hart heb gevraagd heeft hij
mij bevrijd van demonen. Tijdens de bevrijding en genezing
van mijn grenzen kreeg ik een gevoel van tintelingen, alsof
hij de plaatsen die gerepareerd werden naging. Een zachte
vriendelijke prikkeling, heel kort. Sindsdien is dat voor mij
een signaal, dat Jezus erbij is en een gedachte van mij
wil bevestigen.
Waardoor ik kan weten of iets juist is of niet. Dus niet een
gevoel waarvan ik zou zeggen “O, wat een fijn gevoel!”

In de cirkel van het Licht van God zullen wij altijd veilig zijn.
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Een vrouw voelde ooit, toen iemand voor haar bad, een soort
stroom door zich heen gaan. Zij vroeg zich af wat dat was.
David Maasbach verklaarde dit als volgt:
“Ik denk dat ik weet wat dat is geweest. Het heeft te maken
met een punt van contact tussen de levende God in de hemel
en u. God zoekt contact met u. Als u zich zou openstellen en
Hem zou zoeken, dan zou hij zich door u laten vinden.”
(Verlies nooit je geloof! Pag. 301-302 www.Maasbach.nl)
Vertrouwen
Dat deed ook de vader wiens zoon vreselijk last van een
onreine geest had. De man vroeg aan Jezus:
22…als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help
ons.’ 23Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is
mogelijk voor wie gelooft.’ 24Meteen riep de vader van het
kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ 25Toen Jezus
zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij
de onreine geest op strenge toon toe en zei: ‘Geest die doof en
stom maakt, ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer
in hem terug.’ (Marcus 9:22-25)
En de jongen werd genezen.
Alles vragen
We mogen dus zelfs vragen: “Kom mijn ongeloof te hulp!”
Ik wist vroeger niet dat we alles mogen vragen. Ik dacht dat
we alleen iets voor een ander mochten vragen, maar niet
voor onszelf… Gelukkig had ik het helemaal mis.
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan. (Matteüs 7:7)
Jezus komt ons ophalen!
Daar zijn verschillende teksten over in de Bijbel.
Jezus zegt:
1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders
gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik
terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie
zijn waar ik ben. 4Jullie kennen de weg naar waar ik heen
ga.’ (Johannes 14:1-4)
16Wanneer

het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn
stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer
zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die
Christus toebehoren opstaan, 17en daarna zullen wij, die nog
in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet.
Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18Troost elkaar met deze
woorden.
(1 Thessalonicenzen 4:16-18)
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26Dan

zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken,
bekleed met grote macht en luister. 27Dan zal hij de engelen
eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken
bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het
uiteinde van de hemel.
(Marcus 13:26-27)
7Hij

komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem
zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op
aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. 8‘Ik ben de alfa
en de omega,’ zegt God, de Heer ‘ik ben het die is, die was
en die komt, de Almachtige’.
(Openbaring 1:7-8)
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Heilige Geest
Jezus zegt:
‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van
God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
6Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit
de Geest is geestelijk. 7Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie
allemaal opnieuw geboren moeten worden.
(Johannes 3:5-7)
Er is dus een geestelijke wedergeboorte nodig. Dan wordt
men gedoopt door onderdompeling en ontvangt de Heilige
Geest. Jezus beloofde zijn leerlingen de Heilige Geest,
voordat hij naar de hemel ging. Op Pinksteren ontvingen
de eerste christenen de Heilige Geest.
Petrus zegt hierover:
16Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:
17“Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen
mijn geest uitgieten.” (Handelingen 2:16-17)
Wat gebeurt er als de Heilige Geest in ons komt?
- Er komt een andere persoon in ons leven, de Heilige Geest.
- We krijgen goddelijke kracht in ons leven. Stromen van
Levend Water, noemt men dat.
- Dat geeft ons vrijmoedigheid. Angst verdwijnt.
- Sommigen spreken dan onbekende talen. Dat geeft een
bevrijdend gevoel van met God spreken.

Stromen van Levend Water
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- De Heilige Geest maakt ons anders dan anderen.
We worden zoals de eerste kerk.
- We zullen een getuige zijn van Jezus.
- En de Heilige Geest wordt de manager in ons leven.
- Hij zegt wat we moet doen, zeggen etc.
- Dan moeten we wel luisteren. Niet eigenwijs en koppig zijn…
- We leren ook onderscheid te maken tussen echt en onecht.
Geloof niet iedere geest. De Heilige Geest maakt ons één
met Jezus.
Vruchten van de Heilige Geest
De vruchten van de Geest komen niet vanzelf aanwaaien…
Het zijn karaktereigenschappen. De Heilige Geest zaait die in
ons hart, maar we moet er zelf aan werken om daar vrucht
van te dragen.
22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid
en zelfbeheersing.
(Galaten 5:22-23)
Dromen en visioenen
1Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en
dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen
dromen, en jongeren zullen visioenen zien; 2zelfs over slaven
en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. (Joël 3:1-2)

Ik geloof in dromen en visioenen
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Gaven van de Heilige Geest
Daar ziet u iets over in de tekening op pag.16. In het midden
is een blauw figuur, dat is een symbool voor de Heilige Geest.
De man spreekt Gods woorden en het meisje is daarmee
verbonden.
Het is niet Gods bedoeling dat we visioenen en dergelijke
gaan oproepen. Ze komen vanzelf. En als u geen visioenen
of dromen krijgt van God, dan ligt uw gave waarschijnlijk
ergens anders. Er zijn nog vele andere gaven van de Geest.
8Aan

de een wordt door de Geest het verkondigen van
wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het
overdragen van kennis; 9de een ontvangt van de Geest een
groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10En weer
anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te
profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van
de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit
te leggen wat daar de betekenis van is. 11Al deze gaven
worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan
iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. …
28God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats
gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten
en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om
wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het
vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven
of in klanktaal te spreken.
(1 Korintiërs 12:8-11 en 28.)
Hij woont in ons hart
Als we de Heilige Geest hebben ontvangen, dan woont hij in
ons hart. Het is de bedoeling dat hij ons dagelijks leven leidt,
intensieve begeleiding. Hij is mijn manager! Wat fijn. En maar
goed dat ik als managementassistent ben opgeleid.
God heeft een plan voor ieder van ons en met de Heilige
Geest kunnen we dat uitwerken.
Zijn stem horen
In slechte tijden kunnen we op de Heilige Geest vertrouwen
en dat is mij in een moeilijke nacht heel duidelijk geworden.
Ongeveer 7 jaar lang had ik dagelijks last van hoofdpijn.
Op een nacht liep ik van ellende op de gang in mijn woning
op en neer.
Plotseling tikte er iemand op mijn schouder. Er was verder
niemand in huis… Ik keek om en zag niemand, maar ik
hoorde wel een stem: “JE HOEFT NERGENS BANG VOOR
TE ZIJN, DE VADER EN JEZUS BESCHERMEN JE.”
Dat was mijn eerste ontmoeting met de Heilige Geest.
De hoofdpijn was ineens weg!
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Gebed dat redt
De boze komt graag mensen storen, die hard bezig zijn voor
Jezus. Het meest geschikte moment voor hem is het moment
dat we s’ morgens wakker worden. Als hij dan kans krijgt, is
het mogelijk dat hij onze hele dag verpest, doordat hij ons in
een negatieve bui brengt. Een van de broeders van Sint Jan
uit Den Haag heeft me daar iets over geleerd.
Ik vroeg hem: “Wat doe ik fout dat ik die storing heb…”
“Nou niks hoor”, zei hij. “Ga op zo’n moment maar bidden:
In naam van Jezus verzaak ik aan de negatieve geest en wijd
ik mij toe aan de Heilige Geest.”
Dat hielp enorm goed. Alleen gebeurde het soms dat ik het
verkeerd om bad, “In naam van Jezus verzaak ik aan de
Heilige…” Daar kreeg ik dan weer veel stress van.
“Dat is een foutje, dat geeft niet hoor,” stelde de broeder mij
gerust. “Dat doet de boze soms. Maar je bidt dat niet bewust
zo. God weet wat je bedoelt, hij ziet je hart! En weet je, niet
alle fouten zijn een zonde. Een zonde is een fout, die je
bewust maakt. Je wéét dat het fout is.”

Dichtbij God
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Redding brengen door gebed,
wat hebben we daarvoor nodig?
- De tegenwoordigheid van God in ons. De Heilige Geest
in ons bidt. Bidden vanuit het hart.
- Er moet een 1 op1 wisselwerking met God zijn. En dus
hebben we een speciale plaats nodig waar we ongestoord
kunnen bidden.
- We hebben dagelijks contact met God nodig.
- Het is wel de bedoeling te bidden naar Gods wil.
3Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen
inzicht. (Spreuken 3:5)
- Door lofprijzen komt de kracht van God vrij in ons, zodat
er wonderen gebeuren.
- Wereldvisie: we vechten in de spirituele wereld door te
bidden. Het licht tegen het duister. We kunnen overal licht
brengen.
- We overwinnen boze machten door te bidden in Naam
van Jezus.
(Naar een preek van David Maasbach. www.maasbach.nl)
Wereldvisie
Er is een natuurlijke wereld en een geestelijke wereld. De
geestelijke wereld wordt ook wel spirituele wereld genoemd.
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn
macht. 11Trek de wapenrusting van God aan om stand te
kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12Onze 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. 13Neem daarom de wapens
van God op om weerstand te bieden op de dag van het
kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.
(Efeziërs 6:10-13)
De wapens van God:
14Houd stand,
met de waarheid als gordel om uw heupen,
de gerechtigheid als harnas om uw borst,
15de inzet voor het evangelie van de vrede
als sandalen aan uw voeten,
16en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle
brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.
17Draag als helm de verlossing
en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
(Efeziërs 6:14-17)
Eenheid
Wij hebben, als het goed is, Jezus in ons hart gevraagd en hij
gaf ons de Heilige Geest. Omdat alle gelovigen één zijn met
Jezus, zijn we ook verbonden met elkaar. Als één lichaam en
één geest, de Heilige Geest.
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13De

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. 14Door jullie bekend te maken
wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15Alles wat van de
Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat
hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.
(Johannes 16: 13-15)
Ik ben blij dat de Heilige Geest mij heel veel heeft bekendgemaakt over Gods plan voor onze toekomst en daar zie
ik met vreugde naar uit.

Dichtbij het doel
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Tot slot
Ik weet soms niet of de Vader of Jezus iets zegt of dat het
de Heilige Geest is. Ik moet nog leren hun stem van elkaar te
onderscheiden. Nou ja, als ik maar weet dat het van God is,
dan zit ik altijd goed toch? Het is ook ingewikkeld. De Zoon
geeft bericht van de Vader en de Heilige Geest van Vader en
Zoon… Gelukkig hoeven we niet precies te begrijpen hoe
het zit. Het gaat immers om geloven!
Toekomst
Aan de kinderen van God is een prachtige toekomst beloofd.
Daar mogen wij ons altijd aan vasthouden. Jezus komt ons
later ophalen! Dan zullen wij hem echt zien en spreken! Dat is
iets wat zeker is.
- Hij komt wanneer het goede nieuws van het Evangelie
alle mensen op aarde bereikt heeft. Zodat iedereen de kans
heeft gekregen zich te bekeren.
- U mag mee, als u Jezus in uw hart hebt gevraagd en
opnieuw geboren bent. Als u een levende relatie met God
hebt gekregen.
- En als u de mensen vertelt over hem. Dan bent u echt
een kind van God.
Het leven in deze wereld brengt lijden met zich mee.
Als dat gebeurt is God bij ons. Gods Koninkrijk is binnen
in ons.
En wij mogen uitgaan om licht te zijn in het duister.
We hebben gelukkig de Bijbel als gebruiksaanwijzing
voor het leven…
Het belangrijkste boek ter wereld vind ik.
De Vader
12Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in
staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het
licht. 13Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en
ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14die
ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze
zonden.
(Kollossenzen 1:12-14)
Jezus:
15Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
16in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.
17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
(Kolossenzen 1:15-18)

21

De Heilige Geest
De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar
je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.
Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’
(Johannes 3:8)
De Bijbelteksten zijn genomen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling
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