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NIEUW LEVEN E.G. 
WERKERSTRAINING  

DE STAD EN DE GEMEENTE VAN CHRISTUS 
 
  1 - DE STAD, HAAR HISTORIE EN INWONERS 
  2 - IDENTITEIT NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap 
  3 - WAAROM EEN NIEUWE GEMEENSCHAP STICHTEN? 
  4 - GEMEENSCHAPVORMING IN ALPHEN A/D RIJN 
  5 - DE SLEUTELROLLEN DIE VERVULD MOETEN WORDEN IN GEMEENTEBOUW 
  6 - DE VIJF NIVEAUS VAN FUNCTIONEREN 
  7 - DE PRENETALE FASE 
  8 - DE VIER ZAKEN VAN GEMEENTESTICHTING (Die niet te delegeren zijn) 
  9 - TIEN PRINCIPES VAN GEMEENTEGROEI 
10 - LES EVANGELISATIE 
 
1 - DE STAD, HAAR HISTORIE EN INWONERS 
 
DE STAD EN HAAR INWONERS 
Jezus houd van steden; Hij had zelfs visie voor de redding van Sodom en Gomorra!  Een heel aan-
tal bijbelse brieven is ook gericht aan plaatselijke gemeenten; Corinthe, Efeze, Romeinen, etc.   
De Gemeente in een stad bestaat dus uit meerdere kerken en dient samen de inwoners met haar 
unieke bediening te bedienen.  Wat weet je van je  stad of dorp?  Wat weet je van haar historie?  
En van haar bewoners en gewoonten? 
Loop rond in je stad of dorp; is je geest geprikkeld?  (Hand 17:16,17,23). 
 
ALPHEN A/D RIJN - VAN NEDERZETTING NAAR DORP TOT STAD MET NIEUW HART 
41-54 - Door de Romeinse keizer Claudius gesticht. 
1000  * Door Bonifacius gestichte kerkje door Noormannen verwoest. 
1650  * Twist Alphen/Oudshoorn over benoeming predikant.  
1665  * Mede daardoor opening Oudshoornse Kerk. 
1672  - Waterlinie gevechten; Gouwsluis was van strategisch belang    
1795  * 4-Ambachten (machtige heren) afgeschaft. 
1800  * Godsdiensttwisten; vrij- en rechtzinnigen.  
1854  * Vergadering van gelovigen gestart. 
1858  - Gasverlichting aangelegd. 
1878  - Spoorweg tussen Leiden, Alphen, Woerden. 
1899  - Aanleg van telefoonnet. 
1903  - Aanleg van drinkwaterleiding.                   
1914  - Eerste elektriciteitsvoorziening aangelegd. 
1918  * Alphen a/d Rijn ontstaan; samenvoeging (na 3jr) van  

• Alphen             - trots, arrogant  [ zie blz 23 ] 
• Aarlanderveen - mestboeren       [ boek 75 jr ] 
• Oudshoorn       - olijke losbollen [ A a/d Rijn ] 

1959  * Start vuilstort in Coup‚polder; reeds in 1980 vragen. 
1964  - Een gedeelte van Zwammerdam bijgevoegd. 
1993  - Archeon; themapark afgoderij "leren"?...ook START van  NIEUW LEVEN E.G.! 
 
NIEUW BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW AANVAARD IN 1946 
1946 - 1953 Groei van   428 huizen. 
1953 - 1962 Groei van 2.220 huizen. 
1970 - Start van 12.000 huizen; wijk Ridderveld I en II. 
1991 - Start met 5.000 woningen in Kerk & Zanen met 30.000 huizen naar 70.000 inwoners. 
CENTRALE STREEKVOORZIENINGEN ALS REGIOSTAD 
- Veel centrale streekvoorzieningen en industrie. 
- Meer dan 500 winkels; 50% in centra in woonwijken. 
- Ongeveer 200 scholen (40% komt uit regio). 
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- Regiomarkten; ook voor Rijnstrekers; jaarmarkt. 
- Gevangenis gebouwd en ziekenhuis verdwijnt. 
- Asielzoekers Opvang Centrum 
- Nieuw stadscentrum. 
 
CENTRALE LIGGING 
Binnen een straal van 35 km liggen A'dam, Utrecht, Schiphol, Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en 
Rotterdam.  Rijksweg 11! 
 
HET GROENE HART VERDORD 
- Plezierig wonen: veel groen, polders, water, groen. 
- Het groene hart is echter geestelijk verdord! 
- Veel kerken & instellingen; doch volle evangelie en pinkstergemeentes ontwikkelden nauwelijks. 
- In veel kerken wordt de Heilige Geest letterlijk geblokkeerd.  Maar er is honger naar… contact! 
  
OPMERKELIJKE ZAKEN IN ALPHEN A/D RIJN 
- Vrome, wettische opstelling sommige gelovigen. 
- Groeiend percentage verslaafden, misdaad. 
- Geen opvanghuis zwervers, verslaafden, crisis.  (het bestaan van deze mensen ontkend?). 
- Verontreiniging; grote gifbelt gemaskeerd door groen & spel (jarenlange ontkenning en ook  
   maskering van vuil en gevaar). 
- Gettovorming van sociale, culturele, raciale bevolkingsgroepen 
   * Het Rode Dorp voor de oud-Alphenaren. 
   * Elite in mooie wijken. 
   * Molukkers in een eigen wijk. 
   * Marokkanen, Antillianen, Surinamers in flats. 
- Planologische verdeeldheid: kanalen, spoorbaan en brede wegen. 
- Verdeelde meningen (Alphense brug, ziekenhuis, Rijksweg 11). 
- Verdeeldheid in kerken (+/- 40 kerken). 
- Verdeeldheid in huwelijken, gezinnen. 
- Analyse van (Volle) Evangelie Gemeenten: verdeeldheid zorgt snel voor leegloop, scheuring, 
  beslotenheid.  Toch wordt dit alles door betrokkenen ontkend.... 
 
CONCLUSIE 
Er is een vorst van Alphen: verdeeldheid.  Daarnaast spelen ontkenning, onderkenning, overspel, 
maskering, apathie, wettisisme, verwerping, depressie, etc. een belangrijke rol. 
 
GEESTELIJKE CONTRA-STELLINGEN VOOR STRIJDENDE KERK 
Vanuit Bijbels oogpunt dient men geestelijke waarden te stellen tegenover vleselijke/demonische 
waarden: 
- Relatie met God tegenover Religie en vroomheid 
- Liefde tegenover Wettisisme 
- Eenheid tegenover Verdeeldheid, racisme 
- Gezonde radicaliteit tegenover Besluiteloosheid 
- Openheid tegenover Verborgenheid 
- Er- en Herkenning tegenover Ontkenning 
- Vergeving tegenover Haat 
- Aanvaarding tegenover Verwerping 
- Kracht tegenover Slapheid, apathie 
- Vreugde tegenover Depressie 
- Bijbels Geloof tegenover Vrees, angst 
- Heiliging tegenover Verontreiniging 
- Weggeven tegenover Bezitten 
- Bevrijding tegenover Gebondenheid, enz. 
MOGELIJKE AKTIES: bepaal positie en doe daden die lijnrecht t.o.v. duisternis staan.   
 
2 - IDENTITEIT NIEUW LEVEN Evangelie Gemeenschap 
 
VISIE 
Van God, Jezus en de Heilige Geest genieten zodat we Hem met anderen kunnen delen. 
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MISSIE  
De Heilige Geest de ruimte geven die Hij verdient; een Gemeenschap met KRACHT, LIEFDE, BE-
ZONNENHEID (2Tim1:7)  Leren doen wat Jezus doet: leren, prediken, genezen. 
En daarmede NIEUW LEVEN in Jezus delen volgens Hand 1:8 in: 
1. Alphen a/d Rijn (Jeruzalem). 
2. Directe omgeving > Ter Aar (Judea).  
3. Andere culturen (Samaria).    
4. Over de grenzen (Wereld). 
Doen we dit niet dan gebeurt er uiteindelijk wat er in Hand 8:1 staat…… dan maar liever vrijwillig!  
 
DOELGROEP 
1. Onkerkelijken. 
2. In bijzonder jonge mensen (50% NLEG < 26 jaar). 
3. Mensen die de kerk verlaten hebben. 
    
AKTIES 
  1. Gebed en geloof in Jezus zijn de basis. 
  2. Eenvoudig, effektief, pastoraal, leiderschap. 
  3. Culturele, multi-raciale benadering/bediening. 
  4. Uitbundige aanbidding. 
  5. Discipelen maken; in bijzonder onder jongeren. 
  6. Mobilisatie gelovigen naar hun geestelijke gave.   
  7. Uitbreiding door celgroepen in stad/rijnstreek. 
  8. Ontwikkelen en toerusten van nieuwe leiders. 
  9. Pakkende programma's; "vispoel" evenementen. 
10. Starten van reproducerende gemeentes. 
 
BEDIENINGSMODEL    
 
                                 JEZUS 
NIVEAU                         *               TOEWIJDING 
vermenigvuldiging        *  *             kom en leid           
bediening                   *      *           kom en dien           
groei                         *          *         kom en blijf          
bekering/opname   *  NLEG   *       kom en leer Jezus en elkaar kennen    
uitnodigen            *                   *     kom en geniet 
inwoners stad     * * * * * * * * * * *   iedereen welkom  
                           STAD/STREEK 
 
UITING IS BIJ DIT ALLES NODIG - OP EEN EERLIJKE EN OPEN WIJZE!  De vijf UITjes: 
• UITleggen, UITeenzetten, UITdrukken, UITvoeren en UITleven aan elkaar en anderen!  
 
BESTAANSRECHT NLEG (SINDS APRIL 1993) 
1. Gemeentestichting is een bijbelse opdracht.  
     - Geeft een aantrekkingskracht op onkerkelijken. 
     - Effectieve manier van evangelisatie en ontwikkeling jongeren. 
2. Ruim 1/3 van de bevolking is zeker geen gelovige dat zijn zo'n 25.000 personen. 
3.  Er zijn niet genoeg stoelen in de +/- 40 kerken voor de 20.000 katholieken & 20.000 christenen  
     (1.000 stoelen/kerk?) 
4. Veel geÏmporteerde Alphenaren met geen christen achtergrond. 
5. Regioplaatsen en nieuwe wijken Kerk en Zanen en Gnephoek. 
6. Enorme behoefte aan een stabiele gemeenschap. 
7. Gods bevestigde roeping over ons en jouw leven. 
3 - WAAROM EEN NIEUWE GEMEENSCHAP STICHTEN? 
 
1. HET IS DE NATUUR VAN DE BIJBELSE GEMEENTE  
- Christenen worden aktief in # Hun relatie met God 
 # Hun Gaven 
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 # Het oefenen van hun discipelschap 
- B.v. de appel; een eetbare vrucht van een appelboom doch tegelijkertijd een pakket zaad dat  
  meer appelbomen kan voortbrengen!  
 
2. HET IS HISTORISCH GEGROEID 
Christendom heeft zich vermenigvuldigd door de uitbreiding en stichting van gemeenten; (Hand). 
 
3. DE REALITEIT VAN DE WERELD 
    - Groei van de wereld; elke seconde 3 mensen erbij 
    - Zoveel verschillende groepen mensen; zelfs in deze stad! (multi-raciale benadering nodig!) 
    - Zoveel ongelovigen; er is werk te doen! 
 
4. DE VITALITEIT VAN DE NIEUWE GEMEENTE 
    - Geeft een aantrekkingskracht op onkerkelijken 
    - Effectieve manier van evangelisatie 
 
JEZUS zegt in Mattheus: Ik zal mijn gemeente bouwen! (Klemtoon onder elk woord mogelijk!). 
IK - Jezus bouwt, niet de voorganger, oudsten 
ZAL - Een belofte, zekerheid. 
MIJN - De gemeente behoort Jezus toe en niet de voorganger. 
GEMEENTE - Ekklesia = gemeente, verzameling gelovigen; "Ek" = vanuit 
BOUWEN - Is doorgaand proces; gemeente staat continue in steigers! 

 
INVLOED VAN DE GEMEENTE    
De invloed van de kerk is tanende.  We zijn geroepen om IN de wereld te zijn en niet om ons te 
isoleren van de bewoners van Alphen en omstreken!  Als de maatschappij veranderd zullen wij 
ons ook moeten veranderen - met de onveranderlijke boodschap - om die maatschappij te kunnen 
bereiken!  Het gaat dus om DE MANIER HOE wij die boodschap brengen. 
 
VERANDERING VAN 
1. MENTALITEIT - dagelijkse bekering noodzaak! 
2. MODELLEN en METHODES - NIEUWE! welke, per regio, bevolking, waarom?   
3. MOTIVATIE - wat is onze motivatie iets te doen? 
Het is belangrijk je af te vragen: "waarom doen we iets?" en "wat is de functie van iets?". 
Zijn het overgenomen gewoonten of bijbels gefundeerd? 
 
MOTIVATIE 
Onze motivatie behoort niet een podiumfunctie of een mooi baantje te zijn maar de liefde voor JE-
ZUS, ELKAAR en de INWONERS van ALPHEN en omstreken. 
 
VISIE 
Als we als in de NLEG alleen maar achteraf op nood reageren, lopen we continue achter de pro-
blemen aan i.p.v. ze voor te zijn: duidelijke visie is noodzakelijk en deze moet in het hart beginnen 
als kernwaarde!   
 
WAT IS DE KERNWAARDE?  
De visie van de gemeenschap is heel eenvoudig:  "Genieten van God en Hem met andere delen!"  
Als je zover komt dat je van God, Jezus en de Heilige Geest werkelijk kunt genieten in je leven ga 
je dat ook met anderen delen!  Zo oefent de NLEG haar taak als Lichaam van Jezus uit! 
 
 
 
 
4 - GEMEENSCHAPVORMING IN ALPHEN A/D RIJN 
 
1. BEVRUCHTING 
   Alles wat er gebeurt voordat de gemeente vorm krijgt en start. 
   De NLEG-bevruchting vond plaats na de start van eenvoudige gebedsdiensten aan huis, en  
   werd daarvoor/na bevestigd met profetie! 
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   - Verifieer jouw rol 
   - Mobiliseer het team 
   - Cultiveer de visie en (kern)waarden 
   - Praktiseer de kernwaarde 
   - Ontwerp een gemeenschaps strategie  
 
2. PRENETALE ONTWIKKELING 
    Alles wat er gebeurt voor de 1e openbare eredienst. 
    Begin evangelisatie "vispoel" activiteiten zoals: Bidstonden, Gospel Huis Partys, liefde- 
    maal/kerstnacht, opwekkingssamenkomsten. etc. 
    - Breng kerngroep bijeen en mobiliseer deze. 
    - Ontwikkel leiders voor huiscelgroepen. 
    - Bereid belangrijke bedieningsdelen voor en train leiders. 
    - Organiseer gemeenschaps structuur en financiën. 
 
3. GEBOORTE  
    Hier is de baby!  Dat is het moment dat de NLEG openbaar werd. 
    - Start openbare eredienst              (april 1993 - 20 bezoekers).  
    - Start een kinderbediening             (3 klassen). 
    - Implementeer bezoek en opvang (telefoon, bezoek, coaching). 
 
4. GROEI NAAR VOLWASSENHEID 
    Ontwikkeling van steeds aantal groeiend cel/gebedsgroepen; niet alleen in Alphen maar ook in  
    de Rijnstreek! 
    - Ontwikkel en breid netwerk van celgroepen uit. 
    - Ontwikkeling en toerusting van leiders.   
    - Cultiveer speerpunt bedieningen. 
    - Vergroot evangelisatie activiteiten. 
    - Verbeter en structureer bestaande bedieningen. 
 
5. VERMENIGVULDIGING 
    In de Rijnstreek is zeker plaats voor meerdere gemeenschappen!  De gemeente moet zichzelf  
    dus al vroeg voortplanten! 
    - Ontwikkel gemeenschappelijke interesse voor gemeentestichting. 
    - Bepaal de ouderschaps strategie.    
    - Mobiliseer het leiderschap voor nieuwe gemeentestichting. 
    - Ondersteun en bemoedig de nieuwe gemeente. 
    - Bepaal moment voor definitieve start. 
 
5 - DE SLEUTELROLLEN DIE VERVULD MOETEN WORDEN IN GEMEENTEBOUW 
 
1. De ontwikkeling van de vijfvoudige bediening (Ef 4:11). 
    - APOSTEL      met visie om te starten.     
    - PROFEET      die spreekt namens God en richting geeft. 
    - EVANGELIST die mensen van buiten naar binnen brengt. 
    - HERDER        die relatiegerichte zorg geeft. 
    - LERAAR        voor praktische onderwijs.   
 
2.  DE AANBIDDINGSLEIDER die ruimte schept voor anderen en leiding geeft aan gezalfde 
     musici en zangers. 
 
3.  KINDER/TIENER/JEUGDWERKERS die kunnen leiden en leiders kunnen werven. 
     Ouders zullen vragen: wat heb je voor m'n kinderen? 
 
4. ORGANISATOR/UITWERKER die een bestuurlijke gave bezit. 
     De leider stelt het doel en de visie zodanig voor dat de mensen dat kunnen omarmen.  
     De bestuurder kan de stappen op een rijtje zetten, mensen kiezen en op hun post zetten om  
     tot het doel te komen. 
 
5.  WERVER om mensen binnen de gemeente op hun bediening/taak te zetten zoals evangelist 
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     mensen van buiten naar binnen de gemeente brengt. 
 
6.  FINANCIELE ADMINISTRATEUR die zorg draagt voor de financiën, onderhandelingen,  
     contracten, etc.         
 
6 - DE VIJF NIVEAUS VAN FUNCTIONEREN 
 
WAT ZIJN MIJN STERKE EN ZWAKKE KANTEN?  
Er zijn 5 niveaus te onderscheiden in de volgende functies.  Beoordeel je eigen mogelijkheden in 
de verschillende gebieden van bedieningen overeenkomstig de volgende waarde  
SCHAAL: 5. UITSTEKEND KUNNEN en ANDEREN LEREN. 
                4. KUNNEN en ANDEREN LEREN. 
                3. KUNNEN maar NIET KUNNEN LEREN aan anderen. 
                2. MIN of MEER KUNNEN maar HULP NODIG hebben. 
                1. NAUWELIJKS of NIET KUNNEN. 
 
  1. APOSTEL met visie om te starten 5 4 3 2 1 
  2. PROFEET die spreekt namens God en richting geeft  5 4 3 2 1 
  3. HERDER die relatiegerichte zorg geeft 5 4 3 2 1 
  4. EVANGELIST die mensen binnen brengt                5 4 3 2 1 
  5. LERAAR voor praktische onderwijs 5 4 3 2 1 
  6. AANBIDDINGSLEIDER die ruimte schept voor anderen  5 4 3 2 1 
  7. KINDER/TIENER/JEUGD/CEL WERKERS die kunnen leiden 5 4 3 2 1 
  8. ORGANISATOR/UITWERKER met bestuurlijke gave 5 4 3 2 1 
  9. WERVER die mensen op hun bediening/taak zet 5 4 3 2 1 
10. FINANCIELE ADMINISTRATEUR voor de financiën,       
      onderhandelingen, contracten, etc.  

5 4 3 2 1 

Ef 4:16 - Welke bediening(en) zou ik op korte termijn willen uitoefenen (de eerste 1-2 jaren)? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ga er voor bidden! 
                                                
Daarnaast dient een deel van het team op de been gebracht te worden wat niet direct meewerkt, 
maar functioneert als voorbedeteam; GEBED is GEEN voorbereiding op de strijd maar IS de strijd 
zelf! (Mat 16:18).  
 
7 - DE PRENETALE FASE 
 
Bestaat uit de volgende delen: 
1. TUSSEN WERKVELD BETREKKEN EN 1e OPENBARE EREDIENST 
2. KERNGROEP MOBILISEREN EN BIJ ELKAAR BRENGEN 
3. ONTWIKKEL LEIDERS VOOR JE CELGROEPEN 
4. WEZENLIJKE SYSTEMEN, NOODZAKELIJKE BEDIENINGEN EN LEIDERSTRAINING 
5. ORGANISEER GEMEENTESTRUCTUUR EN FINANCIEN 
Er is heel wat prenetale ontwikkeling.  De meeste ontwikkeling vindt plaats voor het zichtbaar 
wordt.  Na de bevalling gaat het kind (gemeente) groeien en wordt groter en leert communiceren! 
 
1. TUSSEN WERKVELD BETREKKEN EN 1e OPENBARE EREDIENST 
a.  START EVANGELISATIE Een prioriteit in het beginnen van een nieuwe gemeente. Geen ande-

re kerken leegmaken, anders reorganiseer je het lichaam  van de Heer alleen maar!  Evangeli-
seren; hoe doe je dat?  Evangelisatie komt voort uit relaties en je hebt een breed verband nodig 
om die te ontmoeten.  Beschouw het als een piramide; onderaan de mensen die je kent, in de 
top (minder) de mensen die kiezen voor Jezus.  Nummer 1 in relatiebouw is contact leggen met 
het grootst mogelijke aantal mensen.  Niet alleen jij, maar ook het team!  Nadat we geloofwaar-
digheid hebben gewonnen kunnen we de volgende stap nemen: celgroep of sociale situatie 
voor verdere uitbouw. 

b.  BEZOEKEN EN KIJKEN WAT ZE DOEN Bezoek de mensen of nodig ze uit; heb ze lief!  We 
kunnen alleen de mensen bereiken door werkelijk interesse in ze te hebben! 

c.  BIJEENKOMSTEN BEZOEKEN EN OVERWEGEN  
     In de samenkomst/celgroep raken ze gaandeweg steeds meer verbonden. 
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d.  AANSLUITEN EN DIENEN Tussen fase 3 en 4 geven ze zich vaak aan de Heer om daarna ac-
tief deel te gaan nemen aan de groep en zich in te zetten. 

e.  NETWERKEN BOUWEN EN EVANGELISEREN door bekeerden.  Contacten uitbouwen.   
     Wij moeten mensen van het ene naar het volgende niveau brengen en je kan dat goed  
     volgen.  Je kunt alle activiteiten daarnaast zetten. 
     1. Relatie leggen; informeel. 
     2. Toewijding; aanbiddingsdiensten, celgroepen. 
     3. Regelmatig komen; uitdaging voorhouden en deelnemen aan groep. 
     4. Betrokken in groep of bediening. 
     5. Mogelijkheden in training. 
 
HET PROCES WAARIN JE MENSEN MEENEEMT EN NETWERKT 
1. Pre-christenen (klinkt leuker dan ongelovigen). 
2. Help ze onderkennen wat de gemeenschappelijke grond is. 
3. Prioriteiten stellen in openheid. 
4.  Je pre-christelijke vrienden verbindt je met de mensen in de gemeenschap.  Organiseer een 
      vistripje, fietstocht, o.i.d.  Help ze contacten te leggen in de gemeente.  Bouw aan relaties! 
5. Gemeenschappelijke belangstelling. 
6. Eerlijke relatie ontwikkeling.  Zorg dat er kontakten zijn en dan kan je ze uitnodigen voor een 
      celgroep/evangelisatiedienst. 
7. Laat ze voor Jezus kiezen en motiveer ze te netwerken.  Dan zal het netwerkeffect netjes 
      werken en de vissen in het net komen! 
 
2. KERNGROEP MOBILISEREN EN BIJ ELKAAR BRENGEN 
Mensen liefde geven, gaande houden en hun bijbelbasiswaarde vormen.  Als je niet-christenen 
bereikt kun je ze gemakkelijk de fundamenten leren.  Je krijgt meer problemen op dat gebied met 
christenen!  Het nadeel van nieuwe bekeerlingen is dat ze groen zijn, maar als je goed naast ze 
staat, kunnen ze alles aan!  Het is belangrijk dat de christenen die in je celgroep komen je waar-
den kennen! Sommigen zijn gevormd volgens een ander denkpatroon en hebben andere verwach-
tingen dan jou!  Ze willen zo'n gemeente waar ze juist uitkomen of juist NIET zo'n gemeente!  Je 
bent zo gericht om de mensen te bereiken dat de kans bestaat dat je mensen opneemt die anders 
denken...  Ga daarom niet te gemakkelijk met verschillen om.   
 
3. ONTWIKKEL LEIDERS VOOR JE CELGROEPEN 
Infrastructuur opzetten. 
 
4. WEZENLIJKE SYSTEMEN, NOODZAKELIJKE BEDIENINGEN EN LEIDERSTRAINING 
Hoe kun je invoeging vorm geven; nazorg tot stand brengen?  Een werkzaam programma om 
mensen op hun plek te brengen qua gaven, aanbiddingsteam, kinderwerk, coaching leiders, 
nieuwkomer intro, etc. 
 
5. ORGANISEER GEMEENTESTRUCTUUR EN FINANCIEN 
1.  Zo eenvoudig mogelijk. 
2.  De eerste 2 jaar voorlopig leiderschap instellen; niet overijld oudsten aanstellen of handen op-

leggen; zelf de leiders opleiden. 
3.  Zorg voor gezonde- en financieel eerlijke principes. 
4.  Voor het eerste jaar een budget opstellen.  
 
8 - DE VIER ZAKEN VAN GEMEENTESTICHTING (DIE NIET TE DELEGEREN ZIJN) 
 
1. GEESTELIJK LEIDERSCHAP en VOORHOUDEN van VISIE. 
2. DIEGENE die het TEAM VORMT. 
3. Het GOEDE VOORBEELD geven in de PASTORALE ZORG. 
4. De algehele EINDVERANTWOORDELIJKHEID; ook van CELGROEPEN. 
 
AKTIEPLAN/AKTIEPUNT                                                                                    DATUM  GEREED 
1. Gebedstijd voor Gods roeping, richting bediening         
2. Ik weet dat God een belangrijke rol voor mij heeft       
3.  Ik weet wat Gods doel en richting met mij is             
4. Ik begrijp mijn motivatie voor gemeentestichting  
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5. M'n roeping is in balans met m'n persoonlijke verantwoording   
6. Ik begrijp de 4 basisprincipes van gemeentestichting    
    a. Geestelijk leiderschap voorspiegelen                  
    b. Teamvorming                                           
    c. Voorbeeld geven pastorale zorg                        
    d. Eindverantwoording                                   
7. Ik ben voorbereid om te reageren op tegenwerpingen  
8. Ik heb een helder begrip van gemeente-groeiprincipes     
9. Ik heb een team mensen ter beschikking                   
 
9 - TIEN PRINCIPES VAN GEMEENTEGROEI 
 
1. GEZONDE GEMEENTE GELOOFT IN GEBED WAARUIT TOEKOMST GESCHAPEN WORDT 
Mat 16:18 zegt: Ik zal Mijn gemeente bouwen....dat is goed nieuws. 
Wij zijn Gods mensen en met Gods Woord kunnen wij de poorten der hel aanvallen!  Gemeente-
succes is niet het aantal mensen, gebouw, budget, zending maar UITVINDEN wat God van je wil 
door LUISTEREND BIDDEN en DOEN!  Vergeet daarbij niet dat we onmetelijk veel meer kunnen 
doen wij bidden of bedenken (Efeze) door en dankzij Hem! 
 
HOE KUN JE VISIE CULTIVEREN? 
1. Tijd nemen en biddend denken en denkend bidden.   
2. Vraag God je hart voor te bereiden. 
3. Noden en gelegenheden onder ogen zien. 
4. God om specifiek visie vragen. 
5. Droom met anderen die ook visie hebben. 
 
2. DOELTREFFEND PASTORAAL LEIDERSCHAP = COACHING 
Ef 4:11-16 lezen we over de gaven die elk haar specifieke taak en doel hebben en waarmede we 
toegerust moeten zijn/worden.  Toerusten betekent coachen, trainen, corrigeren, beeld vormen in 
visie, oefen-situaties scheppen, team vormen.... Een toerustende herder zal z'n gemeente meer 
stimuleren en geeft mensen ruimte om gaven te ontplooien dan een voorganger, die overal zelf 
voor wil zorgen. 
 
3. EEN BENADERING DIE AANSLUIT OP DE CULTUUR VAN DE OMGEVING 
Wat is de kernwaarde en wat zijn de prioriteiten?  1 Cor 9 zegt dat we met de jood een jood en met 
de griek een griek moeten zijn. 
We moeten MET de mensen zijn; 2x luisteren 1x praten. 
Ga praten met mensen die niet naar een kerk willen; ga ontdekken wat ze interesseert (deed Je-
zus ook) en ze geven zelf de sleutels! 
 
4. FEESTELIJKE EN MEESLEPENDE AANBIDDING EN GETUIGENISTIJD 
Waar ben je zelf het meeste blij mee?  
Uitbundig, maar ook ingetogen naar God luisteren.  
Ps 40:4 > Alles moet ademen wie en wat God is (geen piepende kerkorgels maar allerlei expres-
sievormen, zang, muziek, dans, kunst…). 
 
5. DISCIPELEN NAAR DE GEHELE MENS 
In Mat 28:19 leert Jezus ons te blijven doen alles wat Hij geboden en aan ons geleerd heeft.  
"Goed nieuws zijn" is de basis van waaruit we mensen kunnen helpen tot een persoonlijke relatie 
met God te komen.  
Hoeveel mensen worden christen via een vriend/familie? 
 
6. UITBREIDING DOOR NETWERK EVANGELISATIE EN CELGROEPEN 
In vermenigvuldiging zijn muizenkerken beter dan olifantenkerken.    
"Elkaar/elkander" komt vaak voor in de Bijbel en kan eigenlijk alleen werken in kleine groepen 
waar mensen elkaar persoonlijk kennen. 
Een macrokerk krijgt z'n expressie in microschaal! 
 
SLEUTELS VOOR CELGROEPEN (Hand 2:42-47) 
  1. De leider heeft het geleerd in de praktijk. 
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  2. Leider heeft leerling-leider, die na 1-2 jaar zelfstandig wordt. 
  3. In de groep bouwen van een vermenigvuldigingseffect. 
  4. Leer delegeren (Ex 18).  
  5. Een gastheer/vrouw is belangrijk voor praktische zaken. 
  6. De eerste celgroepleiders zijn de beste, daarom:  
  7. Een coach over vijf celgroepleiders.  
  8. Door schaduweffect ontstaat een reproductiecultuur. 
  9. De coach moet bezoeken, luisteren, problemen oplossen. 
10. Reële doelen stellen. 
 
7. LEIDERS ONTWIKKELEN EN TOERUSTEN/COACHEN 
Onze bediening wordt zo breed en diep als de breedte en diepte van ons leiderschap.  Creëer je 
meer leiders zonder ze te verbeteren dan wordt het oppervlakkig en bij alleen verdiepen worden ze 
overbelast... 
 
   HOE BEWUST LEIDERS TE VORMEN op geregelde teamleider bijeenkomsten? 

1.  Visie tonen; laat de kernwaarden zien.   (Legpuzzelen gaat makkelijker volgens doosplaatje). 
   2. Regelmatige bijeenkomsten houden, want visie vervaagt. 
   3. Celgroepleiders komen in kleine groepjes bij elkaar. 
   4. Ontwikkelen van vaardigheden. 
   5. Vragen stellen wat de behoeften zijn. 
 
8. MOBILISEREN VAN GELOVIGEN NAAR GELANG DE GAVEN 
Dient elkaar met jouw unieke gave (1 Petr 4:10) en het totale Lichaam (Ef4:16) ieder draagt z'n 
deel bij.  Groot verschil tussen ONDERWIJZEN en LEREN DOOR VOORBEELD + DOEN! 
1. Ontdek de gaven door onderwijs. 
2. Plaats de gaven in de gemeenten; adviseurs kunnen helpen. 
3. Training is nodig want gaven moeten ontwikkeld worden.  
4. Fundamenten/celleiders/discipeltraining/zondagsschool/tieners/jeugd, etc. 
5.  Motiveren door voorbeeld, benadrukken kernwaarde, beeld toekomst tonen, vertrouwen 
     communiceren en constante bemoediging geven. 
 
9. PASSEND EN PRODUKTIEF BELEIDSPLAN 
Is nodig om aan de behoeften te voldoen.  In Mat 28:19 leert Jezus ons te blijven doen alles wat 
Hij geboden en aan ons geleerd heeft.  Meer en betere discipelen moeten samengaan! 
1. Stellen van doelen. 
2. Evalueren van bediening. 
3. Wegschrappen van onnodige zaken of mislukkingen.  
4. Het succes van gisteren is niet meer belangrijk! 
5. Heilige huisjes en koeien (geven goede biefstuk!) moeten weg. 
6. Ontwikkel een 3-5 jaar plan met tussentijdse doelen. 
7. Snoeien volgens Joh 15 is de sleutel tot vruchtbaarheid. 
8. Gespecialiseerde winkels (klein) zijn beter dan supermarkten. 
 
10. STICHT GEMEENTES DIE ZICHZELF VERMENIGVULDIGEN 
 a. Die oog hebben voor de oogst rondom zich heen. 
 b. En werken volgens het vermenigvuldigingsprincipe. 
 c. Dat soort gemeentes vergrijst niet maar groeit!  
 d. Tenzij het zaad in de aarde sterft kan het groeien! 
 e. De 1e dochtergemeente moet binnen vijf jaar gestart zijn. 
 f.  Want daarna begint de institutialisatie.   
 g. Met geloof moet je die mensen "weggeven". 
 
TOT SLOT 
De gemeente is er om de wereld te bereiken: als je deze les te moeilijk vond: vergeet het!  
Maar doe dan slechts 1 ding volgens.....de laatste verzen in de laatste hoofdstukken van Mattheus 
en Marcus: ga er gewoon op uit en predik het evangelie!  Evangelisatie is de sleutel voor groei! 
 
LES VOOR EVANGELISATIE  
Hand 2:41,47 4:4, 5:14, 6:1,7, 9:31,35, 11:24, 12:24, 13:49, 14:21, 16:5, 19:20, 21:20 
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Hoe resultaten te krijgen in evangelisatie: 
 1. Sta klaar om _________________________________ Hand 2:1, 1:4,  Mat 9:37-38, 2Tim 4:2 
  2. Sta klaar om __________________ Hand 5:17,18,29 41-42, 7:59-60, 12:1-5, 20:24, 2Tim 2:9 
  3. Wees _______________________________________aan God.  Hand 1:4, 5:28-29, 9:14-17 
  4. Wees __________________________________________________ Hand 4:16-33, 5:41-42 
  5. Wees _________________________ voor de Heilige Geest.  Hand 8:26-27, 10:19,23, 16:6-7 
  6. Wees ____ om je naar andere mensen uit te strekken.  Hand 2:14, 4:13, 14:3, 22:1-2, 24:1-2 
  7. Maak ____________________________________tot onze gewoonte. Hand 8:4,25, 14:21,25  
  8. Getuig _____ Hand 20:24, Rom 1:14-15, 1Cor 3:8, 15:58, 2Cor 11:27, Col 1:28-29, 1Tim 4:10 
  9.Gebruik ____________________________________________________________________ 
      a. Zoek naar de _________ om mensen binnen te brengen.  Hand 2:14-40, Joh 4:35, Ef 5:16 
      b. Zoek naar de __________________ en manieren om hen te ontmoeten. Hand 3:4-6, 8:6-7 
10. Getuig aan ______ mensen.  Mat 13:1-23, Hand 10:24, 11:14, 13:48-49, 14:1, Joh 1:41, 4:53 
11. Win de ___________________ groep mensen/familie. Hand 9:35, 16:14-15,31, 18:8, 28:7-10    
12. Getuig met ______________________________________________ Hand 16:3, 21:40, 22:2 
13. Getuig met _________________________________________ Hand 2:14-40, 3:6, Rom 1:16 
14. Getuig met _________________________________________________ Hand 2:17-21, 8:35 
15. _____________________________ de mensen ___________________ Hand 2:40, 3:17-20 
16. Getuig met __________________________________ Hand 1:4-5, 5:12, 14:3, Rom 15:18-19  
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DE LEIDER 
 
WOORD VAN WAARSCHUWING (Mat 20:20-28 en Marc 10) 
Als we gaan spreken over leiders, doelen, strategiën, taktieken of missie, visie, aktie, etc. kan men 
de neiging krijgen, te denken dat we modellen klakkeloos uit de maatschappij overnemen.  Nee 
dus!  Jezus sprak tot de discipelen over leiderschap.  Onder de heidenen is het zo dat de mensen 
heersen; maar zo zal het bij jullie NIET zijn! 
Hij zette een streep door het wereldse leiderschapsmodel! 
 
TWEE SOORTEN LEIDERS 
1. De natuurlijke getalenteerde leider werkt vanuit z'n positie.        
    In elke groep zal hij door z'n persoonlijkheid de macht verwerven.  
2. De natuurlijke dienstknecht is het bijbelse model.  
    De bijbelse leider heeft de aard van een dienstknecht Joh 10:11. 
    Het maakt niet uit of hij leiderschap over de gemeente neemt of krijgt; hij kan het ook weer 
    afleggen; dat is een groot verschil! 
 
DE GEMEENTE ALS DIENARES 
Ook Jezus is gekomen om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen (Marc 10:45).  
De gemeente-als-kracht-in-de-stad is gesteld als dienares.  En van de grootste diensten die een 
gemeente aan haar omgeving kan bewijzen, is een plaats te zijn waar men liefheeft, aanvaardt en 
vergeeft en genezing is: naar lichaam, ziel en geest.. 
 
DIENEN 
De gemeente is dus niet de plaats waar we zomaar elke zondag bij elkaar komen, om te luisteren 
wat de dominee zegt, maar waar we getraind worden om te dienen als hard werkende dienaren! 
Bijbels leiderschap is geen "baasje" spelen maar een ander dienen! 
We willen geen arrogante, zelfingenomen consumptie christenen zijn, die gediend willen worden!  
Dat is het wereldse model van de leider.  Maar we zijn dienaren met een bijbelse VISIE (Gods kijk 
op zaken) die een bijbelse MISSIE (Gods opdracht) uitvoeren! 
De gemeente zend missionarissen uit met een missie om de visie te realiseren! 
 
BIJBELS PROFIEL VAN EEN DISCIPEL 
 
1. ONGEDEELDE TOEWIJDING 
     Mat 5:18 (teleinos en tamien) 
     Oprecht, onberispelijk, volmaakt, één stuk! 
2. INCASSERINGSVERMOGEN 
     Geestelijke strijd aangaan; de onderste weg gaan (Rom 15:1),  
3. GEDULD VOOR GODS TIJD 
     Vrucht vd Geest; pas op voor haast en zelf-vervulling van profetie 
4. GEEF RUIMTE OM ANDEREN TE LATEN GROEIEN EN ZELF DOOR TE GROEIEN 
     Mozes en Jozua, David e.a., Paulus en Timotheus. 
5. HET LEVEN VAN EEN DISCIPEL VERTOONT GROEI 
     Wisseling door overgangsfasen; doorkomen!  Het verleden loslaten! 
6. DISCIPEL MET EEN BIJBELS PROFIEL REAGEERT GEESTELIJK 
     Saul reageerde vanuit het vlees; David vanuit de geest. 
7. EEN DISCIPEL STELT JEZUS CENTRAAL 
     Geen pastoraat of organisatie, maar doet alles IN ZIJN NAAM!   
8. HET BIJBELS PROFIEL VAN EEN LEIDER IS HET PROFIEL VAN JEZUS LEIDERSCHAP 
     Fil 2:5 .... gezindheid.... 
VALKUILEN 
Christenen en in bijzonder leiders moeten oppassen voor drie gevaarlijke gebieden in hun leven:  
1.  Buitenechtelijke sex; dus elke vorm van sex buiten het huwelijk. (Vrijgezellen die niet getrouwd  
     zijn en sexueel verkeer onderhouden doen dan ook aan buitenechtelijke sex).  
2. Geld; misbruik van en lust naar geld.  
3. Manipulatie en machtsmisbruik; dit laatste zullen we toelichten. 
 
GEZAG en AUTORITEIT versus MACHT 
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Bij de uitoefening van ons leiderschap hebben we te maken met enkele kenmerken die we al of 
niet toelaten in ons functioneren. 
 
MACHT 
Is het vermogen iets te doen; heerschappij over personen en zaken.  
Je kan invloed uitoefenen op mensen en gebeurtenissen zoals jij het wilt.  Macht leidt daardoor al 
snel tot manipulaties, overheersing, geweld, dwang, omkoperij, etc.   
Met macht kun je dus iemand dwingen, zelfs tegen zijn wil.  Een machthebber is niet bereid zich te 
verantwoorden en maakt daar een schijnvertoning van.  In Gods gemeente mag je geen macht uit-
oefenen maar geestelijk gezag.  Dat laatste is nodig vanwege de verantwoordelijkheid voor het 
leiden en besturen van de gemeenschap.  Leiderschap dient erkent te worden (1Thes 5:12) dus 
"verdiend" te worden (tijd voor nodig) en niet te worden afgedwongen. 
 
AUTORITEIT 
Is een gezag, wettelijke macht die (door iemand of Iemand) aan jou gegeven is.  B.v. een politie-
man ontvangt van de wet de autoriteit corrigerend op te treden tegenover wetsovertreders en 
desnoods de persoon te arresteren.  Z'n politie-identificatie en uniform verleent hem gezag. 
 
GEZAG 
Machtsbevoegdheid; geestelijke overwicht.  Is het recht invloed uit te oefenen op mensen en ge-
beurtenissen, maar: binnen de perken van dan diegene die je dat recht verleend.  Gezag werkt 
allen daar waar het wordt aanvaard.  Een gezagsdrager is bereid te dienen en zich te verantwoor-
den tegen- over de Gezagsverlener: God en de Gezagsontvanger: de gemeenschap. 
 
DE JUISTE VORM 
Bij leiderschap is het belangrijk de juiste vorm van leiderschap te kiezen; wil je je laten gelden of 
wil je dienen?  Ben je bang dat anderen beter worden dan jou of verheug je je in de ontwikkeling 
van anderen ten bate van Gods Koninkrijk?  Leiderschap dat dienen tot doel heeft en liefde als 
brandstof, zal leiden tot: 
 
GEESTELIJK VADERSCHAP. 
Je wordt dan pas een natuurlijke vader wanneer je jezelf vermenigvuldigt.  Dat geldt ook geestelijk!  
Zo breng je betrouwbare discipelen voort die jouw (is Jezus) voorbeeld gaan volgen. 
Leiderschap vanuit een vaderhart bewaart je ervoor te verzanden, te verstarren en een "machine" 
te worden.  
 
ROEPING > VISIE > MISSIE > DOELEN > AKTIE > RESULTAAT 
 
VISIE  
Is de omschrijving van kennis en gedachten hoe een markt in de toekomst in elkaar steekt.  Een 
belangrijke taak van een leider is inspireren, motiveren en enthousiasmeren door het delen van 
zijn/haar visie met anderen.   Het woord visie betekent kijk, inzage.  Je visie bepaalt uiteindelijk wat 
je gaat doen: "without a vision there is no mission!"  Visie is inspiratie en openbaring van Gods wil 
mbt. een bepaalde zaak. Visie is het vermogen de dingen te zien die er nog niet zijn!  Marten 
Luther King zei: "I have a dream...." Hij droomde dat zijn kleinkinderen leefden zonder discrimina-
tie.  Dat inspireerde anderen!  Een gezonde visie heeft zijn wortels in het verleden; gezond idea-
lisme wortelt in realisme!  Dus de visie op het Woord van God baseren!      
 
HOE KRIJG JE VISIE? 
Gemeentesucces is niet het aantal mensen, gebouw, budget, zending maar UITVINDEN wat God 
van je wil door LUISTEREND BIDDEN en DOEN. 
Vergeet daarbij niet dat we uiteindelijk onmetelijk veel meer kunnen doen wij bidden of bedenken 
(Efezebrief) door en dankzij Hem! 
1. Tijd nemen en biddend denken en denkend bidden.   
2. Vraag God je hart voor te bereiden. 
3. Noden en gelegenheden onder ogen zien. 
4. God om specifiek visie vragen. 
5. Droom met anderen die ook visie hebben. 
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ROEPING 
Roeping is de opdracht de visie ten uitvoer te brengen.  Roeping + visie gaan samen in het leven 
van een leider.  Je kan visie voor heel veel dingen hebben, maar je roeping bepaalt de invulling 
van je visie!  Roeping + visie zijn de twee roeispanen van een roeiboot, twee vleugels van een vo-
gel om voortgang te krijgen.  Sommige Christenen lijken op een hobbelpaard: veel beweging maar 
weinig vooruitgang!  Omdat visie en/of roeping ontbreekt! 
 
VISIE KAN BREED ZIJN, MAAR ROEPING MAAKT HET SPECIFIEK 
God heeft en geeft VISIE voor de hele wereld!  Gods onbeperkte visie; een (on)mogelijke opdracht 
voor een enkeling maar MISSION (IM)POSSIBLE   
 
PERSOONLIJKE ROEPING 
Gods wereldvisie is te groot voor een mens alleen; hij moet dus leren de visie te delen met Gods 
volk de GEMEENTE en helpen te ZIEN wat Gods DOEL is, zodat ze gemotiveerd, ge‹nspireerd en 
gestimuleerd worden!  Jouw roeping (voor je woonplaats b.v.) bepaalt wat je gaat DOEN! 
                         
MISSIE 
Is de omschrijving over de visie waarop je je visie ten uitvoer wil brengen!  Denk b.v aan het plan-
nen van je vakantie. 
VISIE 1. WEET wat je wilt bereiken 
MISSIE 2. GELOOF in wat je wilt bereiken en INSPIREER anderen door: 
AKTIE 3. In AKTIE te komen om het te bereiken. 
 
BIJBELSE VOORBEELDEN VAN MANNEN/VROUWEN MET VISIE DIE GOD GEBRUIKTE 
Noach (toenmalige wereld redden), Jozef (volk te sparen), Mozes (volk uit Egypte te leiden), Jozua 
(beloofde land innemen), Samuel (volk te richten), David (ark naar Jeruzalem brengen), Salomo 
(tempel herbouwen), Nehemia (stadsmuren herbouwen), Elia, Deborah, Elia, Jonathan, Hiskia, 
Petrus, Paulus, enz. 
 
VISIE VAN NLEG 
Genieten van God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest, waardoor 
we HEM met anderen kunnen delen in Alphen a/d Rijn en omgeving. 
Een gemeenschap met KRACHT, LIEFDE, BEZONNENHEID (2Tim1:7)  
  
MISSIE VAN NLEG 
  1. Gebaseerd op Gebed, Geloof en de Geest. 
  2. Effectief, pastoraal, meervoudig leiderschap. 
  3. Culturele, multi-raciale benadering/bediening. 
  4. Uitbundige aanbidding. 
  5. Discipelen maken. 
  6. Mobiliseren van gelovigen overeenkomstig hun geestelijke gaven 
  7. Uitbreiding door netwerk groepen in Rijnstreek. 
  8. Ontwikkelen en toerusten van nieuwe leiders. 
  9. Productieve programmering. 
10. Starten van reproducerende gemeentes. 
BEDIENINGSMODEL  
                                 JEZUS 
                                       * 
NIVEAU                       *   *          TOEWIJDING 
vermenigvuldiging      *      *         kom en leid 
bediening                  *        *        kom en dien   
groei                        *           *       kom en blijf trouw   
opname                 *  NLEG   *     kom en leer kennen 
uitnodigen            *                  *   kom en geniet 
inwoners stad     * * * * * * * * * *   iedereen welkom 
 
UITING IS BIJ DIT ALLES NODIG 
 
De vijf UITjes: 1. UITleggen 
                 2. UITeenzetten 
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                 3. UITdrukken  
                 4. UITvoeren   
                 5. UITleven aan elkaar/anderen  
 
BIJBELS PROFIEL VAN EEN LEIDER 
 
Leiders zijn in de 1e plaats dienaren en geen sterren die stralen op een podium....  Jezus is geko-
men om te dienen.  De discipelen dienden de  gemeenten en daardoor de steden em hun inwo-
ners.  Jouw bediening (die niet van jou is maar van de Heer) mag je uitoefenen tot opbouw van het 
Lichaam. 
De jeugdcel of huiscel is de beste plaats waar leiderschap zich kan ontwikkelen. 
 
TRAININGSPRINCIPES 
Leiders behoren in de gemeente getraind te worden en niet op conferenties waar alleen maar ge-
praat wordt.  Zonder praktijk heeft theorie geen waarde en leiderschap kan zich alleen goed ont-
wikkelen in een omgeving waar vertrouwen is en waar fouten gemaakt mogen worden. 
Elk plaatselijke gemeente behoort leiders te trainen. 
 
NIVEAUS 
Er zijn verschillende niveaus van kontakt met Jezus; hij voedde 5.000 mensen, verscheen na de 
opstanding aan 500 broeders, in de opperzaal werden 120 mensen vervuld met de Geest, er wer-
den 70 mensen uitgezonden om Zijn opdracht uit te voeren, Hij werkte met 12 discipelen waarvan 
er 3 een intieme band met Hem hadden. 
Er zijn dus verschillende niveaus van leiderschap en communicatie. 
 
SELECTIVITEIT 
Je bent uitgekozen voor de training; Jezus trainde niet iedereen.  Dat zal ons ook niet gelukken.  
Via een klein groepje discipelen zette Hij de hele wereld op z'n kop.  Jezus is het beste model van 
een Leider.   Let goed op hoe Hij het deed.  Het werk mag niet op enkelen neerkomen; dan kun-
nen we niet meer genieten van de bediening die God ons geeft. 
Leiderschap moet naar boven komen en voortdurend; het is de taak van de NLEG-leiding om dat 
te stimuleren.  De waarde van een leider zie je dikwijls pas als hij weggaat; als hij een goede is zal 
het werk rustig doorgaan via z'n waarnemers/opvolgers.  Nieuwe leiders die hij reeds voorbereid 
had!  
 
WAAROP WORDEN LEIDERS GESELECTEERD? 
 
1.  HONGER NAAR GOD (Joh 1:35-50)  
     Johannes zei: zie het Lam Gods en de mensen gingen met Hem mee! 
     Als men bij de bekering geen honger naar God en Zijn Woord heeft, 
     zal het mogelijk later ook niet komen. 
2.  ENTHOUSIASME zoals bij Andreas Joh 1:41.  
     Als je niet enthousiast bent krijg je mensen niet in beweging. 
3.  TOEWIJDING (Mat 4:19-20).  
     Zij verlieten hun netten en Jezus onderhandelde niet over ATV en vrije dagen; Hij vroeg alles!       
4.  GEHOORZAMEN aan God en leiders. 
     Petrus gehoorzaamde Jezus door zijn net aan de andere kant uit te gooien, terwijl Jezus geen 
     visser was! 
5. ONDERWIJSBAAR; je kunt geen mensen trainen die denken dat ze alles al weten! 
6.  NEDERIG zijn in alles (Ex 24:13) Jozua moest de koffers dragen van Mozes.  
     Als we biddend afhankelijk zijn van God blijft er geen trots in ons over.     
  
 
PRINCIPES VAN ONDERWIJS  
 
1. IN RELATIE 
     a. Zoals een vader zijn zoon onderwijst (1Thes 2:7-8) 
     b. Zoals een leraar zijn leerling (Luk 6:40) 
     c. Als vrienden; ik noem u niet langer slaven maar vrienden. 
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2. ALS VOORBEELD (Joh 13:15).  Mensen kunnen beter zien dan horen.   
     Dus niet alleen boeken lezen en theorie.  Chirurgie leer je niet uit een boekje maar in de 
     praktijk door "meelopen" met een ander.    
     Mensen behoren bij leiders thuis te kijken hoe het gaat! 
3. DELEGEREN EN OVERZIEN (Marc 6:7) 
    Jezus zond ze er op uit en gaf ze een kans het zelf te doen! 
    Doe niet zelf wat een ander kan doen, zodat je datgene kan doen wat nog iemand anders  
    doen.  Zo kan je meer doen voor Jezus! 
4.  CORRECTIE is nodig omdat Jezus dat ook deed.  
     Hij corrigeerde dikwijls Petrus omdat dat nodig was.  Paulus corrigeert veel in zijn brieven. 
     Corrigeren in liefde is nodig; maar geen compromis sluiten op bijbels normen!       
5. GEESTELIJKE BESCHERMING is nodig; Jezus liet Zijn discipelen niet aan hun lot over. 
     a. Door voorbede; Jezus bad voor Zijn discipelen (Joh 17:11).  
     b. Raadgeven is nodig om richting te geven als men geen uitweg weet in moeilijkheden of als  
         men dingen verkeerd ziet.  De leider voelt zich verantwoordelijk voor zijn schapen. 
     c. Bemoediging is onmisbaar in een wereld vol verwonde mensen. 
 
VISIE OMZETTEN IN EEN PASSEND EN PRODUCTIEF BELEIDSPLAN 
 
Deze les gaat over wat je wilt en kunt bereiken; door het stellen van doelen; niet zo maar een doel; 
meer een doel vanuit een visie.  We moeten tegemoet komen aan de behoeften om die te bedie-
nen.  In Mat 28:19 leert Jezus ons te blijven doen alles wat Hij geboden en aan ons geleerd heeft.  
Meer en betere dicipelen moeten samengaan! 
1. Stellen van doelen. 
2. Evalueren van bediening. 
3. Wegschrappen van onnodige zaken of mislukkingen.  
4. Het succes van gisteren is niet meer belangrijk! 
5. Snoeien volgens Joh 15 is de sleutel tot vruchtbaarheid. 
6. Heilige huisjes en koeien moeten weg. 
7. Ontwikkel een plan met tussentijdse doelen. 
  
TIPS VOOR HET MAKEN VAN EEN PLAN 
Er is aktie nodig voor verandering, en ook genoeg tijd.  Na een cursus b.v. zal je de opgedane 
kennis nooit onmiddellijk in je leven gaan toepassen; daar is tijd voor nodig!  Maar bovenal WIL + 
AKTIE!  Kennis is genoeg voorhanden in het Woord, de gemeente, enz. 
Maar echte DISCIPELEN WILLEN die kennis in PRAKTIJK brengen; door AKTIE! 
 
DURF FOUTEN TE MAKEN 
En ze te benoemen, bekennen, erkennen en verbeteren; dan LEER je! 
Als je nooit geen fouten maakt heb je nog niets geprobeerd; blijf je dezelfde fouten maken dan leer 
je ook niets....  En maak een plan; een gebrek aan planning maakt aktie onmogelijk of ongestructu-
reerd. 
 
PLANNING 
Voor b.v. je werk, huwelijk, gemeente, hobby, studie, problemen, enz. 
1. INVENTARISEER en EVALUEER de mogelijkheden. 
    Wat moet veranderd worden?  Hou je aan een referentie: de bijbel!     
2. AANVAARD je verantwoording!  Kan je er iets doen? 
    Herken en erken problemen en zie ze als uitdagingen! 
3. STEL PRIORITEITEN  Wat is echt belangrijk; nee tegen onnutte zaken! 
4. MAAK EEN PLAN met meetbare, realistische, tijds doelen (SMART). 
5. VOER ze UIT!  Gewoon beginnen en doen!  Niet proberen......... 
6. Durf FOUTEN te maken en ze te benoemen, erkennen en verbeteren. 
 
JOUW AKTIE: VRAGEN BEANTWOORDEN OVER JOZUA - INNAME BELOOFDE LAND 
 
EEN DOEL MOET "S-M-A-R-T" ZIJN 
1. Specifiek      - niet de gehele wereld, maar...  
2. Meetbaar       - wat is het resultaat? eenheden! 
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3. Aantrekkelijk  - uitdaging in liggen; goed uitgelegd, gepresenteerd  
4. Realiseerbaar  - uitvoerbaar; stap voor stap met Gods hulp 
5. Tijd            - tijdsplan; Gods timing! 
 
Maak de les van Jozua en probeer het Goddelijk leiderschap te ontdekken wat de eenvoudige 
"kofferdrager" van Mozes mocht uitoefenen... 
 
 1. Joz 1:1,2               Door het hele boek blijkt de _____________________ van Jozua. 
     Joz 1:2                   Een doel is S________________________  
                               Gods opdracht luidde _____________________ 
 
 2. Joz 1:4,15          Stel M___________________ doelen.  
     Joz 1:3               Een hele klus!  Een olifant kan je hap voor hap eten.  
                               De taktiek is dus  _________voor_________ 
 
 3. Joz 1:6,11          Daag uit om het A______________________ van het doel te zien. 
 
 4. Joz 10:28-29      Stel elke keer R_________________ doelen 
                 31,34,36,38   
 
 5. Joz 1:8,11          Geef ook een T_______________________  op om in aktie te komen en 
          24:15             om het doel te realiseren. 
      
 6. Joz   1:2                Een doel moet ___________________ met Gods plan en visie. 
     Mat 28:19-20 
  
 7. Joz 1:5                Je krijgt natuurlijk hulp van _______________________ 
 
 8. Joz 1:6,7            We moeten ________________ en ______________  zijn en willen 
                                 ___________________________ om de doelen te kunnen behalen! 
                    
 9. Joz 6:2-3             Gebruik _____________________ om de verschillende doelen te  
           8:1                bereiken. 
    Joz 1:16-17          Maak mensen ___________________ van het doel. 
    Joz 1:5-6,11,13    Daag de mensen uit om ____________________________ te hebben.  
 
10. Joz 2:1                Weet wat de obstakels zijn; doe ______________________.   
      Joz 3:6,10,11      Maakt plaats voor ________________ aanwezigheid.  
                   14,17      Dat maakt ______________________ temidden van obstakels. 
 
11. Joz 5:2-8             Het volk moet voorbereid worden.  Verwijdering van _____________ 
                                  _______________________ is nodig om de overwinning te behalen.   
 
12. Joz 6:11-20         Dingen samen doen geeft ___________________ en dat is nodig! 
                      
13.                             Hoe _______________________ te vinden van mislukkingen. 
        Joz 7:8,10         Laat God het probleem ______________-_____________ 
        Joz 7:16-18        Onderzoek de betrokken __________________________ 
      
14. Joz 4:20-24          _____________      _________ als het doel is bereikt! 
            5:10-11 en 8:30-31  
                
15. Joz 24:31             Doelen maken mensen ______      ______________ 
                                  DOELEN MAKEN ________________________________________ 
                                  om het A______________ van het doel te zien. 
 
16. Joz 10:28-29       Stel elke keer R_____________ doelen 
 
Jozua   
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Een naam gedragen door de zoon van Nun uit de stam Efraïm (1 Kron. 7:25-27; Num. 1:10). Oorspronkelijk  heette hij 
Hosea ("hulp"), maar hij werd door Mozes Jozua, "de  HEERE is hulp" genoemd (Num. 13:16). Kort na de  uittocht uit 
Egypte versloeg hij bij de berg Sinaï de  Amalekieten (Ex. 17:9). Vanaf dat moment komt  hij in Exodus en Numeri voor 
als eerste dienaar van Mozes (Ex.  24:13; 32:17; 33:11; Num. 11:28). Van de twaalf verspieders waren Jozua en  Kaleb 
de enigen, die in vertrouwen op de hulp van de HEERE het  volk moed inspraken (Num. 14).  Toen de Israëlieten het 
einde van de woestijnreis naderden,  stelde Mozes hem aan als zijn opvolger (Num. 27:17 ).  
Nadat het land aan de overzijde van de Jordaan veroverd en  Mozes gestorven was, begon Jozua met de verovering van 
het  eigenlijke Kanaän. Het leger van Israël was niet sterk. Jozua moest vaak de toevlucht nemen tot list en op deze wij-
ze de  vijand verrassen. Maar hij ondervond telkens, dat de HEERE hem nabij was. Nadat hij Jericho had laten bespie-
den (Joz. 2) trok Israël op de 10e dag van de 1e maand (Joz. 4:19 ) door de Jordaan. Zij legerden zich bij  Gilgal (zie 
artikel) en ondernamen van hieruit hun  veroveringstochten. Ook richtte Jozua hier de gedenkstenen op, die hij uit de 
bedding van de rivier meegebracht had, liet het  volk besnijden en vierde het eerste Pascha in het beloofde land  (Joz. 5 
). Jericho, de sleutel tot het land, viel  hem op wonderbare wijze in handen (Joz. 6 ). De  ban werd streng op de stad toe-
gepast (zie artikel Ban) en alleen de hoer Rachab en haar familie werden gespaard.  Bij Aï leden de Israëlieten een klei-
ne nederlaag, omdat Achan zich aan het gebannene had vergrepen, maar de schuldige werd  ontdekt en gestraft. Toen 
kon de stad door een list worden  veroverd en verwoest (Joz. 7 en 8). De  Gibeonieten en drie andere steden (9:17) wis-
ten  door een list aan de ondergang te ontkomen. Jozua sloot een  verbond met hen en toen hij het bedrog bemerkte, 
werden de  Gibeonieten bestemd om als houthakkers en waterdragers bij de  tabernakel te dienen.  Na vele veroverin-
gen van Jozua had Israël vaste voet in Kanaän gekregen en was aanvankelijk de bezitter van een vruchtbaar land, 
"overvloeiend  van melk en honing." De legerplaats in Gilgal werd verplaatst  naar Silo, waar ook de tabernakel was en 
de verdeling van  Kanaän onder de verschillende stammen plaats had. De Levieten  kregen steden in het hele land zodat 
zij als een zout tussen  het volk zouden wonen (Joz. 21 ). Aan Juda gaf  Jozua een gebied in het zuiden, aan Efraïm en 
West-Manasse een  streek meer noordelijk lag, terwijl hij de rest van het land  door het lot verdeelde (Joz. 18). Door deze  
beslissingen werd een einde gemaakt aan alle verwarring. We  lezen later nooit iets van twisten over het stamgebied! 
Jozua zelf kreeg, volgens het bevel van de HEERE, de stad Timnath-Serah  in het gebergte Efraïm (Joz. 19:50 ).  
Tegen het einde van zijn leven verzamelde hij het volk te  Sichem en maande het tot trouw aan de HEERE. 
Een gedenksteen  onder de eik bij het heiligdom (24:26 ) moest  bij het nageslacht de herinnering aan deze gebeurtenis 
wakker  houden. Jozua stierf in de leeftijd van 110 jaar en werd  begraven op zijn landgoed te Timnath-Serah.  
Volgens de Bijbel was hij dapper, maar zag hij ook op tegen  taken die hem wachtten (Joz. 1:6,7,18). Hij  was vriendelijk 
en zachtmoedig, en ontving meer waardering dan zijn voorganger Mozes. Mozes was wetgever, Jozua was voor  alles 
een gevreesd legeraanvoerder (Joz. 6:27).  Zijn geloofsgehoorzaamheid en vertrouwen op God werden door het  nage-
slacht niet vergeten en nog verscheidene malen eervol  vermeld (1 Kon. 16:34 ; Neh. 8:18 ; Hand. 7:45). 
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COMMUNICATIE EN WAT DAAR BIJ KOMT KIJKEN 
 
1 - COMMUNICATIE 
2 - PLANNING & VOORBEREIDING 
3 - LUISTEREN 
4 - SPREKEN 
5 - TIJDBEHEER 
 
1 - COMMUNICATIE 
 
God sprak, Jezus zei, vertelde, riep... etc.  Spreken is communiceren.  
Wat is communicatie?  Volgens het latijnse woord "communicare" heeft het twee betekenissen: 
 a. Aan iets laten deelhebben. 
 b. Delen in iets van een ander.  
Communicatie is dus het uitwisselen van informatie door twee of meer personen.  Het is belangrijk 
jouw boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen en goed te presenteren met ondersteuning 
van voorbeelden.  Jezus gebruikte heel veel voorbeelden uit het dagelijkse leven, gelijkenissen 
genaamd, om Zijn boodschap helder over te brengen. 
 
HOE COMMUNICEREN WE? 
In de 1e plaats hebben we oprechte belangstelling voor de persoon. 
Om een gesprek op gang te brengen/houden zijn zgn. "open vragen" belangrijk.  Deze beginnen 
met: hoe, waarom, wanneer, waar, wie, wat, welke, enz.  Ook de houding van het lichaam/gezicht 
"straalt" een boodschap uit.  Men noemt dat "non-verbale" communicatie. 
En dan kunnen we praten met verschillende geluidsniveau's en -tonen. 
Mensen communiceren derhalve op drie manieren met als aandeel: 
a. Non-verbaal (houding)    - 45% (pantomime speler = 100% houding) 
b. Verbaal (inhoudelijk)       - 25% 
c. Intonatie (gesprekstoon) - 30% 
 
STORING 
De spreker is de zender en de luisteraar de ontvanger. 
Bij c(r)ommunicatie kan storing ontstaan, daarom is het belangrijk: 
a. Goed te luisteren; jouw luister instelling is belangrijk! 
    Die kan ongeduldig zijn, defensief, agressief, het beste: aktief! 
b. Dus vragen stellen over het onderwerp (heb ik begrepen dat...?).   
c. Begrijpelijke woorden te gebruiken (pas op voor kreten, vaktaal). 
 
LUISTEREN  
Is de siamese tweeling van vragen stellen en zoals we gezien hebben meer dan horen!  Het is een 
aktiviteit, die: 
a. Hoe beter je het toepast, hoe meer informatie het oplevert.    
b. Het laat je gesprekspartner zien of je geinteresseerd bent. 
Luisteren is zeer belangrijk; daarom is er een apart hoofdstuk gewijd aan luisteren.  
 
2 - PLANNING & VOORBEREIDING 
 
Eerst denken en dan doen voorkomt veel brokken.  Wat wil je vertellen, wat moet er gebeuren?  
Een goede voorbereiding verdiept je eigen inzicht en kennis over hetgeen je gaat zeggen..... maak 
een paar notities en verdeel die in: 
KOP - Welkom, aandachtstrekker 

- Vertel wat je gaat vertellen 
ROMP - VERTEL het; dus breng je boodschap 
STAART - Vertel wat je vertelt hebt 

- Nog vragen?  Afsluiting, conclusie 
Houd het kort, aantrekkelijk en gebruik voorbeelden. 
Spreek ook met je lichaam en je gezicht en houd oogcontact! 
 
VOORBEELD VAN EEN TEMPLATE VOOR EEN STUDIE/PREDIKING 
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Kan je als volgt opbouwen: 
1) Waar, Wanneer (Wie) 
2) Bijbelgedeelte 
3) Opbouw bijbelgedeelte 
4) Geestelijke waarden in opbouw 
5) Boodschap (kort, 5 a 7 woorden) 
6) Eventuele openbaring (persoonlijk) 
7) Titel 
 
VRAGEN 
Er zijn drie soorten vragen die mensen kunnen stellen: 
- Informatieve vraag (iets niet begrepen, wil meer weten)  
- Kritische vraag (iemand met andere mening, scherpzinnig, weet meer) 
- Pakvraag (die wil alleen maar de aandacht voor zichzelf...). 
Als je een antwoord niet weet, vraag eventueel waarom men het wil weten en zeg desnoods dat je 
het uitzoekt en er later op terugkomt; doe dat dan ook! 
   
VERSCHILLENDE OVERTUIGINGS STIJLEN 
Er zijn verschillende spreekstijlen (afhankelijk van achtergrond) 
- Integer (eerlijk, betrouwbaar, kalm) 
- Deskundig (gedegen bijbelonderzoek) 
- Menselijk (vriendelijk persoon die de liefde van Jezus straalt) 
- Kracht (energie, persoonlijkheid, werk van de Geest) 
 
HULPMIDDELEN  
Kunnen handig zijn bij de uitleg of presentatie van een onderwerp.  Bedenk bij het gebruik van een 
overheadprojector dat je teksten GROOOT zichtbaar moeten zijn en dat op de A4-sheet niet meer 
dan 5 regels mag voorkomen.  Het gaat om de grote lijn; niet om de inhoudelijke tekst! 
 
MENSEN ONTHOUDEN 
Door 10% zien, 20% horen en 70% horen en zien!  Dus de toepassing, laten zien is belangrijk! 
  
ALS JE IETS GAAT UITLEGGEN DENK DAN AAN DE 6 W's: 
1. Waarom (het meest belangrijke) 
2. Wat 
3. Wie 
4. Wanneer 
5. Waar (lokatie) 
6. Welke manier  
 
LET OOK OP JE UITERLIJK   
Stem je kleding af op je doelgroep maar zorg ervoor dat je kleding en uiterlijk schoon en verzorgd 
is!  Niet met je handen in je zakken spreken, hanteer goed stemgebruik, houd oogkontakt en wees 
enthousiast!  Sta achter je boodschap! 
 
3 - LUISTEREN 
 
Hoe luisterde Jezus naar de Stem van de Vader? 
Wat is luisteren eigenlijk?  Hoe kan ik als discipel van Jezus oefenen in luisteren? 
 
DEFINITIE 
Luisteren = "opnemen onder leiding van de Heilige Geest." 
Veel mensen komen niet tot luisteren omdat ze de Heilige Geest (nog) niet kennen of ze kennen 
hem wel maar zijn (nog) niet gedoopt met de Heilige Geest. 
 
LUISTEREN EN DE VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST 
Zonder de vrucht van de Heilige Geest kunnen we niet leren luisteren (Gal 5:22,23: liefde, blijd-
schap, vrede, lankmoedigheid, etc). 
LIEFDE - Daardoor durven mensen hun echte zorgen te vertellen 
BLIJDSCHAP - Een reden waardoor anderen spontaan met je praten 
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VREDE - Daardoor kun je rustig alles aanhoren (bij onrust is luisteren moeilijk) 
LANKMOEDIGHEID - Ongeduldigheid verstoort het luisteren 
VRIENDELIJK - Zonder vriendelijkheid stoot je mensen uiteindelijk af 
GOEDHEID - Nodig om een 'extra mijl' naar iemand te luisteren 
TROUW (GELOOF) - Zonder geloof ga je oppervlakkig luisteren en gefrustreerd raken 
ZACHTMOEDIG - Zonder zachtmoedigheid luister je niet fijngevoelig 
ZELFBEHEERSING - Zonder zelfbeheersing ga je anderen in de rede vallen 
 
DE STEM VAN GOD 
In Hooglied 2:14b kunnen we lezen dat God interesse heeft om ons gezicht te zien en onze fysieke 
stem te horen.  God luistert graag naar onze stem als we hardop met Hem spreken en God kijkt 
naar ons gezicht als naar de spiegel van ons hart.  Bedenk ook zo dat God, door Zijn Woord, tot 
jou wil spreken en dat Jezus, Zijn Gezicht is, wat Hij graag aan jou wil laten zien.  In welke mate 
ben je open om de Stem van de Heilige Geest te horen?  Daar begint communicatie. 
 
BELEMMERINGEN OM TE LUISTEREN 
Enkele belemmeringen in het luisteren zijn: 
- Te snel reageren waardoor je God en anderen niet laat uitpraten en maar de helft hebt gehoord 
- Je weet al wat de ander bedoeld, waardoor de ander zijn/haar verhaal niet goed bij jou kwijt kan 
- Je denkt het beter te weten dan anderen, anderen hebben jou niets meer te vertellen 
- Mijn ervaring ('mijn leer') is belangrijker dan de ervaringen van de ander: je luistert wel maar wilt 
  de ander jou ervaring, jou beleving opleggen. 
 
PROCES GERICHT EN CONCLUSIE GERICHT LUISTEREN 
Door het stellen van vragen geven we de ander gelegenheid om te spreken en starten we bij ons-
zelf het luisterproces op.  Als we God geen vragen stellen zal Hij ons ook minder duidelijk ant-
woorden.  Als je wilt leren luisteren moet je leren de juiste vragen te stellen aan God de Vader. 
Meestal stellen we dan de 'waarom'- vragen. 
- Waarom is dit of dat, of zus of zo. 
  We willen dan conclusies horen van God of van anderen. 
  Veel beter is om 'hoe'-vragen te leren stellen. 
- Hoe heeft God de hemel en aarde gemaakt? 
  Hoe kan ik leren luisteren? 
- Hoe heeft iemand een samenkomst ervaren? 
 
WAAROM-VRAGEN 
Waarom-vragen zijn de vragen van ons ongeduld, waarbij wij iets niet zien zitten of begrijpen en 
van God of de ander een snel en duidelijk antwoord 'eisen'.  
Dit soort vragen zijn niet gericht om communicatie met God maar een antwoord van God.  Gods 
antwoord kennen we al: Jezus Christus, die het antwoord op al dit soort vragen is! 
Maar God zoekt geen vraag-en-antwoord spel, maar communicatie met ons in Jezus Christus.  
Gods Woord is zo geconstrueerd dat het niet of nauwelijks antwoord geeft op allerlei waarom-
vragen, omdat Gods Woord bedoeld is voor communicatie met ons in plaats van antwoorden aan 
ons.  God is natuurlijk ook niet iemand die zich door ons tot verantwoording laat roepen.  Dus de 
waarom-vragen dragen meestal niet of nauwelijks bij aan onze communicatie met God, elkaar en 
anderen! 
 
De waarom-vragen willen te snel naar een conclusie toewerken: 
- Waarom bent u naar onze samenkomst gekomen?  
- Hebt u en fijne samenkomst gehad? 
Op zich lijken het vragen die een gesprek kunnen openen, maar het nadeel van dit soort vragen is 
dat ze te direkt kunnen overkomen, waardoor de ander niet wordt uitgenodigd om te gaan vertel-
len. 
Door dit soort conclusiegerichte vragen kunnen anderen zich ook gemanupileerd voelen of ge-
dwongen voelen iets te vertellen wat ze eigenlijk (nog) niet aan anderen kwijt wilden. 
 
BETERE VRAGEN ZIJN 
- Hoe bent u naar deze samenkomst gekomen? (de ander wordt uitgenodigd 
  om iets te vertellen, waardoor een gesprek op gang kan komen) 
- Hoe hebt u de samenkomst ervaren? (de ander kan zijn unieke ervaring 
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  en beleving kwijt). 
Deze procesgerichte vragen maken het voor de ander gemakkelijk op een niet bedreigende ma-
nier hun ervaring, beleving en waardering met anderen te delen, waardoor werkelijke communica-
tie op gang komt!  De procesgerichte vragen stellen de ander in staat om een bepaald proces te 
doorlopen, mee te maken en helemaal af te maken om tot zijn/haar eigen resultaat, duidelijkheid 
en conclusie te komen.  Dus door luisteren dienen wij jonge en oude christenen in hun individuele 
groeiproces dat zij op dat moment met de Heer meemaken.  Door te luisteren met behulp van pro-
cesgerichte vragen "zien" we wat God aan het doen is in iemands leven en komen we te weten 
wat we in ons hart voor die ander moeten bidden. 
Procesgericht vragen voorkomt ook dat we op de ander onze persoonlijke ervaring, beleving en 
waardering gaan plakken: de ander moet het ook zo zien zoals wij dat zien. 
Het gevaar is dan dat we gaan heersen over iemands geloof en de ander niet de gelegenheid ge-
ven zijn/haar individueel groei- en leerproces met de Heer door te maken. 
 
VALSE (DUS FOUTE) DEFINITIES VAN LUISTEREN 
1. Luisteren is doen wat anderen zeggen 
2. Luisteren is alles over iemand te weten komen 
3. Luisteren is de gemeente-strategie aanpassen aan wat de mensen 
   zeggen (democratie) 
Leren luisteren naar wat er in anderen in onze omgeving omgaat is de 1e stap in de communi-
catie met anderen.  Maar hoe kan onze communicatie met onze omgeving anderen inspireren? 
 
GODS WOORD 
Na het luisteren komt het woord van God.  Hebr 4:11,12,13 
Hebr 4:11 Als mensen in eigen werken blijven wandelen is alles wat ze ons vertellen (met ons 
communiceren) uit het vlees en pure ongehoor-zaamheid aan Jezus Christus. 
Hebr 4:12 Als we na het luisteren reageren met het Woord van God gaat dat hen duidelijk maken 
(in een proces van de Heilige Geest) dat ze in ongehoorzaamheid leven. 
Hebr 4:13 Omdat geen enkel ding voor God verborgen is moeten we biddend luisteren, zodat God 
door de Heilige Geest dingen kan openbaren en (leren) spreken met Gods Woord, zodat de Heili-
ge Geest kan overtuigen. 
Als we in onze communicatie met onszelf en anderen leren om Gods Woord daarin te brengen 
heeft onze communicatie de effecten zoals in Hebr 4:12 beschreven staat: 
Want Gods Woord (in onze communicatie met onszelf en anderen) is: 
- Levend: produceert nieuw leven in mijn omgeving 
- Krachtig: maakt de kracht van de Heilige Geest vrij 
- Scherper dan enig tweesnijdend zwaard: doorklieft duistere machten 
  en demonen, die mijn communicatie met mijn omgeving willen hinderen 
- Maakt scheiding tussen ziel en geest: scheidt emoties en gedachten 
- Maakt scheiding tussen gewrichten & merg: ontwart moeilijke verhalen 
- Schift overleggingen en gedachten: geeft aan wat goed/slecht is. 
In Psalm 139:4 staat: "want er is geen woord op mijn tong, of zie Here, Gij kent het volkomen". 
Dit betekent dat elk woord wat wij spreken een betekenis heeft die wij zelf kennen een betekenis 
heeft die alleen God kent. 
Dit is ook de reden dat, ook al luisteren we nog zo uitvoerig en diep, wij de ander nooit helemaal 
kunnen begrijpen of de volmaakte oplossing voor die ander kunnen uitpuzzelen. 
 
Alleen God kan dat en wil dat doen in de Naam van Jezus Christus. 
Als we onder leiding van de Heilige Geest naar anderen hebben geluisterd, moeten we Gods 
woord daarin brengen en samen met die ander lezen, zodat Gods Woord dieper kan doordringen 
in de specifieke situatie van de ander. 
Immers alleen Gods Woord is levend, krachtig, scherper, etc. 
Maar dan moet Gods Woord wel in ons wonen. 
 
Col 3:16 - Het Woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij...... 
 
Ps 119:6 - Vaak struikelen we omdat we niet zien op alles wat God in Zijn Woord heeft  geschre-
ven; als individu zien we maar een stukje van het geheel; 
 



                                                                            NLEG WERKERSTRAINING -  DE HEILIGE GEEST bladzijde 22 

Spr 1:5,6 - Daarom staat daar ook dat we overleg moeten zoeken met anderen om "te verstaan 
spreuk en beeldspraak, woorden en raadselen van wijzen"  Welke wijzen hebben wij? 
 
De door de Heilige Geest vervulde en geïnspireerde schrijvers van het Oude en Nieuwe Testa-
ment.  Er zijn ruwweg 5 manieren waarop we Gods Woord in ons kunnen laten wonen: 
1. Horen (prediking, bandjes). 
2. Lezen (stille tijd, aan tafel in het gezin, in de trein, op het schoolplein, etc.). 
3. Bestuderen (fundamentenstudie, themaavond: maak aantekeningen). 
4. Memorizeren (Ps 119:11 - Ik berg uw woord in mijn hart). 
5. Biddend overdenken (Jozua 1:8 Maar overpeins het dag en nacht). 
 
VIJF VINGERS 
Deze 5 manieren zijn als de 5 vingers aan een hand. 
De 4 vingers zijn horen, lezen, bestuderen en memorizeren; de duim is biddend overdenken.  Hoe 
meer vingers je gebruikt hoe beter je ook Gods Woord kan vasthouden en de Heilige Geest Gods 
Woord in je en door je als een Zwaard des Geestes kan hanteren. 
 
GEZAG EN GODS WOORD 
God is niet geinteresseerd in christenen die gezag zoeken, maar wel in christenen die Zijn Woord 
zoeken.  Er zijn in deze wereld al genoeg religieuze gezagsdragers, maar weinig Woorddragers. 
Veel christenen maken de fout dat ze denken eerst gezag te moeten hebben voordat ze Gods 
Woord kunnen spreken.  In feite is het net andersom.  Toen Jezus na de doop met de Heilige 
Geest zijn bediening begon was hij een arbeider.  Er wordt geen melding gemaakt dat Jezus in de 
synagoge in zijn stad of in Jeruzalem een bepaalde geestelijke gezagspositie bekleedde.  Je hoeft 
(net als Jezus) geen gezagsdrager te zijn om een Woorddrager te zijn. 
Van geestelijk gezag kunnen we niet eten, maar wel van Gods Woord! 
We zijn er daarom niet op uit om in deze stad (of waar dan ook) geestelijk gezag te vermenigvuldi-
gen, maar om Gods Woord te vermenigvuldigen. 
 
Onze omgeving zit niet te wachten op zogenaamd geestelijk gezag, maar wel op iemand die Gods 
Woord brengt zoals het is.  Zijn we in onze communicatie met anderen gericht op geestelijk gezag, 
dan willen we ons geloof opleggen en gaan heersen over het geloof van die ander. 
Hieruit komen altijd strijd om de 'leer' en splitsingen voort. 
In feite is het in de praktijk net andersom: als we leren om Gods Woord te vermenigvuldigen in ons 
zelf en in onze omgeving zal God daar gezag aan verlenen door wonderen en tekenen, zoals dat 
ook in Jezus' bediening gebeurde. 
 
VERMENIGVULDIGING VAN GODS WOORD 
Gods Woord wordt in de bijbel regelmatig vergeleken met brood. 
Als Jezus in de woestijn door de satan wordt verzocht pareert hij de verzoeking door steeds iets uit 
Gods Woord te citeren en antwoord hij ondermeer met: "niet alleen van brood zal de mens leven, 
maar van alle woord dat uit de Mond van God uitgaat". 
Jezus zegt ook later van zichzelf dat Hij het Levende Woord is en het Brood des levens. 
Een discipel zijn van Jezus houdt dan ook in dat je niet alleen het Brood van Jezus eet, maar zelf 
ook bereid moet zijn om als een stukje levend Brood voor anderen te worden uitgedeeld. 
Als er in Hand 6:7 staat dat het Woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem zeer 
toenam, komt dat omdat de pasbekeerde christenen niet alleen bereid waren om het levende 
Brood (=Gods Woord) te eten, maar ook bereid waren om dit levende Brood door te geven aan 
anderen. 
 
WONDERBARE SPIJZIGING 
In de wonderbare spijziging zien we hoe Gods Woord onder leiding van Jezus door een handje vol 
discipelen werd vermenigvuldigd.  Door geloof en gebed breekt Jezus het brood in ruwe brokken 
en geeft dit aan de discipelen.  Daarna breken de discipelen deze grote brokken in kleinere stuk-
ken en delen dit uit aan de hongerige mensen om hen heen.  Zowel Jezus als de discipelen had-
den geloof nodig om het brood te breken en uit te delen. 
 
EEN BROODFABRIEK 
Een discipel moet zijn leven afleggen, zijn kruis opnemen en Jezus volgen. Als de graankorrel niet 
in de aarde valt en sterft draagt zij geen vrucht.  Als de graankorrel wel in de aarde valt en sterft en 
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vrucht draagt wordt er van de korrels uit de nieuwe aar een klein deel genomen om opnieuw te 
zaaien (het afsterf-proces gaat door).  Maar het merendeel van de korrels uit de nieuwe aar wordt 
vermalen tot meel en in de oven gebakken tot brood.  
In onze communicatie met onze omgeving is het dus niet voldoende om even met Gods Woord te 
zwaaien en alles gebeurt vanzelf.  Daar zitten de mensen in onze omgeving ook niet op te wach-
ten.  Waar mensen wel op zitten te wachten is Levend Brood! 
Hoe gaat de Heer in Alphen a/d Rijn en omgeving voorzien in de behoefte aan levend Brood?  
Door de wonderbare vermenigvuldiging van Zijn Woord in Zijn volgelingen.  Gods Woord spreken 
in je omgeving moet je meestal in je eentje doen, maar om je omgeving het Levende Brood van 
Jezus te geven heb je elkaar nodig.  Immers van één gemalen graankorrel kun je nog geen brood 
bakken. 
 
Er zijn veel christenen die enthousiast Gods Woord rondstrooien, maar zich niet willen laten ver-
malen tot meel, om zich te kunnen laten vermengen met het meel van de anderen (gebroken) 
graankorrels in de gemeente.  Hiervoor moet je je helemaal geven, anders kun je niet samen met 
anderen worden vermengd om Levend Brood te geven aan je omgeving. 
Daarom trainde Jezus zijn discipelen in teamverband. 
 
DISCIPEL 
Als je een discipel van Jezus wilt zijn moet je jezelf afvragen of jij je wel wilt laten mengen met an-
deren in de gemeente.  Individualisme laat zich niet graag mengen met anderen want dat kan ten 
koste gaan van zijn/haar individualisme.  Daarom is er in de wereld ook zoveel individuele een-
zaamheid.  Persoonlijkheid daarentegen laat zich graag met anderen vermengen om ten behoeve 
van anderen een bijdrage te kunnen leveren. 
Om als discipel te leren communiceren met anderen moet je ook bereid zijn om andere broeders 
en zusters in je leven toe te laten. 
 
Als we door oefening en training Gods Woord in ons laten wonen en bereid zijn om onszelf met 
andere broeders en zusters als meel te laten vermengen en door de hitte van de Heilige Geest la-
ten bakken tot brood zullen we als een soort broodfabriek voortdurend nieuw en vers  
brood produceren zodat we anderen kunnen voeden! 
 
4 - SPREKEN 
 
JE KUNT NIET.... 
Overdragen wat jezelf niet echt bezig houdt.  Je kan anderen niet leren wat jezelf niet doet.... je 
levensstijl is dus van levensbelang! 
Lees daarom eerst 1 Cor 4:1-3 2 Cor 5:20 over betrouwbare gezanten. 
Bestudeer de Bijbel elke dag!  Wees een dienaar van het Woord, voordat je het Woord bedient!  
Wie niet in de Bijbel weet te schatgraven, vindt geen schat en kan er zeker geen uitdelen! 
 
VOORBEREIDING 
1. Zoek je onderwerp uit 
    a. Tekstprediking is de uitleg van een klein schriftgedeelte.  
    b. Onderwerpprediking is bredere uitleg van een bijbels onderwerp.   
    c. Doorlopende bijbelverklaring behandeld opvolgende bijbel- 
        gedeelten en past goed op een bijbelstudie. 
2. De wording van een prediking:    
    Bid en bedenk waarom je iets wilt brengen; wat hebben je toehoorders eraan?   
    Breng in wat nodig is en haal eruit wat overbodig is. 
    Daarom is voorbereiding belangrijk.... misschien breng je uiteindelijk maar 20% van alles wat je  
    onderzocht hebt, maar je doet dat dan vanuit een solide bijbelse basis!  Breng waarheid! 
3. Thema is belangrijk. 
    Men onthoud uiteindelijk alleen de kern; het thema!  Denk daarbij aan de template van blz. 2. 
 
STRUCTUUR 
Een spreker brengt of de Bijbel of z'n eigen ideeën (niet doen dus!). 
We moeten leren van Ezra en Nehemia en zijn medewerkers: 
1. Ze lazen 
2. Gaven uitlegging 
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3. Zodat men begreep!  Dat is het doel van prediking! 
Gebruik daarom de eerder genoemde herkenbare stappen in je toespraak:   
1. Kop    - De inleiding (noem het thema) met vragen en "smaakmaker". 
2. Romp - De uitwerking (van het thema) gaat dieper in op vragen.  
3. Staart - De toepassing (van het thema) laat mensen reageren! 
Gebruik voorbeelden zodat Gods geheimen openbaar worden (Col 1:25-28). 
Breng de waarheid en Gods raad (Hand 20:27). 
 
VOORBEREIDEN 
- Oefen je jezelf in het brengen van korte (hooguit 30-45 minuten) toespaken en steek tijd in je 
   biddende voorbereiding! 
- Maak notities en uiteindelijk een uittreksel met kernwoorden. 
- Stel je publiek voor ogen bij de voorbereiding; wat hebben ze nodig?  
- Als je het onderwerp goed hebt doorgenomen mag je gaan spreken in Geest en Kracht (1Cor2)!  
- Laat de zalving van de Geest op je zijn!  Dat geeft een zekere spanning en die is goed.  
- En verwacht daadwerkelijke uitwerking - in geloof - van Zijn Woord! 
- Spreek begrijpelijke taal en leef je in! 
 
TIPS VOOR SPREKEN 
- Spreek duidelijk en langzaam. 
- Gebruik goede bewegingen om je woorden kracht bij te zetten. 
- Verontschuldig je niet met: ik had geen tijd om me voor te bereiden! 
- Gebruik geen verkleinwoorden maar spreek beeldend met korte zinnen.                             
- Leef je in de mensen in, heb ze lief en glimlach!   
- Heb eerbied voor God en Zijn Woord. 
 
EEN TOESPRAAK VAN PETRUS / Handelingen 2: 14-40  
14 Maar Petrus stond met 

de elven op, verhief zijn 
stem en sprak hen toe 

 Petrus was onderdeel van een groep discipelen met wie 
hij al heel wat had meegemaakt; Petrus was geen éénling, 
die plotseling een toespraak wilde geven; de cellen zijn 
belangrijk, daar leer je, kun je oefenen, daar kennen ze je 
ook een persoonlijke en intieme wijze; de cel stond achter 
Petrus! 

 verhief zijn stem  spreken vraagt iets van je; oefen daarom ook  in het ver-
heffen van je stem in de lofprijzing en aanbidding 

 sprak hen toe  spreken is iemand toespreken (niet met iemand spreken); 
daarom vraagt toespreken zoveel voorbereiding 

 Gij Joden en allen, die te 
Jeruzalem woonachtig 
zijt, 

 bepaal en benoem de mensen die je gaat toespreken, je 
doelgroep. 

 dit zij u bekend  zeg wat je bedoeling is van je toespraak, direkt al aan het 
begin: bv informatie geven, iets vertellen... 

 en neemt mijn woorden 
ter ore 

 motiveer je toehoorders op een gepaste wijze; vermijdt 
een uitstraling van 'ik weet het', 'ik heb bij voorbaat al ge-
lijk' 

15 want deze mensen zijn 
niet dronken, zoals gij 
veronderstelt 

 een goed begin van een toespraak is - om aan te sluiten 
bij de ervaringen het ervarings nivo van je toehoorders.  
Begin met iets wat je toehoorders net hebben meege-
maakt; of sluit aan bij iets actueels van die dag, die week 
of maand. 

 want het is het derde uur 
van de dag 

 een ander goed begin van een toespraak is om de feiten 
te noemen, op een rij te zetten en je toehoorders voor te 
houden 

   Aansluiting op ervaringen, en bij alle mensen bekende fei-
ten geeft een gemeenschappelijk startpunt voor spreker 
en toehoorders. 

16 maar dit is het, waarvan 
gesproken is door de 
profeet Joël 

1e leermoment in de toespraak van Petrus: datgene wat de 
toehoorders hebben meegemaakt, gezien en ervaren 
wordt terug gebracht op GODS WOORD; net zoals Jezus 
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leerde, predikte en genas, moeten sprekers hun toehoor-
ders eerst terug brengen naar Gods woord 

17 
t/m 
21 

En het zal zijn in de laat-
ste dagen, zegt God, dat 
Ik zal uitstorten….  

 Petrus citeert 5 verzen uit Joël 2:28-32; vergeet niet om uit 
Gods woord te spreken! 
 

22 Mannen van Israël, hoort 
deze woorden 

 let op hoe Petrus nu al, nog aan het begin van zijn toe-
spraak, zijn gehoor op een meer specifieke wijze toe-
spreekt; Petrus gaat zich nu richten tot de primaire beslis-
sers in zijn gehoor; hij eert ze door ze Mannen van Israël 
te noemen; en hij motiveert ze opnieuw om zich te openen 
en de woorden te horen 

 Jezus, de Nazoreeër, 
een man u van Gods 
wege aangewezen door 
krachten, wonderen en 
tekenen 

 Petrus combineert hier weer hun ervaring, hun kennis en 
de feiten met Gods handelen 

 die God door Hem in uw 
midden verricht heeft 

2e leermoment in Petrus' toespraak nl.: het was steeds God, 
die door Jezus al die wonderen en tekenen gedaan had 

 let op; het  1e leermoment betrof gebeurtenissen, ervaringen, en feiten 
die terugvoeren naar Gods woord 

   2e leermoment: gebeurtenissen, ervaringen, en feiten 
koppelen aan wat God al zelf heeft gedaan in ons midden 

 zoals gij zelf weet  door dit korte zinnetje  vermijdt Petrus een  belerende uit-
straling; zo'n zinnetje doet een beroep op het eigen inzicht, 
gezond verstand van de toehoorders, en bevordert de ac-
ceptatie op Petrus' woorden 

23 deze, naar de bepaalde 
raad en voorkennis van 
God uit geleverd 

 let op hoe sterk Petrus steeds aangeeft en leert hoe Gods 
hand in al deze gebeurtenissen geweest; 
 

 hebt gij door de handen 
van wetteloze mensen 
aan het kruis genageld 
en gedood 

 maar ook hoe de mensen (dus ook jouw toehoorders) 
hebben gereageerd op Gods aktie tot nu toe; 

  3e leermoment in Petrus' toespraak, n.l. dat wij als mensen 
in gebreke zijn gebleven  in onze houding naar God 

24 God evenwel heeft Hem 
opgewekt, want Hij ver-
brak de weeën van de 
dood naardien het niet 
mogelijk was, dat Hij 
door hem werd vastge-
houden 

 Nu pas gaat Petrus van iets getuigen van wat hij zelf heeft 
geconstateerd, n.l. dat het graf leeg was 
 

  4e leermoment, n.l. dat Jezus niet kon worden vastgehou-
den door de dood en dat God zelf Jezus heeft opgewekt! 

25 
t/m 
28 

Want David zegt van 
Hem: Ik zag de Here te 
allen tijde voor mij…… 

 Petrus citeert hier uit Ps 16:8-11  Let op hoe Petrus zijn 
eigen getuigenis van de opwekking van Jezus uit de dood 
direct weer terug gaat voeren op Gods woord! 

29 
t/m 
31 

Mannen broeders, men 
mag vrijuit tot u zeggen 
van de aartsvader David 

 Petrus gaat dit woord nu meer in detail toelichten en uit-
leggen 
 

32 Deze Jezus heeft God 
opgewekt, waarvan wij 
allen getuigen zijn 

K Nu komt Petrus tot het hart, de kern van zijn toespraak: nl. 
dat Jezus door God is opgewekt, en dat zij als groep dis-
cipelen daarvan getuigen zijn; 

33 Nu Hij dan door de rech-
terhand van God ver-
hoogd is en de belofte 
des Heiligen Gees tes 
van de Vader ontvangen 

 En nu pas kan Petrus ook uitleggen dat Jezus de belofte 
van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader en dit 
heeft uitgestort; en dit weer koppelen aan wat er gebeurd 
is en de mensen zelf hebben gezien en gehoord. 
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heeft, heeft Hij dit uitge-
stort wat gij ziet en hoort 

34 
35 

34  Want David is niet 
opgevaren naar de he-
melen,…..  

 Petrus citeert weer uit Gods Woord: Psalm 110:1, Hier 
wordt een ander belangrijk iets over Jezus verteld, n.l. dat 
Hij Heer is! 

  5e leermoment in de toespraak van Petrus; vormt de climax 
van zijn toespraak: “Jezus is Heer” 

36 Dus moet ook het ganse 
huis Israëls zeker weten, 
dat God Hem en tot Here 
en tot Christus gemaakt 
heeft, deze Jezus, die gij 
 

 Het woordje 'Dus' duidt erop dat Petrus hier aan het einde 
van zijn toespraak tot een samenvatting komt:  
1.  Jezus is Heer van Godswege  
2.  Jezus is de Christus, de Verlosser, die komen zou 
3.  De toehoorders hebben Hem afgewezen tot nu toe 
 

37 Toen zij dit hoorden, 
werden zij diep in hun 
hart getroffen, en zij zei-
den tot Petrus en de an-
dere apostelen: Wat 
moeten wij doen……..  

 De vraag om aktie is een belangrijk effect van elke toe-
spraak; vraag jezelf bij de voorbereiding ook af tot welke 
aktie je de toehoorders zou willen brengen; en stel je open 
voor de aktie, die de Heilige Geest gaat ondernemen, 
vooraf, tijdens en na je toespraak! 

 ……….mannen broeders  let op het respect wat het publiek voor Petrus en zijn 
groep/cel heeft; omdat Petrus hen op gepaste wijze heeft 
benaderd, aansluiting heeft gezocht bij hun ervaringen en 
de bij hen bekende feiten en alles op Gods woord heeft 
terug gevoerd (zodat er ook geen twijfel mogelijk is) en 
alles nog eens goed samenvat, kunnen de toehoorders nu 
zelf hun conclusie trekken 

38 
39 

En Petrus antwoordde 
hun: Bekeert u en een 
ieder van u……39  Want 
voor u is de belofte….. 

 Petrus gaan dan pas over op de uitnodiging om zich te 
bekeren en te laten dopen op de naam van Jezus Christus 
en geeft aan dat ze dan de gave van de Heilige Geest zul-
len ontvangen 

 zovele als de Here, onze 
God, ertoe roepen zal 

 let op hoe Petrus wijst op God’s souvereiniteit en genade 

40 En met nog meer andere 
woorden getuigde hij, en 
hij vermaande hen,…….  

 Petrus gebruikte ook nog andere woorden om de mensen 
te betuigen en te vermanen om zich te laten behouden uit 
dit verkeerde geslacht 

5 - TIJDBEHEER 
 
Voor je het weet is je afspraak daar en heb je nog een aantal zaken niet doorgenomen of vergeten 
door te nemen.....  We hebben elke dag maar 24 uur en daarom een paar tips voor effektief tijdbe-
heer die zeer belangrijk zijn, juist als Christen: 
 
- Zorg ervoor op tijd te zijn en hou je aan afspraken. 
- Doe de moeilijkste of naarste klussen eerst; de rest is makkelijker! 
- Wees selektief bij uitstellen. 
- Doe de dingen nu!  Vandaag  is het de aangename tijd... 
- Wees eerlijk (bijna vanzelfsprekend). 
- Budgetteer goed (wees een goede rentmeester). 
- Hou jezelf in de hand (de vrucht van de Geest is zelfbeheersing) 
- Laat conflicten niet smeulen; haal ze naar boven. 
- Verbeter je leren en concentreren; leer bijbelteksten uit het hoofd. 
- Onderken stress en leer hoe je daar mee om moet gaan. 
- Let op je gezondheid; ga niet te laat naar bed; sta vroeg op!  
- Zorg voor een vertrouwenspersoon bij wij je veilig je hart lucht. 
- Verspil geen tijd aan dingen die niks opleveren. 
- Heb plezier in je dagelijkse werk en alles wat je doet voor Jezus!  
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HUISGROEPEN / MINI KERK MET MAXI KRACHT 
 
INLEIDING 
De NLEG is in feite ontstaan vanuit een gebedsgroep aan huis (een huisgroep!). 
Mensen worden bereikt die in nood verkeren.  Als we in de gemeente alleen maar achteraf op 
nood reageren, lopen we continue achter de problemen aan i.p.v. ze voor te zijn: een duidelijke 
visie is daarom noodzakelijk. 
 
VISIE NLEG: Genieten van God, Jezus en de Heilige Geest zodat we hem met anderen in Alphen 
en omgeving kunnen delen.  Alles wat we doen ligt ten grondslag aan deze visie.  
Daar passen dus ook de huisgroepen in; het huis is de plaats waar intimiteit, veiligheid en gebor-
genheid centraal staan maar ook uitdagingen liggen tot inzet en ontwikkeling van gaven! 
 
WAAROM GROEIEN DOOR HUISGROEPEN?  
De huisgroep is de gemeente aan huis en een goede basis voor PERSOONLIJKE zorg en groei.  
Wordt in het N.T. genoemd in: Hand 2:46, 5:42, Rom 16:5, 1Cor 16:19, Fil 4:22, Col 4:15. 
 
1. HET HUISGEZIN IS EEN PLAATS VOOR GROEI EN ONTWIKKELING 
    Broodnodig voor snelle verandering/ontwikkeling van levens. 
 
2. GROEI DOOR GEBRUIK VAN GAVEN IS DE NATUUR VAN DE BIJBELSE GEMEENTE  
    Christenen worden actief in - Hun relatie met God 
                               - Hun Gaven 
                                 - Het oefenen van hun discipelschap 
 
3. HET IS HISTORISCH GEGROEID 
    Christendom heeft zich vermenigvuldigd door de uitbreiding en stichting van huisgroepen/ 
    gemeenten; lees Handelingen.  
 
4. DE REALITEIT VAN DE WERELD 
    - Groei van de wereld; elke seconde 3 mensen erbij 
    - Zoveel verschillende groepen mensen; ook in Alphen; multiraciaal 
    - Zoveel ongelovigen; er is werk te doen! 
 
5. DE VITALITEIT VAN DE NIEUWE HUISGROEPEN 
    - Geeft een aantrekkingskracht op onkerkelijken 
    - Effectieve manier van evangelisatie 
 
6. DE-CENTRALISEERT PASTORALE ZORG 
    Door het intensieve contact wordt er zorg verleend vanuit bewogenheid en niet vanuit een 
    functie (onbekende ouderling op bezoek). 
 
7. STAAT ONBEPERKTE GROEI TOE   
    Bij > 12 personen een nieuwe huisgroep starten door gemakkelijk opdelen in nieuwe huis- 
    groepen.  Van 1 naar 2 naar 4 naar..... huisgroepen. 
 
JEZUS zegt in Mattheus: Ik zal mijn gemeente bouwen!   
Hij is de architect en wij de aannemers en bouwers. 
Vergeet niet dat de kerk “continue” in de steigers staat, maar tijdens de verbouwing gaat de ver-
koop gewoon door! 
 
FUNKTIES EN WERKING VAN HUISGROEPEN 
MINI KERK MET MAXI KRACHT 
- Je kan alleen een grote kerk worden als je weet hoe je als kleine kerk kan opereren. 
- Huisgroepen zijn een sleutel tot evangelisatie. (P.Y. Cho) 
- De mogelijkheid van onbegrensde gemeentegroei. (P.Y. Cho) 
 
HUISGROEPEN KUNNEN GERICHT ZIJN OP 
- Leeftijd (jeugd, tieners, ouderen).  
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- Geslacht (vrouwengroep, mannen). 
- Stadswijken (huisgroepen NLEG).  
- Zorgverlening (verslaafden, etc).  
- Onderwijs (bv. discipelschapstraining). 
  
HET DOEL IS ALTIJD 
1. Leren                - Het leren en toepassen van God's Woord. 
2. Gemeenschap  - Door openheid aan ondersteunende, aanspreekbare NLEG. 
3. Aanbidding       - God prijzen voor wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. 
4. Gebed              - Luisteren en intiem delen met God; voorbede voor.... 
5. Kracht               - Ervaring in uitstorting en vervulling van de H.G. 
6. Bediening         - Gebruik van geestelijke gaven + praktisch liefhebben. 
7. Evangelisatie    - Goede Nieuws delen; mensen discipelen van Jezus maken 
 
MOGELIJKE INDELING VAN EEN HUISGROEP 
1. Huisgroepleider - Geeft open studie die vragen oproept,  

   leid naar doel, scheidsrechter bij conflicten 
2. Assistenten - Worden opgeleid tot.....  
3. Aanbiddingsleider - Gebedsstrijder, zang, muziek. 
4. Pastorale leider - Voorziet in bemoediging, bescherming. 
5. Gastheer/vrouw - Warmte, vriendelijkheid, tehuis. 
6. De broeders/zusters - Samen vormen we een deel van Zijn Lichaam 
 
PRAKTISCH ONDERWIJS 
Is sterk punt in huisgroepen, door openheid, vragen, oefenen, etc. 
Col 1:28, 2Tim 1:11, 1:13, 2:2, 2:24, Mat 29:19-20, 2Tim 4:3. 
 
JETRO PRINCIPE 
Men kan gemakkelijker leiding geven aan 10 dan aan 1.000 mensen; dat vertelde de schoon-vader 
van Mozes reeds in Ex 18. 
   
xxxxxxxxxx          xxxxxxxxxx          xxxxxxxxxx           xxxxxxxxxx          xxxxxxxxxx 
        |                            |                           |                           |                            |  
       h                           h                          h                          h                           h 
        |______________|_____________ | _____________|______________| 
                                                                L50 
h = herder, huisgroepleider over 8-12 mensen         L50 = leider over 50 (voorganger, oudste) 
 
HUISGROEPEN ZIJN NIET 
* Bijbelstudies - alhoewel we de tijd nemen voor Woord onderzoek. 
* Aanbiddingsdiensten - alhoewel er lofprijzing en aanbidding is. 
* Bidstonden - alhoewel gemeenschap met de Heer belangrijk is. 
 
HUISGROEPEN ZIJN 
* Essentiële tijden van gemeenschap. 
* Gelegenheden om persoonlijke overwinningen of noden te delen. 
* Liefdevolle omgeving waar gelovigen geloof en Geest kunnen beleven. 
* Een vruchtbare grond voor persoonlijke aanspreekbaarheid. 
* Gelegenheden om elkaar te dienen in groep, gemeente NLEG of stad. 
 
HOE GROEPEN WERKEN (4 FORMATEN G1-4) 
G1 G2 G3 G4 
familie  
4-6 personen 

kleine groep 
8-12 personen 

grote groep 
25-80 personen 

massa 
>100 personen 

zoals in een familie zoals veel huisgroe-
pen of kerk 

zoals de gemiddelde 
gemeente 

zoals grote kerken en 
campagnes 

individueel 
geen komedie 

zeer vriendelijk; ken-
nen elkaar goed 

we kennen elkaar; 
tenminste bij naam 

individueel; niemand 
neemt nauwelijks notie 

informele taal meer precies in taal- je moet bijna een toe- formele retorische taal 



                                                                            NLEG WERKERSTRAINING -  DE HEILIGE GEEST bladzijde 29 

zinnen half af gebruik spraak maken 
Open atmosfeer dialoog minder vragen geen vragen 
succesvol leider is 
vader/moeder 

succesvol leider is 
favoriete “oom” 

succesvol leider is ver-
trouweling met spre-
kersgift 

succesvol leider heeft 
charisma 

hier ontspan ik hier vraag ik hier denk ik  hier ontvang ik inspiratie 
 
Let op de verschillen die er zijn in de groepen. 
De G1 groep is b.v. de tieners of jeugd.  
De G2 groep is een typisch voorbeeld van de NLEG-huisgroep.     
De G3 groep is b.v. de KinderKerk. 
De G4 groep is de zondag samenkomst. 
 
WAT KUN JE DOEN IN EEN HUISGROEP? 
 
1. UITWERKEN PREDIKING van de afgelopen zondag 
 
2. REEKS STUDIES over een bepaald onderwerp + toepassing. 
 
3a. INGAAN op wat de Heer doet of aangeeft tijdens de lofprijzing. 
  b. INGAAN op een vraag of nood die iemand aangeeft 
 
4. ONDERWERPEN - fundament 
    - relaties 
   - bevrijding 
   - welkom Heilige Geest 
   - lofprijzing 
   - gebed 
 
5.  MAAK HET PRAKTISCH 
Een studie die geen vragen oproept of respons vraagt, wordt geen "vlees en bloed" in  de huis-
groepleden.  Echter, er moet wel balans zijn: voldoende interactie tussen de mensen (relaties, sa-
men bidden, lofprijzing etc.) en diepte in het Woord. 
    Hoe kun je nu interactie bevorderen? 
    a. Reik 3-4 vragen uit om in groepjes uit te werken. 
    b. Laat mensen samen bidden in groepjes. 
    c. Laat mensen bidden voor onderwerpen of personen in de groep, wijs ze zonodig aan. 
        I.p.v. het stellen van gerichte vragen, mensen zelf laten vertellen wat het gelezene of 
        onderwerp hen te zeggen heeft. 
 
6.  GA OEFENEN  
In de gaven van de Heilige Geest.  Doe dit op een ontspannen wijze.  God wil ieder gebruiken.  
Maak dit steeds weer duidelijk.  Zie uit naar anderen in elke situatie, wees flexibel. 
Bereid je voor op het onverwachte en onvoorziene. Wees niet bang voor fouten, die mag je maken.  
De grootste fout die je kunt maken is te vervallen in routine. 
 
7. WEES EEN LEIDER, maar onderwerp je wel aan de Heilige Geest: 
   a. Luister met één oor naar boven en één oor om je heen! 
   b. Wees gevoelig voor persoonlijke noden. 

c.  Aanvaard nieuwkomers als volwaardige groepsleden.  Laat ze zelf ontdekken waar ze staan 
       en laat ze toegroeien naar een gefundeerde beslissing. 
   d. Ze zijn vaak meer op zoek naar mensen die naast hen kunnen staan 
       om hen te helpen (= relatie), dan een antwoord op hun problemen! 
   e. Kap dingen zonodig af.  Zeg iets van: "we komen hier nog wel eens op terug" (als je dat ooit 
       van plan bent tenminste) of "wie zou hier iets meer met ...... over willen praten en bidden, 
       want ik zie dat dit erg in jou leeft” (stimuleer het maken van een afspraak of doe het zelf).  
       Of ga er juist op in, maar "proef" geestelijk of dit het goede moment is en leg zo'n wending    
       van onderwerp even in de groep: "is het goed dat ...." etc. 

f.  Je grootste uitdaging is altijd: toe te zien hoe, en stimuleren dat anderen deelnemen en zich 
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       openen naar God en naar elkaar! 
   g. Heb lef, durf dingen die je ziet te noemen. 
   h. Wees vrijmoedig en fijngevoelig. 
   i.  Stel mensen op hun gemak, durf echt te zijn, geef toe als je er helemaal naast zat of iets niet 
       weet: probeer niet de volmaakte huisgroepleider te zijn, maar zie uit naar anderen die het  
       misschien beter kunnen dan jij, zodat die ook ruimte krijgen om te groeien, in wat voor  
       bediening dan ook. 
 
HUISGROEPLEIDERS 
Gemeenten groeien als er sterk leiderschap is.  Het probleem van deze tijd is de ontkenning van 
de noodzaak voor goed leiderschap.  Daarom gaat er ook zoveel fout, omdat mensen moeilijk ge-
zag aanvaarden maar ook teveel of te weinig uitoefenen. 
Goed leiderschap krijg je door te willen dienen en daarom is er ook tijd voor nodig om het leider-
schap te "verdienen"; de erkenning kan je niet afdwingen! Er is een groot gebrek aan leiders; Je-
zus kampte al met dat probleem toe Hij zei: de oogst is groot maar de arbeiders zijn weinig!  En 
wie maakt ze ook nog tot discipelen?  Diegene die het voorleeft!!!!  En wil dienen!!!! 
Een leider moet de schapen leren om te volgen maar moet ook zelf geleid willen worden!  1Cor 
3:9-10 zegt dat wij God's medearbeiders zijn; als leider heb je dus verantwoordelijkheid om op een 
wijze manier te bouwen.  En dat kunnen we leren!  
 
WE ONDERSCHEIDEN VIJF NIVEAUS FUNCTIONEREN 
1. NAUWELIJKS of NIET KUNNEN. 
2. MIN of MEER KUNNEN maar HULP NODIG hebben. 
3. KUNNEN maar NIET KUNNEN LEREN aan anderen. 
4. KUNNEN en ANDEREN LEREN. 
5. UITSTEKEND KUNNEN en ANDEREN LEREN. 
In welke fase zit jij?  En de nieuwe potentiële huisgroepleiders? 
 
EEN LEIDER IS ALTIJD EEN STAP VOOR   
In Woord, gebed, gemeenschap, getuigenis.  Als je deze dingen samen in de groep kunt beleven, 
dan begeef je op veilige terrein.  Pas op als één der zaken ontbreekt vraag je af: waarom? 
 
INVLOED 
Het geheim van het verwerven van invloed is, dat je tegemoet komt aan de behoeften van de 
groepsleden.  Voorbeeld: iemand die in een gespannen groep ontspanning brengt, hoe dan ook, 
wordt in die zin leider.  Centraal hierin, is dat ook de leider zelf onderwerpen is aan de leiding van 
de Heilige Geest.  Leiderschap is situatie gebonden.  Wat in de ene groep werkt kan in de andere 
tot ergernis leiden.  Wie doorkrijgt wat een groep wil en daar vervolgens voor zorgt, wordt als de 
leider beschouwd en kan daardoor het gedrag van medeleden sturen.  Dat gaat zolang totdat hij of 
zij niet meer voldoet en een ander hem of haar opvolgt: leiderschap kan permanent of tijdelijk zijn, 
je bent altijd in een kwetsbare positie….  Ook in het Koninkrijk van God luistert dit nauw en hoef je 
niet te schromen je leiderschap neer te leggen als je ook niet bereid bent noodzakelijke verande-
ringen in je leven aan te brengen!  Bedenk dat je zelf open moet blijven staan om nieuwe dingen te 
leren; dit gaat meestal gepaard met oude dingen AFleren!  
 
EIGENSCHAPPEN LEIDERS 
 
Een paar belangrijke eigenschappen die min of meer aanwezig dienen te zijn: 
1. Enthousiasme                  | 
2. Getuigenis dagelijks leven | 
3. Toewijding                          | 1e plaats - anderen leren door voorbeeld! 
4. Geest-vervuld/hongerig     |                 
5. Tijd en geld beschikbaar  |   
 
LEIDERSCHAP IS ALLEREERST DIENAARSCHAP Rom 12:1,2 en Joh 10  
Beschikbaar zijn om de wil van God te leren kennen: 
1. Bied je aan als een levend offer (huisgroep leiden niet makkelijk) 
2. Maak het lichaam heilig (zowel je eigen als de gemeente) 
3. Maak jezelf aanvaardbaar voor God (bruikbaar als instrument) 
4. Strek je uit naar een redelijke eredienst (geen superprestatie) 
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5. Niet gelijkvormig aan de wereld (wel er midden in!) 
6. Hervormd door vernieuwing denken (proces van religie naar relatie) 
 
HOE MAG JE ZIJN EN HANDELEN ALS HUISGROEPLEIDER? 
 
1. Ontwikkelen en onderhouden van relaties. Op de huisgroepavond moeten alle huisgroepleden 

tot hun recht komen. 
 
2.  Probeer een open huisgroepavond te bereiken, waar ieder zijn/haar manier van beleven kan 

delen. 
 
3.  Alle talenten en gaven mogen in de huisgroep tot ontwikkeling komen; stimuleer dat! 
 
4.  Een leider moet tijdig reageren: voorkom escalaties, let op, wees attent, houd oren en ogen 

open.  Wees biddend bezig met de mensen. 
 
5.  Een huisgroepleider moet in levenswandel- en stijl echt een voorbeeld zijn.  Je kunt een ander 

nooit verder brengen dan je zelf bent.  Wat houdt dat in? 
     a.  Stille tijd, toewijding, ben je vurig voor de Heer?  Is er stabiliteit, staat Jezus centraal? 

b.  Gaven van de Geest: veel mensen hebben hierin schroom en zoeken naar voorbeelden;  
          ook ter voorkoming van verkeerde voorbeelden. 

c.  Voorbeeld in ijver: stoelen sjouwen, schoonmaken, afwassen, koffiezetten.  De neiging van  
          veel leiders is, het zichzelf te gemakkelijk te maken. 
     d. Huwelijks- en gezinsleven: is er harmonie, reinheid, discipline? 
     e. Integriteit (betrouwbaarheid) 1 Kor 4:1,2 
         - Financieel (belastingen, geven) 
         - Macht: niet manipuleren, maar leiden.  Manipuleren is mensen een kant opdrijven of iets 
           laten doen wat ze niet willen.  Als je je door je beste vrienden niet meer laat corrigeren,  
           gebruik je je macht verkeerd! 
         - Beloftes nakomen: leren en doen moet een eenheid zijn. 

 
6. Een leider moet balans hebben in zijn of haar leven. Het doel van een huisgroep is o.a.: 
     Opvangen van nieuwe mensen.  Leer elk huisgroeplid zorg voor elkaar te dragen en vrienden  
     van elkaar te worden. 
 
7. Taak van een huisgroepleider: zorg voor goed voedsel en lofprijzing. 
 
8. Als huisgroepleider heb je het nodig om doelgericht onderwijs en coaching te ontvangen en ook 

een kader waarin je feed-back krijgt ten aanzien van verantwoordelijkheid voor nieuwe plannen.  
Zie erop toe dat je dit niet ontbeert! 

 
9. “Hoe om te gaan met problemen”.  Dit kunnen we leren door meer tijd vrij te maken als 
 huisgroepleiders onderling.  Bidden, praten met als doel elkaar te ondersteunen. 
 
10.Accepteer gezag van oudsten en voorganger.  Je bent geen kapitein op eigen schip.  Wees je 

bewust dat het altijd beter kan. 
    
AKTIE 1 
Ga zelf zoeken in het Woord van God naar antwoorden op de alledaagse problemen.  Het Woord 
van God is authentiek en voorziet altijd in een oplossing. 
 
AKTIE 2 
Ga God vragen of Hij je van tevoren dingen uit Zijn Woord wil laten zien (antwoorden op vragen) 
en of Hij de mensen met vragen op je pad wil brengen die je daarmee kunt dienen. 
 
HET LEIDING GEVEN 
 
1. GA EN VANUIT DAT ER LEIDING NODIG IS. 
 
2.  WAT WIL JE DOEN OP EEN AVOND? 
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Waar wil je naar toe?  Wat wil je leren of bereiken?   
Je moet van tevoren over een avond denken en er mee bezig zijn.  Zo bundel je de energie en 
krachten van ieder persoon om het doel te bereiken.  Het is jouw verantwoordelijkheid! 
 
3. SCHEP DUIDELIJKHEID 
Bijv. na de lofprijzing: wat wil je dat er daarna gebeurt?  Schep ook ruimte voor anderen om te 
functioneren, moedig aan. 
 
4.  STUREN EN CORRIGEREN. 
Probeer altijd sturend aanwezig te zijn: laat je niet de leiding uit handen nemen, ook niet door vro-
me lieden die door de Heer geleid menen te worden!  Degene die gitaar speelt moet naast of te-
genover je zitten, zodat je invloed kunt uitoefenen.  Zit zodanig dat je overzicht hebt.  
 
5. PAS OP VOOR OVERMOED 
Rom 12:3 - als leider moet je erop toezien, dat mensen geen gedachten gaan koesteren, hoger 
dan ze voegen.  Wel moet je mensen aanmoedigen dingen te grijpen die hen wel voegen. 
Schroom niet om te corrigeren als het de verkeerde kant opgaat. 
 
6.  AKTIVEREN EN STIMULEREN  
Je moet een katalysator zijn en bepaalde  processen op gang brengen, zonder zelf opgebruikt te 
worden.  Je moet overtuigd zijn van het potentieel dat in je groep zit!  Geef mogelijkheden voor in-
breng, profetie, getuigenis etc.  Wakker het geloof aan voor het eigen geestelijk functioneren: bijv. 
"laten we eens stil worden en iets ontvangen van de Heer".   Zeg bijvoorbeeld in plaats van "nu tijd 
voor profetie" iets van: Heeft iemand een fijne gedachte door te geven?'. 
 
VRAGEN 
  1. Hoeveel mensen passen er in een G2 groep?  ____________________________________  
  2. Hoelang duurt een toespraak in een G2 groep?  5 / 10 / 20 / 30 min. 
  3. We leren het meest door luisteren / lezen / noties maken / vragen  
  4. Noem een bijbeltekst waar een huiskerk genoemd wordt. ____________________________  
  5. Huisgroepen zijn een mix van 3 typen groepen.  Welke?  ____________________________  
  6. Schrijf de grote opdracht van Jezus uit (Mat 28:19-20)_______________________________ 
  7. Wat waren de primaire taken van de huisgroepen die je bezocht? _____________________ 
  8. Hoe bereik je openheid?  ______________________________________________________ 
  9. Wat doe je als iemand een moeilijk probleem of onderwerp aansnijdt? __________________ 
10.Wat denk je dat een groep van jou als persoon verwacht?_____________________________ 
11.Bedenk een onderwerp en schrijf op hoe je de avond zou indelen._______________________ 
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BEGELEIDING VAN PERSONEN - VERSCHILLENDE NIVEAUS 
 
Jezus sprak in Mat 28:19 “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en 
doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen 
onderhouden al wat Ik u bevolen heb”. 
Een groeiende gemeente vraagt om meer leiders; tijd ontbreekt echter voor intensieve dis-
cipelschaps programma’s…. je werk, gezin, sociale leven en de gemeente slokken veel 
tijd op!  Sommige (aankomende) pastorale werkers verdrinken soms in hun bediening om-
dat ze het onderscheid nog niet hebben geleerd van de verschillende niveaus van bege-
leiding; van zeer intensief naar oppervlakkig en ook naar de tijd en afspraken. 
 
PERSOONLIJKE BEGELEIDING IS NODIG 
Persoonlijk contact, feedback, bemoediging en correctie zijn onmisbaar in de ontwikkeling 
van jonge en ook oudere gelovigen naar vruchtbaarheid en leiderschap. 
Mat 28:19 leert ons dat discipelschap blijkbaar onlosmakelijk verbonden met begeleiding,  
coaching of mentorschap. Deze begeleiding kan op verschillende niveaus uitgeoefend 
worden, afhankelijk van de verwachting van de pupil en de vaardigheid en toewijding van 
de gekozen begeleider, coach of mentor.   
 
VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN BEGELEIDING 
 
    INTENSIEF 
1. DISCIPELER voorziet in basis-begeleiding van een passeerde en ontwikkelt geestelijke 

disciplines.  De relatie stopt meestal wanneer de pupil overgaat van externe motivatie 
naar interne motivatie om te groeien.  Een voorbeeld is de NLEG-Fundamenten training 
waarbij iemand 12 lessen volgt in de basisprincipes van het evangelie.  

2. GEESTELIJKE GIDS kan gedurende elke stap in het Christenleven begeleiden en 
neemt initiatief voor verandering en groei.  Geeft zwakke en sterke kenmerken van 
geestelijkheid aan. 

3. COACH motiveert en moedigt aan om veranderingen in te voeren en taken of uitdagin-
gen op te pakken en focusseert op onderwijs om iets te ondernemen.  Speciaal nodig 
voor diegene die een nieuwe verantwoording ingaat of moeite heeft met de huidige. 

 
    TIJDELIJK 
4. PASTORALE ZORGER die fungeert als luisterend oor en adviseert over specifieke si-

tuaties.  Helpt anderen om een beeld te vormen van gebeurtenissen en beslissingen 
t.a.v. het grote geheel. 

5. LERAAR voorziet de pupil in kennis over een speciaal onderwerp en motiveert hem die 
kennis te gebruiken.  Kan een formele (prediking, samenkomst) of informele relatie zijn. 

6. SPONSOR selecteert de juiste mensen en talenten die nodig zijn voor de pupil. 
 
    PASSIEF 
7. PASSIEVE MENTOR is zich niet bewust van zijn/haar rol, maar bedient toch een pupil 

en laat zien dat hij/zij dat kan.  Door bewustwording kan de mentor en pupil naar een 
hoger niveau groeien! 

8. HISTORISCH MODEL zijn mensen uit het verleden (b.v. uit boeken) die onbewust een 
voorbeeld zijn voor de pupil.    

 
MENTORSCHAP 
 
Het woord MENTOR betekent “leidsman” en komt van de relatie tussen een man en jon-
gen en de training van die man aan die jongen.   
 
EEN PAAR O.T. VOORBEELDEN VAN MENTORSCHAP  
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• Jetro aan Mozes (Ex 18:1-27) en Mozes weer aan Jozua en Caleb 
• Debora aan Barak (Rich 4:4-24) 
• Eli aan Samuel (1 Sam 1:1 - 3:21) en Samuel aan Saul 
• Elia aan Elisa (2 Kon 2:1-15) 
 
EEN PAAR NIEUW TESTAMENTISCHE VOORBEELDEN VAN MENTORSCHAP 
• Jezus en de apostelen (Lees de evangeliën) 
• De welvarende landeigenaar van Cyprus, Barnabas genaamd (= zoon van bemoedi-

ging) is mentor over Saulus, bracht hem naar de leiders en zorgde voor hem (Hand 
4:36-37, 9:26-30, 11:22-30)  

• Barnabas is ook mentor over Johannes Marcus (eerst had Paulus een conflict in Hand 
15:36-39; later veranderde Paulus z’n opinie en noemde hem bruikbaar in 2 Tim 4:11). 

• De fabrikanten van mobiele huizen (tenten) Priscilla en Aquila, waren mentors over de 
verwarde Apollos, bemoedigde hem in geloof en sponsorden zelfs z’n bediening (Hand 
18:1-3, 24-28 en bekijk hun profiel in Rom 16:3-5). 

• Paulus was mentor over Timotheus en bouwde door op het fundament van geloof wat 
gelegd was door z’n moeder en grootmoeder (2 Tim 1:5) en hielp hem een multiraciale 
kerk opstarten in Efeze (Hand 16:1-3, Fil 2:19-23, 2 Tim 1-4). 

• Paulus was mentor over Filemon, een welvarende leider in Colosse en samen zijn ze 
mentor over een weggelopen slaaf Onesimus.  

• Uiteindelijk werden door al deze mannen en vrouwen weer andere mannen en vrouwen 
wakker geschud en gebracht tot leiders (2Tim 2:2) en bedieningen, waardoor Het Ko-
ninkrijk van God zichtbaar wordt in steden en landen!  Wat een uitwerking heeft dat! 

ENIGE EIGENSCHAPPEN VAN EEN MENTOR/COACH 

B A R N A B A S
H an 9:26-30,
11:22-30

A N A N IA S
H and 9:10-19

JO H A N N E S-
M A R C U S
H and 15:36-41

PR ISC IL LA  &
A Q U ILA
H and 18:1-4

PA U LU S

T IT U S

A PO LLO S
H and 18:24-28

T IM O T H E U S
H and 16:1-5
1 &  2T im

G E T R O U W E  
M A N N E N  &
A N D E R E N
2T im  2:2

A N T IO C H IE
H and 11:25-30
13:1-3, 14:21-28
15:30-35

V E LE
ST E D E NE FE ZE

1T im  1:3

A C H A JE
H and 18:27-28

C O R IN T H E   
H and 18:1-2, 1C or16:19

R O M E  R om  16:3-5

C R E T A
T itus 1:5

SM Y R N A , PE R G A M U M
T Y A T IR A , SA R D E S, FILA D E LFIA
LA O D IC E A  O penb 2-3

O U D ST E N
O U D E R E   &
JO N G E R E

M A N N E N  &
V R O U W E N

N .T .
D ISC IP E L SC H A P  
= M E N T O R SC H A P
= C O A C H IN G

N LE G -W ER K E R S T R A IN IN G

E FE ZE
H and 18:18-19

• Geven een sterk en stabiel voorbeeld (1 Tim 3:4-5) in het dagelijkse leven 
• Hebben hun vlees in bedwang en leven in relatie met de Geest 
• Nemen afwijzing niet persoonlijk 
• Zijn gewillig ook hun eigen (soms pijnlijke) ervaringen te delen 
• Durven zelf ook hulp van anderen te vragen 
• Hebben redelijke kennis van het Woord en/of kunnen geestelijk volwassen reageren 
• Willen luisteren met respect 
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• Laten de persoon zichzelf zijn zonder dat er een “kloon” ontwikkeld wordt 
• Goede mentors zullen de gaven niet onder controle zetten maar juist ontwikkelen 
• Bezitten de Geest van wijsheid (Jac 3:17-18) en zijn tactvol maar direct 
• Hebben een hoog niveau van inleving in de ander (empathie) 
• Kunnen goed advies geven en daarna de persoon loslaten, zodat deze leert op eigen 

benen te gaan staan 
• Kunnen “vreemden” benaderen, ook al is het moeilijk 
• Hebben gevoel voor humor 
• Zullen helpen om Goddelijke doelen te stellen 
• Zullen nieuw materiaal en nieuwe waarheden tonen 
• Zijn in staat om praktisch advies te geven 
• Zijn bereid om zelf te veranderen  
• Durven risico’s te nemen en komen zelf uit hun comfortzone….. 
 
DE PUPIL 
• Moet potentie hebben 
• Gewillig zijn om te leren en aan te  horen 
• Zelfmotivatie bezitten 
• Doel-georienteerd zijn (niet voor de gezelligheid) 
• Verantwoording willen nemen (Mat 25:14-30) 
 
LET OP BIJ HET MENTORSCHAP/COACHEN 
• Het vraagt tijd; wees niet ongeduldig 
• Verwacht geen on-realistische zaken 
• Betekent geen controle of manipulatie; geen dingen doen tegen de wil in 
• Er moet gelegenheid zijn om het met elkaar “on”eens te zijn zonder spanningen! 
• Er is nooit genoeg tijd 
• Het verliezen van interesse is mogelijk door tijdgebrek, werk, verborgen zaken, etc. 
• Deel de zaken en de voortgang van mentorschap daarom eerlijk en in vertrouwen 
• Vermijd competitie en jaloezie en pas op voor een onafhankelijke geest 
• Sluit op een gegeven moment af en zeg vaarwel! 
 
BELANGRIJK; MAAK AFSPRAKEN 
Bedenk dat mentorschap en coaching tijdelijk zijn en dat de vraag moet voldoen aan het 
aanbod.  Om teleurstellingen te voorkomen dienen beide partijen goede afspraken met el-
kaar te maken wanneer ze een relatie van mentorschap aangaan.  Iemand die een “disci-
pelschap”- mentorschap verwacht, maar de mentor denkt dat het een “coach”-relatie dient 
te zijn, raken beide gefrustreerd en verspillen hun tijd.  Vraag daarom: 
• Welk niveau van mentorschap/coaching is nodig? 
• Wat wil ik uit deze relatie leren/ontvangen? 
• Is het kennis?  Ervaring?  Verandering in houding? 
• Kan deze persoon aan mijn verwachtingen voldoen, ook praktisch qua tijd, afstand? 
• Klikken onze persoonlijkheden en is er vertrouwen? 
• Wil je ook doen wat gevraagd wordt ook al is het moeilijk? 
 
EEN GOEDE MENTOR/COACH 
 
1 - DRAAGT ZORG VOOR DIEGENEN DIE HEN VOLGEN 
Hun primaire interesse is niet wat zij kunnen halen uit een relatie, maar wat zij kunnen ge-
ven!  Zij realiseren zich ook dat zij zelf nog kunnen leren van hun pupillen! 
Pil 2:3b-4 en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van 
anderen.  
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2 - BESCHIKT OVER WIJSHEID EN ERVARING 
Via voorbeeldfuncties en coaching kunnen zij dit middels verantwoordelijkheden overdra-
gen en zoeken mogelijkheden om de pupillen verder te brengen dan zij zelf zijn Mat 10:25 
 
3 - CORRIGEERT DE PUPILLEN WANNEER DEZE FOUT ZIJN 
Een goed voorbeeld is de uitdaging van Barnabas aan Paulus om Johannes Marcus niet 
op de 2e zendingstrip mee te nemen (Hand 15:36-39).  Maar later veranderd Paulus van 
inzicht en vraagt Timotheus om Johannes-Marcus (2 Tim 4:11) mee te nemen!  Mogelijk 
was hij toen wel rijp….!  Goed mentorschap gaat confrontatie niet de weg. 
 
4 - VERBINDT PUPILLEN MET ANDERE BELANGRIJKE PERSONEN EN SITUATIES! 
In Handelingen 9 werd Paulus door Barnabas in de gemeente geïntroduceerd. 
Mentors zoeken naar geschikte personen, plekken en mogelijkheden voor ontwikkeling. 
 
COACHING VAN MENSEN 
 
Het goed trainen van mensen vraagt veel tijd maar er zijn gelukkig verschillende methoden 
waarop we de pupil minder (nee, nee) of meer (ja, ja!) kunnen laten doen.  Daarbij ligt niet 
de nadruk op horen maar op DOEN!  Nu is het zaak om de juiste combinatie te vinden van 
de verschillende stijlen die passen bij het doel en de persoon. 
Het onderstaande diagram geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden: 
 
 ONDERWIJS MEELOPEN MENTORING COACHING 
GEGEVEN DOOR leraar voordoen raadgever trainer 
ONTVANGER  leerling discipel pupil werker 
LEERSTIJL theorie leren door leren van leren met 
LESGEVEN vertellen delen adviseert delegeren controle 
ONTVANGER luistert doet na kijkt toe neemt deel 
LEREN kennis bekwaamheid ervaring presteren 
LEREN DOOR spreken tonen ontwikkelen motiveren 
INBRENG PUPIL weinig normaal veel zeer veel 
BEGELEIDING nee ja ja Ja 
AANDACHT VAN 
EEN 

begaafd le-
raar 

charismatisch 
leider 

ervaren “va-
der” 

positieve aanmoe-
diger 

AANTAL MENSEN veel weinig persoonlijk persoonlijk 
PLAATS WIJZE samenkomst (huis)groep thuis thuis / telef / email 
RESULTAAT ? goed goed Goed 
 
Een coach behoeft niet exact hetzelfde gedaan/meegemaakt te hebben als zijn pupil en 
ziet dat deze beter kan worden dan hijzelf!  De coach is een trainer, voorbeeld, ontwikke-
laar, beschermer, vader, ondersteuner, gever, vertrouwenspersoon, vechter, gelooft in zijn 
pupil, zet hoge normen en standaards neer, haalbare plannen, raadgever….  Discipel-
schap vraagt een intensief (24 uurs) begeleidingsprogramma terwijl de coach op vooraf 
bepaalde tijden beschikbaar is. 
OPDRACHTEN VOOR COACHING 
 
1. Bouw een relatie met je pupil en vertel wat je gaat doen. 
2. Kom overeen hoever je relatie zal gaan. 
3. Bepaal de tijden wanneer je samenkomt. 
4. Heb verantwoording! 
5. Start een communicatieproces: spreek af, bezoek, bellen, fax, email 
6. Confronteer 
7. Vertel hoelang de overeenkomst zal duren 
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8. Evalueer 
9. Maak aanpassingen wanneer nodig in programma, etc. 
10.Sluit af en ga naar de volgende persoon. 
 
PAULUS 
Ontwikkelde een dergelijk coaching/mentor model:  
Ef 5:1    Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen,  
Pil 3:17 Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk 
gij ons tot voorbeeld hebt.  
 
HISTORISCH MODEL - GROOTVADER > VADER > IK….. 
Vanaf de tijd van Calvijn zijn we groot geworden met zgn. kennistraining door prediking; 
Jezus predikte echter plus leerde!  De beste leerschool is dus ook de dingen doen! 
ENKELE VOORBEELDEN VAN COACHING VAN JEZUS 
Mar 4:2  En Hij leerde hun vele dingen in gelijkenissen, en Hij zeide tot hen in zijn onder-
wijs: 
Mat 9:35 En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en ver-
kondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.  
 
ENKELE VOORBEELDEN VAN COACHING BIJ DE APOSTELEN 
Hand 18:24  En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrie, een geleerd 
man, doorkneed in de Schriften, kwam te Efeze.  25  Deze was ingelicht omtrent de weg 
des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrek-
king had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes.  26  En deze begon vrij-
moedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij 
hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit.  
 
Hand 4:1  En terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van 
de tempel en de Sadduceeën,  2  zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in 
Jezus de opstanding uit de doden verkondigden;  ZIJ LEERDEN EN VERKONDIGDEN 
MET RESULTAAT:  
4  Maar velen van hen, die het woord gehoord hadden, werden gelovig, en het getal der 
mannen werd ongeveer vijfduizend.  5  En het geschiedde tegen de volgende dag, dat hun 
oversten en hun oudsten en hun schriftgeleerden bijeenkwamen te Jeruzalem, TEGEN-
STANDERS VERBODEN HEN TE SPREKEN OF LEREN… 18  En toen zij hen binnenge-
roepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken over of te leren op ge-
zag van de naam van Jezus.  
 
HET PROCES EN RESULTAAT 
2Tim 3:16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weer-
leggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, MET RESULTAAT…… 17 
opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust… 
VOOR WAT? Vaderlijke coaching met een geweldig resultaat voor de toekomstige kerk! 
 
VADERLIJKE COACHING EN MENTORSCHAP 
 
DE LAATSTE TEKST VAN HET OUDE TESTAMENT MET EEN COACH BELOFTE!  
Mal 4:5  Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 
6  Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen 
tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban. 
 
JEZUS RIEP LEERLINGEN 
Mar 3:14  En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou 
uitzenden om te prediken,  15  en om macht te hebben boze geesten uit te drijven.  
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EN MAAKTE EEN TAAKOMSCHRIJVING 
Mat 10:5  Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af 
op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen;  
 
PAULUS DE VADERLIJKE MENTOR DIE HET GOEDE VOORBEELD GAF 
Paulus zei in 1 Cor 11:1 “Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg”.  
 
PUPILLEN HEBBEN BEHOEFTE AAN EEN GEESTELIJKE  VADER 
1 Cor 4:15  Want al hadt gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. 
Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt.  Een vaderlijke MENTOR 
of COACH doet meer opvoeden…. hij/zij is boven alles bewogen met de pupil!  Vergeet 
het niet: er is een geweldige behoefte aan geestelijke vaders in dit land! 
  
JETRO DE VADERLIJKE COACH 
Een coach hoeft niet dezelfde talenten en conditie te hebben als zijn pupil; denk aan de 
sport.  Jetro had nog nooit een volk geleid en toch moest hij Mozes adviseren hoe 3 mil-
joen mensen te leiden.  Hij had dus geen ervaring, maar hij was wel een VADERfiguur! 
Dus JIJ kan ook een GEESTELIJKE VADER WORDEN! 
 
BEHANDELING VAN EXODUS 18 
 12  En Jetro, de schoonvader van Mozes, nam een brandoffer en slachtoffers voor God; 
en Aaron en alle oudsten van Israel kwamen om met de schoonvader van Mozes voor het 
aangezicht van God maaltijd te houden.  SOCIALE TIJD + GEBEDSTIJD GAAN SAMEN! 
 13  De volgende dag hield Mozes zitting om recht te spreken over het volk; en het volk 
stond voor Mozes van de morgen tot de avond.  14  Toen de schoonvader van Mozes zag 
al wat hij te doen had met het volk, zeide hij: Wat hebt gij toch met het volk te doen! 
Waarom houdt gij alleen zitting, terwijl het gehele volk voor u staat van de morgen tot de 
avond?  VRAAG: WAT DOE JIJ IN GODSNAAM?, WAAROM, MET WIE, HOE KAN HET 
BETER?  VRAAG: HOE KAN IK JE HELPEN?  COMMUNICEER! 
 15  En Mozes zeide tot zijn schoonvader: Omdat het volk tot mij komt om God te vragen.  
HIJ HAD KUNNEN ZEGGEN: BEMOEI JE NIET MET MIJ (Maar hij was de zacht-
moedigste man en nederigste man…. Wie zegt dat?  Aha…. hij zelf!). 
  16  Wanneer zij een zaak hebben, komt deze tot mij en spreek ik recht tussen de een en 
de ander; bovendien maak ik de inzettingen en wetten Gods bekend.  ALLEEN BEZIG! 
  17  Maar de schoonvader van Mozes zeide tot hem: Het is niet goed, wat gij doet. 
AHA….. DURF OOK DE MOEILIJKE DINGEN EENS TE ZEGGEN! 
  18  Gij raakt geheel uitgeput, gij zowel als dit volk dat met u is; want dit is te zwaar voor 
u, gij kunt het alleen niet doen.  DAT KOMT ERVAN: GEEN OPTIMALE PRESTATIES! 
  19  LUISTEREN EN RAAD GEVEN IS DE COACH-TAAK > Luister nu naar mij, ik zal u 
raad geven en God zal met u zijn.  LEER DAT DE 1e VERANTWOORDING VAN DE 
PUPIL IS BIDDEN> Vertegenwoordig gij het volk bij God en breng de zaken voor God.  
20  Voorts moet gij hun de inzettingen en de wetten Gods inscherpen, en hun de weg 
bekend maken, die zij te gaan, en het werk dat zij te volbrengen hebben.  EN NA GEBED 
1) ONDERWIJS WETTEN, 2) WIJS WEGEN en natuurlijk laat ze 3) HET WERK DOEN!  
  21 Daarnaast moet gij onder het gehele volk omzien naar (KIES DUS….) flinke, godvre-
zende, betrouwbare mannen, die winstbejag haten, en hen over hen aanstellen als over-
sten van duizend, oversten van honderd, oversten van vijftig en oversten van tien.  
ONDERSTEUNENDE GEMEENTETEAMS!  GROEI DOOR DELEGEREN + COACHING!   
  22  Die zullen te allen tijde onder het volk rechtspreken; dan zullen zij alle grote zaken 
voor u brengen, maar alle kleine zaken zullen zij zelf berechten, zodat zij u verlichting ge-
ven en met u meedragen.  LET OP: WAT ZIJN GROTE EN KLEINE ZAKEN? LEG UIT! 
  23  Indien gij dit doet en God het u gebiedt, dan zult gij staande kunnen blijven en zal ook 
al dit volk tevreden naar zijn woonplaats gaan.  “DOEN” OM TE OVERLEVEN!    
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  24  Mozes nu luisterde naar de woorden van zijn schoonvader en deed al hetgeen hij 
gezegd had.  RELAX ALS JE HET WEET: HIJ NAM EEN DAG VRIJ EN GING VISSEN! 
  25  Onder geheel Israël koos Mozes flinke mannen en stelde hen aan als hoofden over 
het volk, oversten van duizend, oversten van honderd, oversten van vijftig en oversten van 
tien.   HET GEHEIM GELEERD EN NU DOEN: DELEGEREN OM TE GROEIEN! 
  27  Toen liet Mozes zijn schoonvader gaan en deze ging naar zijn land; COACH KLAAR! 
 
TOT SLOT: PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 
ENKELE PERSOONLIJKE VRAGEN AAN JOU 
1. Wie ben je? 
………………………………………………………………………………………….…………… 
2. Waar ga je naartoe? 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
3. Waarom ga je daarheen? 
 …………………………………………………………………………………….………………… 
 
PLANNING 
De gemiddelde mens besteed meer tijd aan vakantieplanning dan aan een levensplan 
(kost moeite!)  Zonder plan gebeurt er niets.  Abraham werd geroepen en maakte een plan 
om te gaan…. en ging! 
 
VRAGEN OVER PERSOONLIJKE VISIE 
1. Je hebt nog maar twee jaar te leven met dezelfde energie en vitaliteit; wat ga je doen?     

…………….……………………………………………………………………………………… 
2. Ik voel me het meest tevreden, vol van leven als ik………………………………………… 
3. Wat zou je doen als je de postcodeloterij wint? ……………………………………………. 
4. Wat zit er binnen in je en wat wil er uit komen? …………………………………………… 
5. Wat zijn je gaven?……………………………………………………………………………….. 
6. Als je deze vragen beantwoord, kom je tot de conclusie dat je bepaalde dingen moet 

stoppen en andere dingen moet oppakken.   Welke? ……………………………………. 
 
EEN PLAN VOOR COACHING 
Denk even aan kinderopvoeding; je roept de kinderen maar ze reageren niet direct.  
Eerst dus willen alvorens men kan veranderen! 
• Wie wil ik coachen (mijzelf of iemand anders, je partner……..) 
• Welke vaardigheden zouden de persoon vooruit helpen? 
• Wat is zijn/haar houding over het verbeteren van die vaardigheid (leer een varken niet 

om te dansen) 
• Weet men welk gedrag men moet veranderen om op het gewenste niveau te komen? 
• Hoe kan men het nieuw geleerde in praktijk brengen? 
• Hoe weten ze of hun vaardigheid gegroeid is? (moet meetbaar zijn) 
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DE VIJF-VOUDIGE BEDIENING 
 
Handelingen 10:38  ….van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht 
heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd 
waren; want God was met Hem.  Een kenmerk dat God met iemand is, dat het anderen zegent en 
bouwt: hij/zij mag anderen bedienen…. Ook Jezus is gekomen met een nieuw model van leider-
schap: dienen! (Mat 20:25-28).  Echter gaven zijn niet aan te leren; je ontvangt ze (1 Cor 12:11). 
 
WAAR VINDEN WE BEDIENINGEN GENOEMD? 
Ef 4:11 - En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en 
leraars, 12  om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Chris-
tus.  Hier zien we verschillende  bedieningen of roepingen beschreven die nodig zijn om de kerk te 
leiden en toe te rusten.  Verwar dit niet met het feit dat elke Geest-vervulde christen de taak heeft 
om te evangeliseren (2 Tim 4:5), profeteren (1 Cor 14:1 en 39), en andere gaven zoals b.v. be-
schreven in 1 Cor 12. 
 
5-VOUDIGE “HAND”BEDIENING GEEFT GRIP 
De bedieningen in Efeze 4 zijn specifieke leiderschaps posities, waarin God ons roept om een sta-
biele Gemeente met “grip” te worden.  De nadruk ligt op de zalving (olie-uitgieting) van God, waar-
door men in zo’n taak kan functioneren (bv 1 Sam 10:6).  Je kan er dus niet voor leren! 
Het hart verandert van zo’n persoon (1 Sam 10:9) en zo ontvangt (vanaf de pink v.d. hand) 
1. de leraar een leergierig hart om het Woord van God duidelijk en compleet te onderwijzen 
2. de herder een herdershart om de schapen van God te weiden 
3. de evangelist een bewogen hart om het verlorenen van God te bereiken 
4. de profeet een verlangend hart om Gods stem te vernemen en dat uit te spreken 
5. de apostel een dynamisch hart om nieuwe dingen met God te ondernemen 
     (de apostel heeft van alle vier overige bedieningen iets). 
Dit alles heeft te maken met de zalving (uitgieting van de Geest over ons leven) waarin wij mogen 
gaan bewegen en ontwikkelen (1 Joh2:20 en 27).  Wat is jouw zalving? 
 
GEESTELIJKE RANGORDE VOOR GEMEENTEBOUW 
1 Cor 12:28  En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten 
tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid 
om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.  Ef 2:20  …gebouwd op het funda-
ment van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 
 
DE APOSTEL 
Is een “gezondene” (zendeling) die rechtstreeks van God gezonden is om een specifieke opdracht 
te vervullen.  Paulus (Gal 1:1) en Barnabas (Hand 13) hadden een duidelijke opdracht van de 
Geest ontvangen.  Daarbij beschikt een apostel ook over geestelijk gezag (2 Cor 12:12).  
De roeping van de apostel beschikt over genade om ook in de overige vier bedieningen te functio-
neren en hij kan goed in teambediening met anderen werken (duim kan alle vingers raken).  De 
roeping van een apostel betreft een gebied of een volk (Gal 2:8).  In het Nieuwe Testament worden 
minstens 22 personen genoemd die apostel waren voor toen enkele duizenden mensen.  Er zijn 
vandaag meer apostelen nodig voor Gemeente-stichting en richting!  
 
PROFETIE VOOR DE GEMEENTE DOOR ELKE GEESTVERVULDE GELOVIGE 
(1 Cor 12:7)  Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.  
(1 Cor 14:26) Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm 
of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschie-
den. 
 
PROFETISCHE GAVE OF PROFEET? 
Elke gelovige dient zich uit te strekken naar het profeteren (1 Cor 14:1) Jaagt de liefde na en 
streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren. (1 Cor 14:39)  Zo dan, mijn 
broeders, streeft ernaar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet.  Een christen die 
profeteert, functioneert op dat moment in de gave van de Geest om namens God te spreken om (1 
Cor 14:3) mensen te stichten, vermanen en bemoedigen.  Daarbij is hij/zij nog geen profeet.  Een 
profeet heeft ook nog de de bediening om Gods leiding uit te spreken, of bestraffing, correctie of 
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kennis van de toekomst (Hand 13:1-2 & 21:10-11) en is bevestigd in de bediening.  Profeten zijn 
ook in staat door handoplegging zalvingen op mensen te brengen, te erkennen en te bevestigen (1 
Tim 1:18 en 4:14).  Profeten kunnen ook zusters zijn: profetessen (Mirjam, Debora, Hulda, Hanna, 
dochters Filippus).  Er kunnen vier gradaties van profeteren onderscheiden worden:  
profeet profetische bediening profetische gave eenvoudige profetie 
 
GODS WOORDEN 

   
WOORDEN van de 
MENS 
                                        

sterk profetisch volwassen gemiddeld zwak, onvolledig 
 
DE PROFEET 
• Heeft een bepaald niveau van de bovennatuurlijke gave om Goddelijke informatie van de Heili-

ge Geest te ontvangen; de kwaliteit daarvan is bewezen over langere tijd.     
• Heeft een goddelijk karakter wat een waarmerk is voor een profeet (Mat 7:15-20). 
• Heeft een volwassen wijsheid van God die komt door ervaring en relatie met de Heilige Geest. 
 
ENKELE SPELREGELS VOOR PROFETEREN: toetsing, orde en onderwerping 
1 Thes 5:20  veracht de profetieen niet, 21  maar toetst alles en behoudt het goede (ook 1 Joh 
4:1). 
(Toets de vruchten en resultaten, hoeveel % is correct, verheerlijkt het Christus, is het overeen-
komstig Gods Woord, produceert het gebondenheid of vrijheid, heeft het zalving?) 
1 Cor 14:29  Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten 
het beoordelen. 30  Maar indien aan een ander, die daar gezeten is, een openbaring ten deel valt, 
moet de eerste zwijgen. 31  Want gij kunt alleen een voor een profeteren, opdat allen lering en al-
len opwekking erdoor ontvangen. 32  En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderwor-
pen, 
 
EEN PROFETISCH GEBEDSTEAM kan zeer effectief werken; je kan deelnemen als je: 
1. Een blij, aktief en gevend lid bent van de Gemeente. 
2. Een getuigenis uitdraagt van een goddelijk karakter (vrucht) en geestelijke groei zichtbaar is. 
3. Niet zelf bevrijd behoeft te worden van demonen of gebondenheden. 
4. Niets te maken hebt met a-sociaal gedrag, taalgebruik, verschijning of gewoonte. 
5. De Gemeenteleiding je getraind en/of gevraagd heeft. 
6. Je openstaat voor terugkoppeling en correctie zonder dat dit je frustraties oplevert/wegloopt. 
 
PROFETISCHE ZANG EN MUZIEK 
Is muziek met een profetische, door de Heilige Geest geinspireerde (in)gevulde muziek/zang. (Ef 
5:19 en Col 3:16 geestelijke liederen en 2 Kon 3:11-15 5  Nu dan, haalt mij een citerspeler..…). 
 
GEESTELIJKE RANGORDE VOOR GEMEENTEBOUW 
De vorige studie ging over de apostelen en profeten als fundamentleggers van de Gemeente en 
als onderdeel van de vijf-voudige bediening (Ef 4:11).  Nog even samengevat:   
Een APOSTEL ontvangt de zalving van God om een uitgezondene voor Hem te zijn, om een spe-
cifieke opdracht te vervullen zoals Paulus en Barnabas (Hand 13).  Een PROFEET ontvangt de 
zalving van God om op een directe en krachtige wijze, doel- of mensgericht namens God te spre-
ken.  Een christen die profeteert brengt bemoediging, vermaning, opbouw (1 Cor 14:3) maar een 
profeet spreekt krachtige leiding, openbaring, bestraffing, correctie of kennis van de toekomst na-
mens God.   Apostelen en profeten zijn krachtige combinaties voor het stichten van Gemeentes! 
 
WAAR PLAATSEN WE DE EVANGELIST, LERAAR EN HERDER? 
Dat is belangrijk te weten, want als een Christen zijn roeping/zalving, leert kennen en verstaan zal 
hij/zij: 
1. Meer gaan bewegen en groeien in die roeping 
2. Anderen zullen dat gaan zien en erkennen 
3. De mensen zullen weten wat ze kunnen verwachten en er ontstaat vraag/aanbod 
4. De mensen zullen op hun juiste plaats en effectief kunnen werken 
5. Als iemand buiten zijn roeping werkt, kan hij niet het overwinnend Geestvervulde leven leiden 
6. Als we genadegaven niet erkennen, zullen we de vijf-voudige bediening niet zullen zien werken. 



                                                                            NLEG WERKERSTRAINING -  DE HEILIGE GEEST bladzijde 42 

7. En daarmede het werk van de Geest, de zegen en ontwikkeling van mensen beknotten. 
 
TEAM BEDIENING 
Het woord oudste, opziener, bisschop betekent: geestelijk volwassen leider.  De zalving op het le-
ven van een oudste is Gods legitimatie van algemeen gezag. Oudsten geven: 

 Zorg, richting, leiding en onderwijs (1 Tim 5:17 en Hand 20:28-30) aan de kudde 
 Zijn een voorbeeld voor  anderen (1 Pet 5:1-3) door hun beproefd karakter (1 Tim 3:2-7)  
 Werden aangesteld door de apostelen (Hand 14:23) als plaatselijke leiders 

En alleen dan pas, als hun zalving stroomde in hun beproefd karakter en levenswandel.   
 
Soms verliet de apostel (Paulus) de plaatselijke gemeente of hij bleef (Jacobus in Jeruzalem, Pe-
trus in Antiochie) als deel van het team (Hand 15 spreekt over apostelen en oudsten).  De apostel 
Petrus noemt zichzelf ook mede-oudste (1 Pet 5:1).  
De apostel werd geen dus herder maar bleef in zijn zalving werken. 
 
GODS ONTWERP EN VOLORDE  
Gods volgorde voor leiderschap wordt beschreven in 1 Cor 12:28 “en God heeft sommigen aange-
steld in de gemeente…” (stel je voor dat we zo’n PowerTeam al zouden hebben; maar het gaat 
komen!)                              
1e apostelen,  )  dit zijn dus drie typen bedieningen/personen                                                     
2e profeten,    )  van de vijf-voudige bediening die tesamen  
3e leraars,       )  werken met andere begiftigde teamleden 
4e krachten, 
5e gaven van genezing,  
6e bekwaamheid om te helpen,  
7e te besturen, en 
8e verscheidenheid van tongen 
Dit geeft niet weer wie het meest belangrijk is of de meeste eer verdient (1 Cor 12:33, 1 Cor 4:9-
10) maar vraagt om erkenning van Gods ontwerp voor de Gemeente en wat aanwezig behoort te 
zijn in een goed functionerende Gemeente!  
 
EVANGELIST 
Betekent in het Grieks: iemand die “goed nieuws” verkondigt.  Hij wordt gedreven om de mens 
duidelijke, fundamentele boodschappen te brengen zodat redding en vergeving van zonde kan 
plaatsvinden. 
De evangelist vindt je niet in de opsomming van 1 Cor 12:28.  Mogelijk zijn het de helpers van punt 
6…. 
In Handelingen wordt alleen Filippus de diaken als evangelist genoemd.  Na z’n actie in Samaria 
(Hand 8:4-12) kwamen onmiddellijk de apostelen Petrus en Johannes om het werk voort te zetten.  
Filippus flitste naar verschillende plaatsen maar bleef niet om nazorg te geven.  De evangelist was 
vrij om (geleid door De Geest) als actief, aanvallend persoon acties te ondernemen en behoefde 
blijkbaar niet in het leidersteam van de Gemeente te functioneren….  
Klaarblijkelijk moet de evangelist kunnen werken zoals Filippus, vrij kunnen reizen en daar heen 
kunnen gaan waar de Heer hem leidt.  Zijn zalving is vrij voor redding van zielen!  Hoe gezegend is 
een Gemeente die meerdere evangelisten heeft!  Evangeliseren brengt de heiden van buiten tot 
bekering naar binnen de Gemeente en zorgt zo voor nieuwe aanwas om de andere bedieningen in 
werking te houden.  Bidt voor werkers van de oogst (Luc 10:2).  Als de evangelist er niet mocht 
zijn, dan moeten we toch evangeliseren: Timotheus moest wel het werk van een evangelist doen, 
hoewel het niet z’n 1e zalving was! 
 
DE LERAAR 
De bediening van leraar is een zalving van God die een mens ertoe beweegt, anderen te helpen 
Gods waarheden te begrijpen!  Hij wordt niet herkend aan zijn kennis, maar om zijn hart vanwege 
de bezorgdheid voor de bijbelse waarheid.  Onderwijs onder de zalving van de Geest vernietigd 
het juk van de toehoorders, bevrijd van de leugens van satan en de misleidingen van de wereld!  
Hij deelt de erfenis van God met zijn toehoorders en moedigt hen aan die in praktijk te brengen. 
Zowel de pas-bekeerde als de gevorderde gelovigen hebben gezalfd onderwijs van Het Ware 
Woord nodig!  Zo kunnen wij b.v niet weten hoe de vijf-voudige bediening werkt als het niet onder-
wezen wordt. 
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DE HERDER  
Is niet de voorganger of iemand die twee of drie keer per week preekt of mensen helpt, maar ie-
mand met een zalving van God die het hart van een mens verandert en de Heilige Geest toelaat 
bepaalde gebondenheden te verbreken.  Een echte herder heeft verdriet als de mensen verdriet 
hebben; zijn ogen en hart zijn voortdurend op de kudde.  Zijn leven is verbonden met de Gemeen-
te en hij heeft een zalving om te weiden en hij bidt met ze voor de genezing van hun problemen! 
Jezus is de Goede Herder en het is vanzelfsprekend dat er herders zijn in de Gemeente; mogelijk 
zijn ze daarom niet genoemd in de opsomming van 1 Cor 12:28…. Mogelijk ook omdat het de be-
doeling voor de herders is om tussen de schapen te werken en niet om te besturen?  In elk geval 
dient de gave van genezing (punt 5) tot welzijn van de schapen en de bekwaamheid om te helpen 
(punt 6) is nodig om met bovennatuurlijke wijsheid de problemen van verwonde schapen op te los-
sen!  
Sommige voorgangers zijn geen herders maar helaas huurlingen (Joh 10:12-13) en vertrekken 
snel als er teveel problemen zijn.  Als je echter de zalving van herder ontvangen hebt, zal dit 
merkbaar en meetbaar zijn!  De mensen zullen naar hem toegaan voor relatie, raad, hulp en ge-
bed! 
 
BEPERKT 
De herder-schaap-relatie vraagt tijd, het kennen van mensen en familieleden, contact, bezoek, etc.  
Je kan als herder daarom maar een beperkt aantal mensen GOEDE, INTENSE zorg verlenen…. 
Groeit het aantal mensen, dan moet je je tijd gaan verdelen over meerdere mensen, met als ge-
volg dat men minder aandacht krijgt!  De zorggraad neemt dan af en mensen zijn niet tevreden en 
vertrekken weer…. ook wij zien het aantal mensen al een paar jaar tussen de 150-200 schomme-
len; een mogelijke reden hiervan kan het gebrek aan herders zijn! 
Luc 15:4 spreekt over honderd schapen; misschien is dit het maximale aantal wat een herder kan 
bewaken, weiden en verzorgen.  Beter is dit getal lager te stellen: 50 mensen, want met 50 uur per 
week heeft een full-time herder een uur per week per persoon beschikbaar! 
Bij part-time bediening is het HuisGroep model een nog betere uitkomst: een herder verzorgt 10 
mensen in een groep: 10 uur per week is al een aardige opgave! 
Ook Jezus herderde maar 12 discipelen en weende over de rest die geen herder had (Mat 6:34).  
Gemeente aan huis (Hand 2:46-47 en Rom 16:5a) geeft de mogelijkheid om te groeien naar een 
grotere Gemeente, zonder dat de zorg in gedrang komt!  Een herder is daarom niet iemand met 
een diploma bijbelschool of een bestuurder of apostel.  Hij ontwierp geen bouwprogramma of hield 
zich met financiën bezig of zelfs prediking op zondagmorgen, maar hij is een Christen met een 
unieke gave van God en een hart met liefde voor de mensen!  
 
DE GOEDE HERDER: ONS GROTE VOORBEELD 
De Here is onze Goede Herder (Ps 23, Joh 10:11 en 14, Heb 13:20, 1 Pet 5:4) en Hij is een ho-
rende Herder die Zijn kudde leidt (Ps 77:20) en voedt , bijeenhoudt en verzorgt!  Het Vaderhart van 
God in het Oude Testament spreekt van Herderschap (Jes 40:11)!   
 
WAT DOET EEN GOEDE HERDER ZOAL VOLGENS EZECHIEL 34? 
• Zoekt de verloren schapen (:11-16) 
• Redt de schapen (:12) 
• Brengt ze bij elkaar (:13) 
• Zal ze weiden en voeden (:13) 
• Laat ze uitrusten (:15) 
• Afgedwaalde terughalen (:16) 
• Verbindt de gewonde (:16) 
• Versterkt de zieke (:16) 
Als deze dingen gebeuren is opwekking het gevolg (:26-27) voor de mensen rondom ons (:30). 
 
OOK PSALM 23 SPREEKT VAN GOED HERDERSCHAP: 
• De herder leidt in de rechte sporen (Ps 23:3) 
• Vertroost het gekwelde, vermoeide schaap (Ps 32:4) 
• Bereidt een tafel voor het achervolgde schaap (Ps 23:5) 
• Zalft het behoeftige schaap (Ps 23:5) 
 
JEZUS HEEFT HET GOEDE HERDERSHART VAN GOD NAAR DE MENS GEBRACHT 
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Lees het in de evangeliën!  Bijv. Joh 10. 
• Een Goede Herder met een Herdershart zorgt voor de schapen (:15b) 
• Heeft een relatie met ze (:3-4) 
• Veroordeelt diegenen die de Deur, Jezus als toegang verwerpen (:1) 
• Veroordeelt de dieven en rovers (:8). 
• Voorziet in een veilige plek voor de schapen (:3, 4) 
• Gaat zelf voor door de Deur (:3a) 
• Spreekt hoorbaar en duidelijk tot de schapen (:3-4 en 27a) 
• Voorziet in geestelijk inzicht voor de schapen 
• Kent ze allen bij naam (:3c) 
• Voert ze in nieuwe dimensies (:3d) 
• Gaat voor ze uit en geeft leiding (:4a en b) 
• De schapen volgen hem (:4c, 27c) 
• Is de deur van de schapen (:7, 9a) en geeft ze vrijheid om te bewegen 
• Voedt de schapen (:9) 
• Geeft (een overvloedig) leven en beschermt ze (:10b) 
• Geeft zijn leven voor de schapen (:10b, 11b, 15c, 17) 
• Is de goede herder voor de schapen (:11a, 14a) 
• Is de ware herder tegenover de slechte huurling (:12a, 13a) 
• Is de eigenaar van de schapen en geen ingehuurde uitzendkracht (:12c) 
• Ziet wanneer de wolf eraan komt (:12d) 
• Blijft bij de wolf in de buurt en vecht in tegenstelling tot de huurling (:12e, f) 
• Kent zijn eigen schapen (:14b en 27b) en weet dus hun eigenschappen 
• Is bekend bij zijn schapen (:14c) 
• Kent de Vader (:15c) er is dus een intieme relatie! 
• Is zelf bekend bij de Vader (:15a) 
• Heeft elders ook nog andere schapen (:16a) 
• Brengt ook nog andere schapen binnen (:16c) 
• Wordt ook door die andere schapen gehoord (:16d) 
• Zal werken om een Samen-1 gemeente zijn (16e) 
• Is bereid zijn taak neer te leggen en weer op te pakken als dat gevraagd wordt (17c) 
• En doet dat vrijwillig op eigen initiatief (:17c) 
• Hoe doet dat onder het gezag en toestemming van de Vader (18d) 
TOT SLOT 
Voordat Mozes het volk mocht gaan leiden moest hij eerst herder worden… voordat David 
koning mocht worden moest hij eerst herder worden…. Goede leiders zijn mensen met 
een herders mentaliteit! 
GEBED 
Heer geef ons uw HerdersHart zodat de Gemeente een veilige plaats zal zijn waar men tot gene-
zing, groei en ontwikkeling komt! 
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DE HEILIGE GEEST 
 
1 - HEILIGHEID 
      - DEFINITIES VAN HEILIGHEID EN ONHEILIGHEID 
      - HEILIGING IS EEN NOODZAAK 
      - HEILIGE GEEST MAAKT DEEL UIT VAN DE ENIGE GOD 
 
2 - WERKT IN HET OUDE TESTAMENT EN NA DE KOMST VAN JEZUS 
      - DE HEILIGE GEEST WERKTE OOK VOOR DE KOMST VAN JEZUS 
      - JOEL PROFETEERDE OVER DE HEILIGE GEEST 
      - JOHANNES PROFETEERDE DAT JEZUS ZOU DOPEN MET DE HEILIGE GEEST 
      - DE HEILIGE GEEST IS DE BELOFTE VAN DE VADER VOLGENS JEZUS 
 
3 - WIE IS DE HEILIGE GEEST? 
      - DE HEILIGE GEEST IS EEN PERSOON 
      - MET KENMERKEN VAN EEN PERSOON 
      - DE HEILIGE GEEST KAN JE BEHANDELEN ALS EEN PERSOON 
      - DE GODHEID VAN DE HEILIGE GEEST IS ZICHTBAAR IN JEZUS 
 
4 - TYPEN EN SYMBOLEN VAN DE HEILIGE GEEST 
      - WIND, DUIF, OLIE, ZEGEL, ONDERPAND, LEVEND WATER 
 
5 - DE HEILIGE GEEST IN EN OP/OVER ONS EN DE ZALVING 
 
6 - DRIE SPECIFIEKE ZALVINGEN IN HET OUDE TESTAMENT 
 
7 - ENKELE KENMERKEN VAN DE HEILIGE GEEST 
 
8 - GAVEN EN VRUCHTEN VAN DE HEILIGE GEEST 
 
9 - SPREKEN IN TONGEN 
      - WAAROM SPREKEN IN TONGEN? 
      - WAT IS HET WEL EN WAT IS HET NIET? 
 
10- DE DOOP IN DE HEILIGE GEEST ONTVANGEN 
 
 
INLEIDING 
 
Het werk, de leiding en de zalving van de Heilige Geest zijn onmisbaar voor dienaars in het Ko-
ninkrijk van God!  We horen dertig jaar lang weinig over Jezus, totdat Zijn bediening startte en Hij 
drie jaar lang de meest krachtige bediening uitoefende! 
De discipelen veranderden van geestelijke kreukelaars tot geestelijke krachtpatsers na de pink-
sterervaring!  Daarom is belangrijk meer te weten over deze fantastische werking van Gods Heilige 
Geest! 
In Gen 1:2 staat dat de Geest Gods zweefde over de wateren van de aarde: de Heilige Geest is er 
dus altijd al geweest!  Wie is hij als derde Persoon naast de Vader er de Zoon, waarin God zichzelf 
openbaart aan ons?  Onmogelijk om in een lesje te beschrijven! 
De liefelijke en krachtige bediening van de Heilige Geest is onmisbaar voor de Kerk van vandaag! 
De Heilige Geest is een PERSOONLIJKE ERVARING VAN DE TEGENWOORDIGHEID EN 
KRACHT VAN JEZUS OP EN IN EN DOOR JOU HEEN! 
 
1 - HEILIGHEID 
HEIL = GEESTELIJK WELZIJN, VOORSPOED, REDDING   
Heiland = Hij die in, voor en door mij Zijn heil bewerkt 
Heiliging = Een proces van heelworden 
Heiligen   = Afgeleid van het woord heil, heling, heilzaam 
Heiligheid = Toestand van perfectie 
Heiligmaking = Apart gezet worden voor een bepaald doel 
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Heilige Geest = De Geest die ons heiligt en leidt tot heelheid 
 
DEFINITIES VAN HEILIGHEID         ONHEILIGHEID 
- Heelheid, helderheid               Gebroken, troebel   
- Licht, louter                      Duister  
- Onberispelijk, ongeschonden        Geschonden 
- Perfect, puur                      Onvolkomen 
- Sereen, onbesmet, onberispelijk    Besmet 
- Volkomen, volmaakt                 Onvolmaakt 
- Zuiver, zondeloos                  Onzuiver, zondig 
 
HEILIGING IS EEN NOODZAAK 
1Pet1:15-16 Weest (wordt) heilig (alle wandel) want Ik ben heilig. 
1Thes 4:3      Want dit wil God: uw heiliging. 
Ef 1:4            Uitverkoren om heilig en onberispelijk te zijn. 
Hebr 12:14   Jaagt naar heiliging zonder welke niemand de Here ziet. 
Gal 5:18       Niet meer onder de wet als je door de H.G. laat leiden. 
 
OPWEKKING 
Opwekking is onlosmakelijk verbonden met heiliging; gemeenschap met de Vader!  In het Licht 
van God zie ik mijn onheiligheid! 
 
HEILIGE GEEST MAAKT DEEL UIT VAN DE ENIGE GOD 
De Heilige Geest maakt deel uit van de Enige God (Jes 44:8), die Eén is (Jac 2:19). 
Mat 28:19 - in de naam (dus één Naam) des Vaders, Zoon, Heilige Geest. 
 
2 - WERKT IN HET OUDE TESTAMENT EN NA DE KOMST VAN JEZUS 
 
DE HEILIGE GEEST WERKTE OOK VOOR DE KOMST VAN JEZUS IN HET O.T. 
Rich 6:34 
Ex 31:1,3 
2Kron 24:20 
1Sam 16:13 

- Toen vervulde de Geest des Heren Gideon. 
- Ik heb bij name geroepen... en vervuld met Gods Geest. 
- Toen vervulde de Geest Gods Zacheria. 
- David. Koning Saul in 1Sam 10:10; boodschappers 19:20. 

 
JOEL PROFETEERDE OVER DE HEILIGE GEEST  
Van een veel machtiger werk van de Geest van God.  Voor iedereen! 
Joel 2:28 - Ik zal Mijn Geest uitstorten op AL wat leeft; zonen en dochters profeteren; ouden 
                 dromen zullen dromen en jongelingen zullen gezichten zien!  
 
JOHANNES PROFETEERDE DAT JEZUS ZOU DOPEN MET DE HEILIGE GEEST 
Mat 3:11 - die zal u dopen met (in) de Heilige Geest (Marc 1:8, Luc 3:16)  
 
DE HEILIGE GEEST IS DE BELOFTE VAN DE VADER VOLGENS JEZUS 
Hand 1:4 - gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten maar te wachten op de belofte van de Vader. 
Luc 24:49- en zie Ik doe de belofte Mijns Vaders op u komen... 
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3 - WIE IS DE HEILIGE GEEST? 
 
DE HEILIGE GEEST IS EEN PERSOON 
Omdat Hij die kenmerken bezit en allerlei handelingen verricht zoals een persoon dat doet! 
Joh 14:16 - Hij WOONT in ons. 

En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te 
zijn 

Joh 14:26 - Hij LEERT, brengt in herinnering.... 
maar de Trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren 
en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.            

Joh 15:26 - Hij GETUIGT. 
Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de vader, de geest der waarheid, die van de 
vader uitgaat, zal deze van mij getuigen; 27 - en gij moet ook getuigen, want gij zijt van begin 
aan met mij.    

Joh 16:8  - Hij OVERTUIGT van zonde. 
En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en oordeel...  

Joh 16:13 - Hij LEIDT, hoort, spreekt, verkondigt. 
Doch wanneer Hij komt, de geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; 
want Hij zal niet uit zichzelf spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 

Joh 16:14 - Hij VERHEERLIJKT Jezus. 
Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. 

Hand 8:29 - Hij SPREEKT tot Filippus. 
 En de Geest zeide tot Filippus: Treed toe en voeg u bij deze wagen. 
Hand 9:31 - Hij TROOST, bemoedigd de gelovigen. 
 De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en 
 wandelde in de vreze des Here, en nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest! 
Hand 13:2 - Hij ROEPT en zend Gods dienstknechten. 
 En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas 
 en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. 
Han 16:6,7- Hij BESTUURT dienaren: verhindert, laat niet toe. 
 en bij Mysie gekomen, poogden zij naar Bithynie te reizen, maar de Geest van Jezus liet het 
 hun niet toe. 
Rom 8:26  - Hij BIDT; komt tussenbeide; komt onze zwakheid te hulp 
 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar 
 behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 
Rom 15:30 - Hij heeft LIEFDE. 
 Maar (broeders) ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des geestes, om 
 samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God...  
1Cor 2:10 - Hij DOORZOEKT alle dingen (Rom 8:27). 
 Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest.  Want de Geest doorzoekt alle dingen, 
 zelfs de diepten Gods. 
1Cor 2:11 - Hij heeft KENNIS. 
 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem 
 is?  Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.  
1Cor12:11 - Hij WIL. 
 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.      
1Cor12:8-11 Hij deelt de GAVEN uit.  
 Opzoeken en zelf lezen!      
Openb 2:7 - Hij SPREEKT. 
 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.      
Neh 9:20  - GOEDHEID. 
 En Gij hebt hun uw goede Geest gegeven, om hen te onderrichten, en uw manna hebt Gij aan 
 hun mond niet onthouden, en Gij hebt hun water gegeven voor hun dorst.  
 
DE HEILIGE GEEST KAN JE ALS EEN PERSOON BEHANDELEN 
Ook in (helaas) de negatieve zin des woords. 
Hand 5:3  - Tegen de Heilige Geest LIEGEN. 
 Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te 
 bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?       
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Hand 5:9 - De Heilige Geest VERZOEKEN. 
 En Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen overeenkomen  om de Geest des Heren te 
 verzoeken?  Zie, de voeten van hen, die uw man hebben begraven, zijn aan de deur en zij 
 zullen u ook uitdragen.        
Hand 7:51 - De Heilige Geest WEERSTAAN. 
 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; 
 gelijk uw vaderen, zo ook gij.       
Ef 4:30   - De Heilige Geest BEDROEVEN. 
 En bedroeft de Heilige Geest Gods niet door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.      
Heb 10:29 - De Heilige Geest SMADE. 
 Hoeveel zwaarder de straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft 
 getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der 
 genade gesmaad heeft?      
Mat 12:31 - De Heilige Geest LASTEREN. 
 Daarom zeg Ik u; Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering 
 van de Geest zal niet vergeven worden.       
 
LASTEREN VAN DE HEILIGE GEEST - Marc 3:28-29 en Mat 12:31-32 
Het gaat om een bepaalde zonde; niet de zonde tegen de Heilige Geest maar het lasteren ervan = 
opzettelijk kwaad spreken van de Heilige Geest met de bedoeling de Heilige Geest in een kwaad 
daglicht te zetten!  De Farizeeën zeiden dat Jezus de geesten uitdreef door Beëlzebub.... Een kind 
van God heeft de Heilige Geest in zich en kan eigenlijk de Heilige Geest niet lasteren; wel uitdoven 
of bedroeven!  Jezus zegt n.l. ook dat de satan de satan niet kan uitdrijven (Mat 12:26). 
 
DE GODHEID VAN DE HEILIGE GEEST IS ZICHTBAAR IN JEZUS 
Luc 1:35  - Hij is geboren uit de Heilige Geest.      
Luc 4:18  - Gezalfd met de Heilige Geest. 
Joh 6:27  - Verzegeld met de Heilige Geest. 
Luc 4:1-2 - Geleid door de Heilige Geest. 
Heb 9:14  - Door de Heilige Geest Zichzelf aan God geofferd. 
 
4 - TYPEN EN SYMBOLEN VAN DE HEILIGE GEEST: 
 
WIND betekent in de grondtekst onzichtbaar, maar wel merkbaar in uitwerking 
Gen 2:7      - Wind of adem (Ruach). 
Job 32:8     - De geest in mensen + adem van God geeft inzicht. 
Joh 3:8       - Jezus: de wind blaast waarheen hij wil.... 
Hand 2:2     - Geweldige wind bij de uitstorting van de Heilige Geest. 
 
DUIF = geest van genade, liefde, zachtheid, tederheid, reinheid  
Mat 3:16  - En na de doop daalde Heilige Geest ALS een duif neer op Jezus.    
Zondvloed in Gen hoofdstuk 8: de ark is het beeld van Jezus en de duif vertegenwoordigt de Heili-
ge Geest die terugkeert na het offer van Golgotha. 
- De raaf komt als zondig beeld van het vlees niet terug. 
- De 1e keer komt de duif terug; in de wereld onder Gods oordeel vindt de Geest geen rustplaats. 
- De 2e maal brengt de duif een olijfblad mee, beeld van vruchtbaarheid na het oordeel. 
 
OLIE = ZALVING met de Heilige Geest, de kracht- en lichtbron   
Luc 4:18 
Hand 10:38 
Hebr 1:9   
2Cor 1:21 
1Joh 2:20 

- Jezus : De Geest is op mij daar Hij Mij gezalfd heeft. 
- Petrus: God heeft Jezus gezalfd met de Heilige Geest en kracht.  
- Gezalfd met vreugdeolie. 
- Hij die ons gezalfd heeft is God. 
- Zalving van de heilige en Gij weet alle dingen. 

 
ZEGEL = geldige overeenkomst; eigendomsbewijs. 
Ef 1:13    
Ef 4:30 
2 Cor 1:22  

- Gelovig geworden en verzegeld met de Heilige Geest.  
- Gij zijt verzegeld met de Heilige Geest tegen de verlossingsdag 
- Een zegel op ons gedrukt. 

ONDERPAND = aanbetaling, handgeld, garantie voor de volle zegen! 
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5 - DE HEILIGE GEEST IN EN OP/OVER ONS EN DE ZALVING 

Ef 1:13,14   - De Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis tot verlossing. 
2 Cor 1:22   - God, die Heilige Geest als onderpand in ons hart gegeven heeft. 
2 Cor 5:5     - God die ons ook de Geest als onderpand gegeven heeft. 
 
LEVEND WATER = verfrissend, reinigend, door water groei, leven... 
De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met water (vrouw aan de put). 
Jes 44:3    Ik zal WATER gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal Mijn Geest uitgieten    
op uw nakroost! 
Joh 4:13    BRONNEN met je aanboren en kunnen weer opdrogen (nog niet wedergeboren zijn). 
Joh 4:14    FONTEIN voedt alleen zichzelf, keert terug, droogt niet op (wedergeboorte is de 
                  Heilige Geest IN je verzegelt). 
Joh 7:38    STROMEN van levend water, vloeien naar anderen (met pinksteren ontvang je de 
                  Heilige Geest OP je; krachtgave). 
 

 
DE GEEST IN ONS 
Joh 4:14    - Water dat Ik u geef zal IN u worden tot een fontein. 
2Cor 1:22  - ...de Geest tot onderpand IN onze harten heeft gegeven 
Joh 14:16  - De Geest der waarheid...blijft bij u en zal IN u zijn! 
Rom 8:9    - Gij, in de geest, als de Geest Gods IN u woont. 
Rom 8:11   - Maakt uw lichaam levend door Zijn Geest die IN u woont 
1Joh 4:4    - Groter is Hij die IN is, dan die in de wereld is. 
1Joh 2:27  - De zalving blijft IN u, en gij hebt niet nodig dat... 
 
CONCLUSIE: DE GEEST IN JE IS 
- De innerlijke leraar (Joh 16:12-15).  
- De inwendige fontein; (water alleen voor jezelf). 
- Het zegel van Gods eigendom (Ef 1:14). 
- De innerlijke getuige die getuigt met je geest (Rom 8:16). 
- De Geest der waarheid (1Joh2:27). 
- De helper voor onze persoonlijke groei. 
- De helper om de vrucht van de Geest te ontplooien. 
 
DE GEEST OP/OVER ONS 
Luc 4:18  
Luc 24:49  
Hand 1:8 
Hand 10:44  
Hand 19:6     

- De Heilige Geest is OP mij omdat God mij gezalfd heeft. 
- En zie, Ik doe de belofte Mijns vader OP u komen. 
- Gij zult kracht ontvangen als de Heilige Geest OVER u komt. 
- En terwijl Petrus nog sprak, viel de Heilige Geest OP allen. 
-Toen Petrus handen oplegde, kwam de Geest OVER hen. 

 
CONCLUSIE: DE GEEST OP JE IS 
- De zalving voor anderen en niet voor jezelf. 
- De zalving van de openbaring van de gaven van de Geest. 
- De zalving die af en toe kan nemen of vernieuwt worden. 
- De zalving die komt door geloof, dorsten, wachten. 
- De zalving door de prediking van het evangelie. 
- De zalving die als een mantel op je valt (Elia en Elisa). 
- De zalving die kracht produceert om weerstand te beiden. 
- De zalving die kracht geeft om te getuigen. 
- De zalving die ons belooft is door de Vader. 
- Deze zalving is dezelfde als waarmede Jezus gedoopt werd, nadat 
  Hij ondergedompeld werd in de Jordaan (doopdienst). 
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6 - DRIE SPECIFIEKE ZALVINGEN IN HET OUDE TESTAMENT 
 
1. MELAATSEN ZALVING 
Lev 14 beschrijft een uitgebreid ritueel voor een genezen melaatse en dat is een typebeeld van de 
wedergeboorte; verlossing van zonde is melaatsheid. 
In vers 14 lezen we over het schaap (lam in OV) dat geslacht wordt. 
In vers 17 wordt de olie boven op het bloed gestreken. 
 
2. ZALVING VAN PRIESTERS, PROFETEN; EENHEID 
De "priesterlijke zalving" in overeenstemming en eensgezindheid! 
Ps 133:1,2.  Een speciale zalving voor dienstbaarheid in het koninkrijk van God.  Voor het ontvan-
gen dient u zich te verbinden en onderwerpen aan het lichaam van Christus. 
In het oude verbond staat het model met olie; wij hebben de ervaring met de Heilige Geest!  Het is 
geen éénmalige zalving maar een dagelijkse zalving die ververst dient te worden!  Het brengt ons 
de intieme gemeenschap met de Heilige Geest!  Geeft openbaringskennis!    
 
3. KONINKLIJKE ZALVING; EEN AANRAKING MET KRACHT 
Samuel 16 vertelt over de zalving van David.  Na de zalving kwam de Geest des Heren over David 
met kracht! (vers 12, 13).  De 1e zalving kan normaal niet verloren gaan de 2e wel en moet daar-
om dagelijks vernieuwd worden!  Zo ook de koninklijke zalving; David werd voortdurend gezalfd: 
Gij zalft mijn hoofd mijn olie, mijn beker vloeit over. 
Iemand die pas bekeerd is, zal meestal (nog) geen demonen kunnen uitdrijven (melaatsen zal-
ving).  Onder de koninklijke zalving kan slechts één woord demonen laten vlieden, waar normaal 
vele woorden voor nodig zijn: discipelen waren uren bezig geweest: Jezus deed slechts een vin-
gerwijzing Luc 11:20, één seconde Marc 9:14. 
Jezus opereerde onder de koninklijke zalving; de discipelen onder de priesterlijke zalving.      
 
7 - KENMERKEN VAN DE HEILIGE GEEST 
 
WAT DOET DE HEILIGE GEEST NOG MEER? 
Joh 15:26   
Luc 12:12   
Joh 16:13   
Rom 8:11    
Hand 6:3    
1Cor 2:10   
Joh16:5-15 

- Getuigt (vertelt en leert ons).  Ook 1Joh 5:6. 
- Onderwijst (Joh 14:26 en 1Cor 2:13).   
- Geeft leiding en richting (ook Hand 10:19,20 en 13:2). 
- Geeft leven (ook 2Cor 3:6 en 1Petr 3:18). 
- Maakt bekwaam. 
- Openbaart verborgen dingen. 
- Overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. 

    
WAT ZIJN DE KENMERKEN VAN DE HEILIGE GEEST? 
2Tim 1:7    God heeft ons geen geest van vrees gegeven, maar van  
                  KRACHT, LIEFDE en BEZONNENHEID. 
1Cor 12     KRACHT                                             | Kracht en karakter 
1Cor 13     LIEFDE                                               | OP je  en IN je 
1Cor 14     BEZONNENHEID: balans v.d. Geest: | Gaven  en vruchten                                  
 
GAVEN, BEDIENINGEN & WERKINGEN om gemeente in conditie te houden. 
1Cor 12:4-6 Verscheidenheid in GENADEGAVEN, maar dezelfde GEEST  
                                                  BEDIENINGEN,      maar dezelfde HEER 
                                                  WERKINGEN,       maar dezelfde GOD 
 
8 - GAVEN EN VRUCHTEN VAN DE HEILIGE GEEST 
 
Er is verschil tussen gaven en vruchten!  GAVEN zeggen alles over de GEVER en de VRUCHT 
zegt alles over ons LEVEN en KARAKTER.  GAVE: krijg je, moet je ook ontwikkelen en oefenen! 
 
WELKE GAVEN, BEDIENINGEN EN WERKINGEN ZIJN ER? 
 
                   | GAVEN v.d. GEEST (pneuma = H.G., adem, wind = onzichtbaar; alleen uitwerking) 
1Cor 12:4-6 | BEDIENINGEN v.d. HEER (kurios = Heer, eigenaar, behoort Hem toe, Hij “stuurt”) 
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                   | WERKINGEN   van  GOD (theos  = 3-eenheid kompleet; werkingen = energema)  
 
GAVEN van de GEEST      
Door en voor 
DE GELOVIGEN 
 
1Cor 12:7-10                                
1. Wijsheid        |  open-              
2. Kennis           | barings-            
3. Onderscheid  |  gaven             
4. Wonderen    )                   
5. Geloof          ) kracht- 
6. Genezingen  ) gaven               
7. Profetie                    | uit-          
8. Tongen                    | tings 
9. Vertolking v. tongen | gaven    

BEDIENINGEN van de HEER  
Door en voor 
BEVESTIGDE LEIDERS 
 
Ef 4:11-12 (ambten)                     
1. Apostelschap                        
2. Profetie                         
3. Evangelist                          
4. Leraar                     
5. Herder  
                                       

WERKINGEN van GOD    
Door en voor de 
MENS (TALENTEN) 
 
Rom 12:5-8 
1. Profetie      
2. Dienen        
3. Onderwijzen    | spreek- 
4. Aanmoedigen  | gaven 
5. Geven               )  dien-     
6. Leiding geven    ) gaven 
7. Barmhartigheid  ) 
                      

             
OVERIGE GAVEN (er zijn er nog meer!) 
1. Ongehuwd zijn; onthouding, celibaat (1Cor 7:6,7 en 32-34)  
2. Vrijwillige armoede (1Cor 13:3)  
3. Martelaarschap (1Cor 13:3 en Stefanus Hand 7:60) 
4. Gastvrijheid (1Petr 4:9) 
5. Zendeling  
6. Uitdrijven van boze geesten (Hand 16:16-18) 
7. Gebed 
8. Muziek, handvaardigheid 
 
VRUCHT VAN DE GEEST BEWIJST DAT JE EEN CHRISTEN BENT! 
(Vruchten tonen het oorspronkelijke karakter; de Boom!)   
Gal 5:22  - Liefde         - Lankmoedigheid  - Trouw 
               - Blijdschap   - Vriendelijkheid     - Zachtmoedigheid 
               - Vrede          - Goedheid            - Zelfbeheersing 
   
HOE ZIE JE OF IEMAND EEN CHRISTEN IS? 
Hoe kan je zien of iemand een Geestvervulde Christen is?  NIET door de gaven of wonderen 
(wonderen bewijzen geen mens maar God!).  Gaven zeggen alles over de Gever en de vrucht zegt 
alles over ons leven en karakter.  Gaven n vruchten verheerlijken God! 
   
DE DOOP IN DE GEEST HEEFT EEN DOEL - geen luxe maar noodzaak! 
Hand 1:8      
Luc 24:49      
Joh16:13-15 

- Gij zult kracht ontvangen en Mijn getuigen zijn! 
- Bekleed wordt met kracht uit de hoge. 
- Jezus te verheerlijken 

 
WAAR ZIJN WE? 
Toehoorder 
Volgeling 
Bekeerling 
Discipel 
Soldaat 
Apostel 

- Iemand luistert maar neemt nog geen beslissing voor God 
- Iemand is ge∈interesseert in de dingen van God 
- Iemand heeft zich bekeerd van zijn zonde tot God 
- Iemand die discipline van God in zijn leven toelaat  
- Iemand strijd in het leger van God 
- Iemand die Gods strategie kent en het leger leidt 

 
9 - SPEKEN IN TONGEN 
 
Wordt ook wel glossolalie genoemd.  Bracht o.a. een eind aan de spraakverwarring die sinds de 
toren van Babel de mensen gekweld heeft!  Petrus en de andere apostelen spraken en mensen uit 
allerlei landen hoorden in hun eigen taal (vroeger: tong) de toespraak.  Tongen bracht eenheid in 
de Nieuw Testamentische kerk!  
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Daarnaast is het een taal om persoonlijk God te prijzen (zelfs met zang) en ook om profetisch in te 
spreken voor de gemeente maar dan wel met een vertaling, maar ook om heidenen de grootheid 
van God te laten horen; tongen zijn dus een veelzijdige uitingsgave.  
WAT IS SPREKEN IN TONGEN NIET?     
- Niet spreken tot mensen      
- Geen mens verstaat het     
- Geen verstandswerking      
- Zonder vertolking 
  niet voor de gemeente           
- Zonder vertolking zacht voor jezelf           
         

BIJBEL    TEKST
1Cor 14:2   
:14            :14,15 
:2 en            16:2  
:9                   :16 
 
:27, 28           :4    
                     :22  

EN WAT IS HET WEL? 
Spreken tot God (geheimenissen) 
Het spreken tot God 
Bidden tot God, met mijn geest 
Kan dankzegging zijn 
 
Het sticht jezelf 
Teken voor ongelovige 

 
WAAROM SPREKEN IN ANDERE TONGEN? 
Marc 16:17 - Jezus had gezegd dat het zou gebeuren! 
1Cor 14:2    - Spreken tot God in geheimenissen; niemand verstaat het 
1Cor 14:4    - Tong sticht zichzelf!  Bouwt dus je geloof op. 
1Cor 14:18   - Paulus: ik ben blij dat ik meer in tongen spreek! 
1Cor 14:14  - Mijn geest bidt en het verstand begrijpt het niet! Wij zijn Geest en God is Geest 

  Gemeenschap!  De Heilige Geest bid door je heen tot de Vader (Jud:20). 
1Cor 14:22 - Tongen zijn zelfs een teken voor de ongelovigen! 
Rom 8:26-27 - Als je niet meer weet wat je bidden moet voor anderen komt de Geest je te hulp. 
Ef 6:18    - Helpt in geestelijke strijd; aanhoudend Heilige Geest gebed. 
Hand 2:4   - Een bewijs van de doop in de Heilige Geest (Hand 10:45-46 en 19:6). 
 
10 - DE DOOP IN DE HEILIGE GEEST ONTVANGEN 
 
VOOR WIE IS DE DOOP IN DE GEEST?   
Han 2:38,39 Bekeert u, laat u dopen u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen!  Want voor u 
is de belofte en .......! 
Een belofte dus!  GAVE = gratis, je krijgt het; dus de Heilige Geest is niet te "verdienen"!  
 
DORST IS NOODZAAK EN DE VIJF G's 
Joh 7:37-39 
Luc11:11-13 
 
Gal 3:14     
Hand 5:32    
Hand 1:8  

- Indien dorst heeft, Hij kome tot Mij en drinke! 
- Hoeveel te meer zal uw Vader de Heilige Geest geven aan hen die Hem daarom 
  bidden! 
- Gemeenschap en Gebed dus. 
- Door eenvoudig Geloven! 
- Gehoorzaamheid aan God is een voorwaarde. 
- Een Gave van God; we kunnen het dus niet verdienen! 

 
HOE DE GEEST TE ONTVANGEN? 
 
SPONTAAN - Hand 10:44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, 
die het woord hoorden! 
 
TIJDENS GEBED - Hand  4:31 En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren be-
wogen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoe-
digheid  
 
HANDOPLEGGING - Hand  8:17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de H. Geest. 
WEES NIET ONTMOEDIGD ALS HET NIET DIREKT LUKT 
- Hij die in u een goed werk is begonnen zal het ook doen... 
- Hij die zowel het willen als het weten in u werkt. 
- Hij is jouw helper groot van kracht. 
- Hij die in u is, is groter dan in de wereld. 
- Hij is voor ons, die wie zal tegen ons zijn? 
- Hij zal u leiden in alle waarheid. 
- Wees sterk & moedig, want overal waar gij uw voet zet geef ik u. 
- Want Zijn beloften zijn JA en AMEN. 
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VRAGEN 
 
1. Waarmee zalfde God de Vader Jezus voor Zijn werk op aarde? (Hand 10:38)  
   _____________________________________________________________________________ 
 
2. Wat zag Johannes de Doper op Jezus neerdalen en op Hem blijven? (Joh 1:32-33) 
   _____________________________________________________________________________ 
                      
3. Wat zei Jezus dat op Hem was en in staat stelde te prediken en mensen te helpen die in nood 
    verkeerden? (Luc 4:18) 
   _____________________________________________________________________________ 
 
4. Door welke kracht zei Jezus dat Hij boze geesten uitdreef? (Mat 12:28)  
   _____________________________________________________________________________ 
 
5. Wie beloofde Jezus zijn discipelen van de Vader te zullen zenden? (Joh 14:16, 26 en 15:26) 
   _____________________________________________________________________________ 
 
6. Waarom kon de Heilige Geest niet aan de discipelen worden gegeven toen Jezus nog op aarde  
    was? (Joh 7:39) 
   _____________________________________________________________________________ 
 
7. Op wie belooft God in de laatste dagen Zijn Geest uit te storten? (Hand 2:39) 
   _____________________________________________________________________________ 



                                                                   NLEG WERKERSTRAINING - DE STAD EN DE KERK bladzijde 54van 79 
 

HELING 1 - LIEFDEVOLLE ZORGVERLENING 
 
Veel kerken en gemeenten hebben een pastorale afdeling waar een paar mensen de pastorale 
zorg uitoefenen.  Beter is te spreken van helende, liefdevolle zorgverlening waarbij de drijfveer de 
Heilige Geest en persoonlijke betrokkenheid is.   Mensen hebben soms tijdelijk extra zorg nodig 
(deel 1 van deze studie), genezing  (deel 2) of bevrijding (zie deel 3 van deze studie).  De NLEG-
fundamententraining voor pasbekeerden is een mooi voorbeeld van extra zorg.  Deze is nodig om: 
1. Liefde voor Jezus bij te brengen. 
2. Wegwijs in de bijbel te maken en te leren citeren/uitvoeren.  
3. Een vertrouwensrelatie te ontwikkelen. 
4. Op weg helpen zelfstandig zelf een relatie met de Heer hebben. 
5. Opnameproces in de Gemeente te versnellen/verstevigen. 
 
EXTRA ZORG 
Zo is er soms tijdelijk extra zorg nodig voor bepaalde problemen. 
Waaraan denk je dan? __________________________________________________________ 
 
ENKELE WAARSCHUWINGEN BIJ ZORGVERLENING 
Sommige Gemeenten hebben een visie dat ze een hospitaal moeten zijn; onze visie is dat we een 
kazerne zijn (met ook een ziekenboeg!), waarin soldaten opgeleid worden tot de strijd! 
Elke rijpe gelovige behoort z'n naaste uit / in liefde te helpen! 
1.  En niet vanuit een slachtoffer / hulpverlener situatie maar vanuit broederlijke en zusterlijke lief-

de door/met gebed! 
2.  Ben je al eens geholpen door iemand; zoek jij hulp bij nood? 
3.  Exclusieve pastorale werkers kunnen de realiteitszin verliezen en mensen aan zich binden; we 

moeten ze aan Jezus binden!  Door herderschap die schapen weiden, verzorgen, etc. 
4.  Luister zorgvuldig en trek geen voorbarige conclusies. 
5.  Pas op voor blind vertrouwen en éénzijdige informatie! 
6.  Persoonlijke gesprekken dienen altijd van man tot man en vrouw tot vrouw gehouden te wor-

den. Beter: ga met z'n tweeën.  
7.  We zijn geen professionele hulpverleners; zoek waar nodig advies en steun bij de leiding of 

door deze aangewezen derden.   
8.  Pas op voor overdreven verwachtingen en tijdsdruk. 
9.  Raak niet overmatig betrokken; loop niet leeg, vul je tank! 
10. Reinig jezelf van alle ballast; vóór en na je bediening. 
11. Ga vertrouwelijk met ALLE informatie om; ook naar je partner!  
12. En geef God altijd de eer van overwinningen! 
 
EEN OPEN GEMEENTE/HUISGROEP ONTHULT NODEN 
 
LIEFDE OPENT 
Als christenen gebracht worden tot liefdevolle en zorgzame relaties gaan er twee dingen gebeu-
ren: 
1.  Mensen willen geholpen worden. 
2.  Noden van mensen zullen openbaar komen.  Het derde kan dan plaats vinden: 
3.  De oplossing van de nood! 
 
VERTROUWEN   
Als je vertrouwen gaat winnen (ja!) zal je ontdekken dat men je soms om persoonlijk advies/raad 
komt vragen.  Natuurlijk kan de Heilige Geest zelf zaken openbaren.  Graag! 
Je bent niet als expert-raadgever geroepen.  Dat hoef je ook niet te worden; belangrijker is dat je 
kan inleven wat men ervaart.  Met de bewogenheid van Jezus! 
HET IS NODIG DAT JE WEET 
1. Mensen verder te helpen tijdens een persoonlijk gesprek. 
2. Wanneer je de gemeenteleiding dient in te schakelen. 
 
WIJSHEID VAN BOVEN ...... 
Is onmisbaar en ontvang je met een nederige houding door gebed. 
Ps 139:14 zegt: Ik loof u omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. 
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Dat geldt voor onszelf en voor mijn naaste in nood.  Ook hij/zij is gans wonderbaar toebereid met 
een complexe persoonlijke bekwaamheid en ingewikkelde gedachtenpatronen! 
Geen mens heeft de bekwaamheid de ander volkomen te begrijpen.  Daarom is het enkel wijsheid 
van boven dat we hen, die met problemen naar ons toekomen, echt kunnen helpen.  
 
VERTROUWEN WINNEN 
Door kontakten te leggen en iets over onszelf te vertellen kun je vertrouwen "verdienen".  Dat krijg 
je dus niet zomaar!  Samen koffie drinken, iets gaan doen, naar samenkomst of thuis-brengen le-
veren kontakten op waarbij mensen zich meer openen.  Beter is het een afspraak te maken om het 
gesprek te vervolgen. 
 
NIET OORDELEN EN TOCH DE WAARHEID NAAR BOVEN BRENGEN 
We mogen niet oordelen (Mat 7:1,2) doch moeten toch in een geest van liefde en zachtmoedigheid 
onze naaste aanzetten hun zonde, falen en dwaas of egoïstisch gedrag onder ogen te zien.  Daar-
om is het belangrijk dat een paar punten stap voor stap - en in een bepaalde volgorde - behandeld 
dienen te worden.  Wijk je daarvan af, dan bestaat de kans dat het pobleem niet of tijdelijk opge-
lost wordt.... 
 
WAT DIENT ER ACHTEREENVOLGENS TE GEBEUREN? 
1. Identificeer negatieve (zondige) gevoelens. 
2. Identificeer negatief (zondig) gedrag. 
3. Identificeer (zondig, dwaas) denken. 
4. Onderwijs het juiste denken vanuit de bijbel. 
5. Benadruk belijden en berouw. 
6. Maak een plan voor goed gedrag. 
7. Wees God dankbaar en geniet van gevoelens van voldoening als het werkt! 
 
TE NEMEN STAPPEN  
Wat komt daar allemaal bij kijken? 
1.  Confronteren (Rom 15:14) 
2.  Onderwijzen (Col 3:16) 
3.  Bidden (Jac 5:16) 
4.  Troosten (1Thes 4:18) 
5.  Zorg te dragen voor (1Cor 12:25) 
6.  Bemoedigen (1Thes 5:11) 
7.  Aanvaarden (Rom 15:7) 
8. Liefdevol te helpen (Gal 6:2) 
9. Bevrijden van demonen (zie het 2e gedeelte van deze studie)     
 
WAT HEB JE NODIG? 
 
VRUCHT VAN DE GEEST 
Doeltreffende helpers hebben een intieme relatie met Jezus en produceren daardoor de vrucht van 
de Geest (Gal 5:24).  Deze eigenschappen zijn onmisbaar bij liefdevolle zorgverlening.  Zij worden 
geleid door de Heilige Geest (Gal 5:25) en zijn niet praalziek of elkander benijdend of tartend (Gal 
5:26).   
 
GAVEN VAN DE GEEST ONMISBAAR 
Volgens Ef 4:12-16 rusten de gaven van de Geest de gelovigen toe om Christus te dienen en de 
gemeente op te bouwen en te versterken en zijn dus onmisbaar in de liefdevolle zorgverlening. 
De gaven werken alleen als het nodig is; ga in geloof! 
 
HOE TE WERK GAAN? 
 
1. VERTROUW OP DE HEILIGE GEEST; niet op je menselijke ervaring.  Begin samen met een 

eenvoudig gebed om wijsheid, leiding en inzicht van de Heilige Geest  (1Cor 12:8).  
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2. LUISTER ECHT; daar zijn we (nog) niet in getraind. Luister menselijk maar probeer ook tegelijk 

naar God te luisteren!  Vat het gesprek telkens samen met b.v.... "als ik het goed heb begrepen 
is dat en dat gebeurd" o.i.d.  Er kan altijd "storing" of mis-communicatie optreden... 

  
3.  DRING DOOR TOT DE KERN VAN HET PROBLEEM Help een handje door: "ik merk je moeite 

om over je nood te praten; toch wil ik dat je weet dat het goed is te vertellen wat je op je hart 
hebt".  Mensen vinden het moeilijk om alles te openen; stel daarom open vragen: waarom 
doe/vertel je dat, wat is de achtergrond, enz.  

 
4. HOE JE GODS OPLOSSING AANREIKT    
a. Iemand helpen de waarheid te begrijpen.  Vaak begrijpt men nog niet de nieuwe identiteit van 

Christen zijn.  Men zit soms met complexen en onverwerkte zaken uit het verleden. Een ver-
keerd vaderbeeld van God.  Of de duivel op een te hoog voetstuk.  Of worden geconfronteerd 
met verzoeking.  

b. Altijd in liefde op waarheid wijzen (Ef 4:15) + praktijk.  B.v. iemand met zwak voor sexfilms: Rom 
8:13 + tv-zender wissen. 

c. Help iemand z'n verantwoordelijkheden te begrijpen.  God vergeeft geen excuses, maar zonden 
die beleden zijn!  Pas op, mensen zijn bedreven in afschuiven van verantwoording! Noem enke-
le bijbelse voorbeelden daarvan: 
Adam (Gen 3:11-12)  ________________________________________________________ 
Aaron (Ex 32:21-24) _________________________________________________________ 
Saul (1Sam 13:7-14) ________________________________________________________ 

d. Stel duidelijke doelen om een nieuw en juist gedragspatroon tot stand te brengen.  Door te leren 
IN Christus te zijn!   Dan kun je oude zaken afleggen en de nieuwe dingen aandoen. 

e. Wat is de 2-ledige raad van Paulus in 2Tim 2:22? 
1____________________________ 2 _______________________________ 
Bij occulte belasting is bevrijding nodig; pas op om dat zomaar vast te stellen en mee te delen.               
Bij onjuist gebruik kan dit mensen nl. ernstig schaden.  Soms is gevraagde bevrijding een ex-
cuus; leg uit dat ook na de bevrijding men verantwoordelijk is voor het dienen (prijs!) van God! 

 
5. HET DOEL VAN DIT ALLES  
Eén van de doelen van de gemeente en celgroepen is mensen door hun problemen en geestelijke 
belemmeringen heen te helpen.  Dan worden ze in bidders en strijders met geestelijk gezag omdat 
ze weten dat satan geen voet meer heeft in hun leven!  Hierdoor zal de gemeente sterk worden en 
meer mensen bij Jezus kunnen brengen! 
DIT IS EEN DANKBAAR UITGANGSPUNT WAT NIET UIT HET OOG VERLOREN MAG 
WORDEN!  VERTEL DAT AAN DE BROEDER/ZUSTER DIE JE HELPT! 
 
WERKOPDRACHT 
Bespreek samen met een medestudent (en stel een plan op) hoe jullie iemand zouden helpen die 
problemen heeft met: 
• DEPRESSIES   • DRUGS 
• MOEILIJKHEDEN bij gebruik van GEESTELIJKE GAVEN • MISHANDELING 
• MINDERWAARDIGHEID • SCHULD 
• OVERLIJDEN FAMILIELID • OCCULTISME 
• OVERWEGEN ECHTSCHEIDING • JALOEZIE 
 
ENKELE GOEDE BOEKEN 
- Billy Graham's handboek voor Christenwerkers ISBN 9060674588   
- Principes voor Bijbels pastoraat                         ISBN 9060673875 
- Doeltreffende pastorale counceling                    ISBN 9060674650 
- Bevrijd om vrij te zijn                                          ISBN 9060675843 
- Vrijheid om te kiezen                                          ISBN 9064423792  
 
HELING 2 - GODDELIJKE GENEZING 
 
Zolang er ziekte bestaat (sinds de zondeval) heeft de mens naar genezing gezocht. 
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God heeft een wonderbaar plan van HERSTEL voor alle MENSEN die in Hem GELOVEN, te we-
ten Zijn kinderen. 
Jezus Christus bracht vergeving, verzoening, genade, herstel en vernieuwing voor de totale mens; 
ook het lichaam (3Joh2).  Heb ik dan geen dokter meer nodig?  De dokteren (Lucas) worden ook 
in de bijbel genoemd.  Als een christen genezing nodig heeft, dan sluit men dus het gewone medi-
sche handelen,  c.q. medicijnengebruik niet uit.  Wel uiteraard allerlei occulte (zie deel 3) en alter-
natieve geneeswijzen (acupunctuur, stenen, hypnotiseur, homeopathie, strijkers, magnetisme, new 
age, enz.), behalve een wijs gebruik van kruiden.  
 
Alle antwoorden kunnen in deze korte studie niet gegeven worden; het terrein van Goddelijke ge-
nezing vraagt om een zorgvuldige benadering en een zeer goed verstaan wat Gods Geest te zeg-
gen heeft.  Vergeet nooit dat het uiteindelijk gaat om de HEELMEESTER; JEZUS CHRISTUS! 
 
IS ZIEKTE EEN ZEGEN OF VLOEK? 
- Zij wordt een vloek genoemd (Deut 28:1-16). 
- Zonde en ziekte kwamen over de mens door Adam's ongehoorzaamheid (Rom 5:12). 
- Maar Jezus Christus heeft ons op Golgotha vrijgekocht van die vloek (Gal 3:13). 
 
WONDEREN IN DE BIJBEL 
- Jezus genas alle ziekte en kwaal onder het volk (Mat 4:23). 
- Allen werden genezen die Hem aanraakten (Marc 6:53-56). 
- Hij is Jehova Rapha, de Here onze heelmeester (Ex 15:26). 
- De 1e 10 hoofdstukken van Marcus vertellen 200 van de 425 verzen wonderen! 
- Ook Handelingen staat vol genezing; Jezus wil dat we als Zijn gemeente ook zo leren Handelen! 
- Jezus genas niet door telepathie of trucjes maar door de kracht van God. 
- Zijn wonderbediening begon pas nadat Hij de Heilige Geest ontvangen had! 
- Christus kracht was de vinger van God (Luc 11:20) en de Geest Gods (Mat 12:28). 
- De kracht van de Heer was aanwezig om te genezen (Luc 5:17). 
 
NIEUWE TESTAMENT 
- De bediening van genezing van Jezus   
   * De zoon van de hoveling (Joh 4:46-54) 
   * De man die 38 jaar lang ziek was (Joh 5:1-9) 
   * De schoonmoeder van Petrus (Mat 8:14-17) 
   * De genezing van een melaatse (Mat 8:1-4) 
   * De knecht van de hoofdman (Mat 8:5-13) 
   * De twee blinden (Mat 9:27-31) 
   * De genezing van een doofstomme man (Marc 7:31-37) 
- De bediening van de 70 discipelen (Luc 10:1-24) 
- De bediening van de 12 apostelen (Mat 10:1-11) 
- De bediening van de gemeente (Marc 16:14-20, Hand 5:12-16). 
 
HEEFT ZIEKTE TE MAKEN MET ZONDE? 
We leven in een wereld vol zonde; ziekte is een gevolg van de val van de mens.  Dè zonde dus!  
Jezus zei tegen de man bij het bad van Bethesda: zondig niet meer opdat u geen ergere dingen 
overkomen.  Met onrecht in ons hart kan de Heer ons niet horen (Ps 66:18).  
Pas op: we mogen echter nooit de conclusie trekken, dat als iemand ziek is, de persoon gezondigd 
heeft! 
  
OORZAKEN VAN ZIEKTE 
1. Tegen de wetten van God, gesteld voor ons lichaam, ingaan; gebrek aan slaap, frisse lucht, 

rust, lichaamsbeweging, goede kleding, gezond eten, enz. 
2. Zonde of oordeel (Ps 107:17-22, Gal 6:7, Spr 3:7-8 en 14:30). 
3. Aanval van de boze; bv. Job en de verkromde vrouw (Luc 13:11 en 16). 
 
GENEZING IS ALTIJD EEN WONDER; DE BRON BEPAALT DE GODDELIJKHEID 
- Natuurlijk; het lichaam geneest zichzelf als de geest gezond is (Spr 17:22). 
- Medisch door medische wetenschap (Jezus Mat 9:12), recept (Jes 38:21), vroedvrouw (Ex 1:20). 
- Bovennatuurlijk door God; Het is Zijn belofte (Ps 103:1-4). 
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- Geestelijk gebied (Rom 8:2).  In Christus bent u vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. 
  De wet van de Geest des levens leidt naar Leven (Rom 8:11). 
 
Jezus zegt "Ik ben de weg de waarheid en het leven" in (Joh 14:6). 
De waarheid (werkelijkheid, realiteit) maakt vrij (Joh 8:32); welke waarheid geloof je?  Gedachten, 
geweten, ogen, oren, zintuigen, klieren, hart en bloedstroom kunnen beïnvloed worden door wat 
wij als waarheid aannemen!  Goed maar ook fout (Rom 10:17).  Zijn beloften zijn ja en amen voor 
hen die geloven (2Cor 1:20).   
 
WAAROM GENAS JEZUS DE ZIEKE MENS? 
- Om het werk van de duivel te verbreken (1Joh3:8, Hand 10:38).  
- Bevestiging van het gepredikte Woord (Mat 8:17). 
- Verheerlijking van Gods Naam (Marc 2:12). 
- Als bewijs van Zijn grootheid (Joh 9:33). 
- Om Zijn bewogenheid voor de lijdende mens (Jes 61:1-2, Luc 4:18). 
- Om menselijk lijden te verzachten; niet voor de show (Mat 8:16-17, Jes 53-4). 
- Om de toekomstverwachting van de gemeente (Joh 14:12, Marc 16:16) dus als voorbeeld voor 
  het handelen van de gemeente van vandaag! 
 
JEZUS METHODEN ZIJN NIET METHODISCH 
- Door een woord (Luc 17:14, Joh 9:7). 
- Door een aanraking (handoplegging) en een woord (Mat 9:27-30). 
- Doordat iemand Hem aanraakte in geloof (Mat 9:20-22 en Mat 14:36). 
- Met behulp van klei (Joh 9:6). 
- Op afstand (Joh 4:46-54). 
 
ANDERE GENEZINGSVORMEN 
- Handoplegging van gelovigen (Marc 16-17) 
- Gebedsdoeken (Hand 19:12). 
- De gaven van de Geest (1Cor 12:9-10). 
- Geloof in Jezus (Hebr 11:6). 
 
DE BASIS VAN GENEZING IS GELOOF  
Jezus probeerde altijd het geloof, dus vertrouwen, te stimuleren.  Hij zei tegen Jairus: "Vrees niet 
geloof alleen".  
Ook Paulus "zag" geloof voor genezing (Hand 14:9). 
Alles is mogelijk voor degene die gelooft (Marc 9:23). 
 
GENEZING KAN WORDEN BELEMMERD DOOR 
- Zonde (Jes 59:2, Mat 13:15). 
- Ongeloof (Marc 6:5, Mat 13:58). 
- Niet willen vergeven (Mat 6:14-15, Mat 5:23-24). 
- Misbruik van je lichaam = tempel (1Cor 11:29-33, 1Cor 3:16-17). 
- Geen respect voor Zijn Lichaam, dus de Gemeente (1Cor11:29-33). 
- Weerstand van de boze (Dan 10:12-13). 
- Gespannen verhouding tussen man en vrouw (1Petr 3:1-7). 
Dus niet zo maar conclusies trekken; het onderscheid van de Geest is broodnodig! 
 
VALSE GENEZERS EN PROFETEN 
Valse genezers en profeten waren er ook ten dage van het Nieuwe Testament (2Petr 2:1). 
De bijbel waarschuwt ons voor valse profeten (Mat 7:15, 24:11 en 24:24) dus zullen ze zich zeker 
manifesteren.  
Het is ook een teken van de eindtijd (Marc 13:4-8 en 20-23) waarin we vandaag leven. 
 
TESTEN 
Daarom is belangrijk te testen vanuit welke geest ze opereren; 1Joh 4:1-6.  Iemand die een gave 
van God heeft gekregen, zal God altijd de eer geven en de Naam van Jezus verheerlijken! 
 
GENEZING IS GODS OPDRACHT  
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1Cor 12:8-10 en 1Cor 12:28.  Sommigen worden meer door God gebruikt omdat zij: 
- Een gave hebben ontvangen van de Heilige Geest. 
- Zich er naar uitstrekken, bewogenheid, heiligen, bewustheid van God, enz. 
- De goede wijze van benadering gevonden hebben. 
Zij hebben niet de bekwaamheid van genezing, maar het is God door hen heen! 
 
PRINCIPES VAN GENEZING 
- God wil nog steeds genezen (Mat 10:1, Marc 6:7, Mat 28:19, Joh 20:21). 
- Bid met geloof; anders heeft het geen effect (Jac 1:6-7).  
- Onze taak is voor elkaar te bidden, God zal genezen (Gal 6:2, 1Petr 4:10). 
- De kracht van de Heilige Geest is de bron van genezing (Hand 1:8-9, 1Cor 12:9). 
- God wil de gehele mens genezen (Joh 7:23) vrijmaken en verlossen.  Dus geest, ziel en lichaam! 
- Onze houding telt veel; ook al zou de zieke niet genezen. 
- Liefde in je hart (Rom 12:9-10), toegewijd aan Jezus, opbeurend, bemoedigend. 
 
DE MOGELIJKHEDEN 
- Opwekkingen en genezingen gaan vaak samen; spontane genezingen zijn mogelijk (Han 8:6-7). 
- Gebed onder handoplegging (Marc 16:18, Hand 5:12). 
- Genezing door het uitoefenen van een gave van genezing (1Cor 12:9,30). 
- Het gelovige gebed na zalving met olie (Jac 5:14). 
 
ZALVEN MET OLIE 
Deze bediening van genezing is voor de gemeente; het is een daad van geloof van de zieke om de 
oudste van de gemeente te roepen (Jac 5:13-16) voor gebed en zalving.  Olie is een beeld van de 
Heilige Geest.  De zieke zal gevraagd worden of er nog zonde te belijden is, waarna de zalving 
plaatsvindt tezamen met een gelovig gebed. 
 
FOUTEN EN ONZIN 
Mensen maken fouten; helaas gebeurt dat ook in het evangelie.  Enkele onjuiste uitspraken: 
- Niet genezen is niet geloven; we weten dat het geloof van een mosterdzaad genoeg is!       
- Het is niet de wil van de Heer dat ik zal genezen (Jer 29:11-14). 
- Aanvaardt toch het lijden (1Petr 4:14-16, Mat 5:11-12, Rom 8:17). 
- Gebruik van kunstjes door bidder, geschreeuw, gebaren, enz. 
- Verkeerde aanpak: scheelzien: naar oogarts en gebroken arm: spalken. 
  Verkeerde werkhouding geeft rugklachten, giftige dampen, enz. 
- Eén keer bidden is voldoende; er is wel instant thee en maaltijden maar geen instant gebed! 
 
Samengevat: blijf geloven en bidden voor wonderen: ze zullen de gelovigen volgen! 
 
HELING 3  - BEVRIJDING 
 
Koning Saul moest gekalmeerd worden door David met gezalfde muziek (1Sam 19:9-10) en nadat 
David stopte, greep Saul een speer om hem te doden.  De bijbel zegt dat een boze geest over 
hem kwam.  Maria van Magdala (Luc 8:2) werd bevrijd van zeven boze geesten en werd een trou-
we volgelingen van Jezus.  De bezetene van Gardera en de verkromde vrouw hadden bevrijding 
nodig.  Ook in het boek Handelingen komt de bediening van  bevrijding voor.  
Ook vandaag is voor sommigen klaarblijkelijk bevrijding van boze geesten nodig om weer normaal 
te functioneren.  Mensen kunnen door allerlei oorzaken gebonden en bezet raken door demonen.  
Dit belemmert hun geestelijke groei en geeft ook veel hinderlijke bijverschijnselen.   
 
LAAT GOD ZO MAAR TOE DAT GELOVIGEN AANGEVALLEN WORDEN? 
Job raakte alles kwijt door de duivel; alleen stond God het niet toe dat de duivel z'n leven zou ne-
men.  Hoe kwam hij eruit?  Zie Jac 5:11.  God gaat altijd met je mee in je moeilijkheden en dat is 
het grote verschil met een kind van God  en een niet-bekeerde. 
 
DOET GOD IETS AAN DE OVERHEERSING VAN DE DUIVEL? 
Ja en nee; het gezag over de aarde had God gedelegeerd aan Adam, die het heeft verspeeld aan 
de duivel en daarom heerst de vorst der duisternis.  Het zou illegaal van God zijn als Hij zomaar de 
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duivel zou doden; Hij houdt zich echter aan Zijn Woord.  God heeft als oplossing Jezus naar deze 
wereld gezonden om de duivel een kopje kleiner te maken (1Joh 3:8 en Col 2:15) en de Gemeente 
mag dat afmaken!     
 
OVERHEDEN EN MACHTEN - Ef 6:12 
Hogere en lagere machten beïnvloeden via demonen mensen, organisaties en zelfs de regering.  
"Vanaf de 1e dag dat GIJ UW HART erop gezet had om inzicht te verkrijgen en u voor God te ver-
ootmoedigen...." begon de strijd van 21 dagen met de vorst van Perzie! (Dan 10:12-14).  Wil je in-
zicht en heb je daar voor gekozen?  Dan begint de strijd! 
 
WERELDBEHEERSERS 
Van deze eeuw zijn andere heersers vandaag als 2000 jaar geleden. 
Ze passen hun tactiek aan.  Het woord tijdgeest: liefde zal verkillen in het einde der tijden... daar 
zorgen deze geesten voor! 
 
WAT ZIJN DEMONEN? 
- Gevallen engelen (Jes 14:12-15) die met satan (een opperengel) rebelleerden (Ez 28:11-19) 
   tegen God en uit de hemel geworpen werden. 
- Gelukkig staan t.o.v. elke demon twee engelen (Openb 12:4). 
- Het zijn ontheemden die een huis zoeken (Openb 12:3-4).  
- Hebben dus geen woning en zoeken die in dieren (Mat 8:31) of mensen. 
- Ze hebben macht over iedere onbekeerde (Ef 2:2). 
- Ze dringen illegaal (Joh 10:1) via ongelukken, aanrandingen, efzonden.  Maar soms ook legaal 
   door zondige handelingen die invalspoorten geven. 
- Ze opereren vanuit de hemelse gewesten. 
- Ze zijn pas in de hel na Openb 20. 
- Ze proberen mensen en gebeurtenissen op de aarde te beïnvloeden. 
- Volgens Col 2:15 zijn satan en demonen echter verslagen vijanden. 
Hoe moeten we dat bijbels zien?  Bijvoorbeeld Hitler verloor de oorlog reeds reeds op D-day in 
1944 maar pas echt op V-day in 1945. 
  
DEMONEN OPEREREN IN GROEPEN 
We lezen dat demonen uitgedreven worden in Handelingen en ook Jezus deed dat!  Hij gaf het 
zelfs als taak aan de gelovige (Marc 16:17). 
Maria van Magdala (1e vrouw na opstanding) was bevrijd van 7 boze geesten (Marc 16:9).  En Je-
zus zei (Mat 12:43-45) dat als het huis leegstaat er zeven andere geesten in terugkomen. 
Soms zijn er legioenen (Luc 8:30) want geesten nodigen elkaar uit....  
 
WORDEN CHRISTENEN OOK AANGEVALLEN EN GEBONDEN? 
God wil een beproefd volk en we moeten leren leven door het Woord en geloof en niet door ons 
gevoel.  Door geloof wordt je behouden en geloof komt door het horen van het Woord zegt Rom 8!  
God beproefd de gelovige, zo groeit bekwaamheid en getrouwheid. 
Beproevingen brengen u bij Jezus of er vandaan!  In de praktijk blijken sommigen gelovigen ge-
bonden zijn; zo is in (Luc 13:16) een dochter van Abraham (een gelovige dus….) en helaas ge-
bonden door satan.  
 
BEZETEN?..... BETER WOORD NODIG: BEINVLOED  
We denken gelijk aan de bezetene van Gardara, maar bezeten is gradueel; daarom kan men beter 
het woord "beïnvloed" gebruiken.  Via de schaal van 1-10 kan men een idee krijgen van beïnvloe-
ding: 
1-2  VERZOEKING (Mat 4)  Jezus werd in de woestijn verzocht.  Niet elke verzoeking is echter 
demonisch; pas als je niet meer los kan komen! (b.v. porno, drugs). 
3-4  LICHAMELIJKE ZIEKTE (Luc 13)  De verkromde vrouw werd door Jezus opgericht. 
6-7  MAANZIEKE KNAAP  Combinatie van lichamelijke en geestelijke problemen en zelfmoord. 
Dus verschillende verschijningen en de discipelen konden de demonen er niet uitkrijgen.  Reme-
die: bidden plus vasten! 
8-9  BEZETENE VAN GARDARA (Marc 5)  Zelfs daar kwam echter de persoon tot Jezus; de wil 
werkte nog! 
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WEDERSTA DEMONEN MET GODS WOORD 
Jac 4:7 onderwerpt u aan God en (dan) biedt weerstand aan de duivel. 
Doe de wapenrusting aan zegt Ef 6:12,13 om weerstand te kunnen bieden en :18 bidt aanhou-
dend; op de fiets, auto, afwas, enz. 
De Heere hoort uw gebed zegt Ps 34:16 De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en Zijn 
oren tot hun hulpgeroep! 
Jezus zegt in Luc 10:19 Ik heb u macht gegeven tegen de gehele legermacht van de vij-
and en niets zal u enig kwaad doen! 
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken 
zou! (1Joh 3:8).  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk ten toon ge-
steld en zo over hen gezegevierd! (Col 2:15).  Hij heeft Zijn Goddelijke Natuur, dus de Hei-
lige Geest in jou geplant zodat je de dingen kunt doen die Jezus deed!        
 
STRIJDEN IS EEN TAAK VAN DE GEMEENTE EN DE GELOVIGE  
De gemeente heeft als taak te strijden!  In Ef 3:10-13 lezen we dat de gemeente aan overheden en 
machten (Ef 6:12) in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid bekend moest maken.  
We moeten de duisternis ontmaskeren (Ef 5:11). 
Ook dienen we weerstand te bieden als je verleid wordt op een boze dag (Ef 6:13 en Jac 4:7) en 
hoe houd je dan stand? 
Denk aan je opstelling, de wapenrusting en gebed in de Geest! 
 
DE GEHEIME DIENST VAN HET LEGER 
Als je de vijand wilt aanvallen, moet je ook z'n tactiek weten! 
De Mosad van Israel verzameld info over de vijand die het leger kan gebruiken om de vijand te 
verslaan.  Sommige kerken houden er niet van om over de duivel te spreken, maar het is nood-
zaak, nl. om zijn tactiek te kennen opdat we kunnen standhouden tegen de verleidingen van de 
duivel en mensen vrijzetten die bezet zijn! 
Paulus zegt in 2Cor 2:11 dat zijn (satans) gedachten ons niet onbekend zijn; dat we dus niet onwe-
tend behoren te zijn over de werkingen van de satan. Wij behoren op de hoogte te zijn van zijn 
trucs en manoeuvres    
 
UITINGEN GEBONDENHEID 
Geen concentratie bij bijbellezen of gebed, ziekte, verwarring, angst, depressie, zelfzucht, versla-
ving, kleptomanie, waarzeggen, dubbele persoonlijkheid, buitengewone kracht, vloeken, etc. 
Ook weerstand tegen het avondmaal is meestal demonisch. 
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OORZAKEN VAN GEBONDENHEID KUNNEN LIGGEN IN HARNEKKIGE OF ERGE ZONDE 
 
1. TRAUMATISCHE ERVARING 
Incest, aanranding, ernstig verdriet, ongelukken, echtscheiding, geweld in families vernietigen de 
bescherming in het gezin en de duivel kan toeslaan.  Men kon er zelf niets aan doen maar boze 
geesten zoeken plekken om binnen te komen (verwerping, misbruik, slaan, vervloeken, geen liefde 
ontvangen, kinderen in echtscheiding stil of extravert) doordat er een wond geslagen is. 
 
2. BOOSHEID EN NIET VERGEVEN (Ef 4:26-27)  
Het Koninkrijk van God is gebaseerd op vergeving en is t.o.v. aan de duivel!  Als men vergeeft ont-
vangt men vergeving (Mat 6:14-15)  
 
3. KWAAD SPREKEN (1Tim 1:20) 
Overgeleverd aan satan opdat het lasteren wordt afgeleerd. 
 
4. AFGUNST, JALOEZIE 
Saul krijgt een boze geest vanwege jaloezie op David! 
Bittere naijver is ongeestelijk, duivels (Jac 3:13-18) en bij hardnekkige zonden wordt men overge-
geven aan folteraars volgens Mat 18:34. 
 
5. HEBZUCHT EN DE REST (Col 3:5) 
Leidt tot afgoderij. 
 
6. GEWELD, HAAT (Joh 8:44) 
De duivel is een mensenmoordenaar; naar welke films kijkt men?      
 
7. WELLUST, PERVERSITEIT (1Cor 5:5), HOMOSEKSUALITEIT (Rom 1) 
Kan uitmonden in incest, kinderporno wat verbonden is met satanisme en homoseks; we leveren 
die man over aan satan tot verderf > aids!  
 
8. OCCULTE PRAKTIJKEN, AFGODERIJ (Deut 18:9-14, 6:14,  Hand 16:16-18) 
Glaasje draaien, toverij, waarzegger bezocht, astrologie, handlezer, hypnose, tarotkaarten, strij-
kers, magnetiseur, vrijmetselarij,  Jomanda bezocht,. satanisme, acupunctuur, spiritisme, handle-
zen, helderziendheid, dwaalleer, handlezen, toverij, hypnose, afgodsbeeldjes, amuletten, yoga, 
occulte boeken, sekten, oosterse godsdiensten, new-age, maria/religie en drugs, zetten de poort 
van de geest van een mens open voor demonen. 
 
9. ERFELIJKHEID (Ex 20:3-5) 
Door de zonden der voorouders kunnen mensen in de bloedlijn getroffen worden; gelukkig door-
breekt het DNA van Jezus deze ramp!   
 
10. VERVLOEKING (2Kron 34:24) ALS DIE GEGROND IS (Spr 26:2) 
Horen en gehoorzamen van Gods stem brengt zegen en het niet horen brengt vloek (Job 36:11-12 
en Deut 28).   
In  Joz 6:26 legt Jozua na verwoesting van Jericho een eed af en zegt “Vervloekt voor het aange-
zicht des Heren is de man, die zich opmaakt en deze stad Jericho herbouwt; ten koste van zijn 
eerstgeborene zal hij haar grondvesten, ten koste van zijn jongste haar poortdeuren inzetten”. 
In 1Kon 16:34 gebeurt er 500 jaar later “In zijn dagen herbouwde de Beteliet Chiel Jericho. Ten 
koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondvestte hij het; en ten koste van Segub, zijn jongste, 
plaatste hij haar poortdeuren; Naar het woord des Heren, dat Hij gesproken had door de dienst 
van Jozua, de zoon van Nun”. 
In 2 Kon2:24 vervloekt Elisa de spottende knapen en er worden 42 verscheurd door 2 berinnen!  
 
WAT IS EEN VERVLOEKING? 
Vervloekingen zijn woorden (schriftelijk of mondeling geuit) om schade aan jou toe brengen. 
Woorden hebben meer effect dan we denken!  Het is zeker niet iets middeleeuws en wordt toege-
past bij Voodoo in b.v.  Haiti maar ook door ondoordachte uitspraken. 
Een vloek moet een grond (een zonde) hebben.  Spreuken 26:2  Gelijk een mus weg fladdert en 
een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek: hij treft geen doel. 
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Er is een speciaal hoofdstuk over zegen en vloek nl. Deut 28.  Vloek is het ontbreken van zegen: 
als je in Jezus bent kan het je niet treffen want Hij heeft een eeuwig verbond gemaakt! Gal 3:13  
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er 
staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.  Daarom is luisteren en gehoor-
zamen aan God zo belangrijk!  De basis van zegen!  Als christen hebben we liever zegen; de te-
genpool van de vloek!  God sprak tot Abraham in Gen 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie 
u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.  
Zegen zet Gods kracht vrij en vervloeking krachten der duisternis!  
 
AANLEIDINGEN HOE MEN ONDER EEN VLOEK KOMT 
Deut 27:15  Vervloekt is de man, die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor de 
Here, het maaksel der handen van een werkman, en dit in het verborgene opstelt.  
16  Vervloekt is hij, die zijn vader of moeder veracht. (tegenpool Ef 6:2-3 opdat het u welga). 
17  Vervloekt is hij, die de grensscheiding van zijn naaste verlegt.  
18  Vervloekt is hij, die een blinde op een verkeerde weg leidt.  
19  Vervloekt is hij, die het recht van vreemdeling, wees en weduwe buigt.  
20  Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader, want hij heeft zijns va-
ders dek opgeslagen.  
21  Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met een dier. 
22  Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met zijn zuster, de dochter van zijn vader of moeder. 
23  Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met zijn schoonmoeder.  
24  Vervloekt is hij, die in het geheim zijn naaste doodt.  
25  Vervloekt is hij, die een geschenk aanneemt om iemand te doden en onschuldig bloed te ver-
gieten.  
26  Vervloekt is hij, die de woorden van deze wet niet metterdaad volbrengt 
 
HET NIET GEVEN AAN GOD KAN ZELFS EEN VLOEK BRENGEN 
Mal 3:8  Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? 
In de tienden en de heffing.  9 Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn ge-
heel. 
 
ALS JE ALLEEN OP MENSEN VERTRWOUWT 
Jer 17:5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm 
stelt, wiens hart van de Here wijkt;  6  hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet 
merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond 
land.  7  Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; 
 
ZELF GEDANE UITSPRAKEN  
Als was ik maar dood, je lijkt op je opa, je krijgt ook wel last van hoofdpijn, jij zult nooit wat wor-
den… ogenschijnlijk onbedoelde vervloekingen die doorwerken in mensenlevens. 
Gen 31:32  Jacob vervloekt onbedoeld zijn vrouw “Bij wie gij uw goden vindt, die blijve niet in le-
ven; onderzoek in tegenwoordigheid van onze verwanten al wat ik bij mij heb, en neem het mee. 
Want Jakob wist niet, dat Rachel ze gestolen had”.  Later sterft ze in het kraambed. 
 
VERVLOEKINGEN DOOR KNECHTEN VAN SATAN 
Door een tovenaar, medicijnman of waarzegster die zegt dat je op je 30e verjaardag sterven zult. 
 
ONBIJBELSE VERBONDEN als vrijmetselarij, familie- of overdreven ouderverering (Molukkers), of 
men mag een bepaalde kerk niet verlaten, vervloekingen door voorgangers. 
 
ENIGE INDICTATIES VAN VERVLOEKINGEN 
• Regelmatig mentale, geestelijke instorting 
• Herhaalde, chronische ziekten, erfelijk of zonder duidelijke medische diagnose 
• Herhaaldelijke miskramen 
• Stuklopen huwelijk 
• Continue financiële tekorten, speciaal waar inkomen voldoende lijkt 
• Neiging tot ongelukken 
• Geschiedenis van zelfmoorden in familie of onnatuurlijke doodsoorzaken. 
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ENKELE INDICATIES VAN MOGELIJKE VERVLOEKING 
1. Mentale, emotionele instortingen, ook in familie. 
2. (Erfelijke) ziekten. 
3. (Herhaaldelijke) miskramen. 
4. Stuklopen van huwelijk. 
5. Financiële tekorten ondanks geld. 
6. Ongelukken en bijna-ongelukken. 
7. Zelfmoorden en onnodige doodsoorzaken in familie. 
 
HET UITDRIJVEN BOZE GEESTEN 
 
Het in de naam van Jezus uitdrijven van boze geesten is een bijbelse opdracht (Marc 16:17, Hand 
19:13).  Het is zelfs een teken dat het Koninkrijk van God over je gekomen is (Luc 11:20).  De dis-
cipelen hadden autoriteit over de boze geesten maar moesten er zich niet in verheugen: het uitdrij-
ven moet je zien als een vies karweitje zoals het ontstoppen van een w.c..... klaar!  We moeten 
oppassen geen duivels te zien waar ze niet zijn; anders brengen we meer schade toe!  Alweer: de 
gave van onderscheiding helpt!  Het uitdrijven doe je niet overhaast maar gewoon, simpel en doel-
treffend (Hand 16:16-18).   
  
BEVRIJDINGS STAPPEN (kan je doornemen met kandidaat) ZOE OOK DE 10 TIPS AAN ‘t EIND 
1. Eerlijkheid         - Ps 32:5, Ps 139:23-24         
2. Nederigheid       - Jac 4:6b-7 
3. Bekering            - Ez 20:43 
4. Afstand nemen       - Mat 3:7,8 
5. Vergeving           - Mat 6:14,15 
6. Gebed               - Joel 2:32 
7. Overheden ontwapend - Col 2:15-17 
8. Strijd              - 2 Cor 10:3-4, Luc 10:19, Ef 6:10-12 
9. Binden, ontbinden - Mat 16:18,19 
10. Danken - Zeer belangrijk als graadmeter van bevrijding! 
 
AKTIE VOOR CHRISTENEN die in Marc 16:17 geloven. 
- Ga niet zo maar tot bevrijding over; is de betrokkene wel gered? 
- Hoe is het leven?  Discipline?  Verwaarloosd? 
- Vraag medische achtergrond, vervloeking, occultisme. 
- Wat zijn de verschijnselen?  Droom je?  Sinds wanneer? 
- Citeer Gods Woord Ps 27, 56, 68, 72, 91, Fil 2, Openb 20, Joh 10 
- Spreek het bloed van Jezus Ef 1:20, Col 1:14, 1 Pet 1:18, 1 Joh 1:3   
  Openb 5:6 en 1:10 en demonen aanspreken in de Naam van Jezus. 
- Zing liederen over Jezus en het bloed eventueel met gezalfde muziek (David en Saul!). 
- Geloof is nodig en gebed Marc 16:17, tongentaal Ef 6:17.     
- Zoek uit wie de "overste" en/of de oorzaak is en stuur die weg; dan volgt de rest.  
- Doe het altijd met bijbelteksten (deed Jezus ook Mat 4:4,7,10).  Je komt dan met God's autoriteit. 
- Niet praten met demonen maar gebieden de gebonden te verlaten. 
- Stuur ze naar de krochten der duisternis (2Pet 2:4).   
- Voor sommigen soorten demonen is vasten en bidden nodig (Marc 9:29).  
- Soms zie je geen uiterlijke verschijnselen; of wel spugen, zuchten. 
- Na de bevrijding de Heilige Geest verwelkomen over de persoon (vul het huis) 
- Laat hem/haar daarna danken/bidden als controle!   
- Sacramenten (avondmaal en zalven met olie vlg. Jac 5) geeft  kracht. 
- Nog enige teksten zijn Joel 2:21, Marc 6:50, Jes 66:2, Deut 1:29,30, Deut 33:3, Ps 73:28, 
  2 Tim 4:17, Neh 8:10, Jes 57:18, Jer 50:34, 1 Cor 15:57, Luc 8:39, Openb 4:11, 5:9,12 
 
ENIGE ADVIEZEN VOOR DE BEVRIJDER 
- Zorg dat je geestelijk "schoon" bent en ook fit. 
- Doe het niet alleen, maar met een team Geestvervulde personen. 
- Houd de ogen open, anders kan je klappen krijgen. 
- Zeg de gebondene dat je het niet tegen hem/haar hebt maar tegen de demonen in hem/haar. 
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NAZORG VAN DE BEVRIJDE “TEMPEL” OM VRIJ TE BLIJVEN (bevrijding is niet vrijblijvend!) 
  1. Doe wapenrusting aan        - Ef 6:10-18 
  2. Wees vervuld met de H.Geest - Hand 1:8 
  3. Positieve belijdenis        - Marc 11:23, 1 Petr 18-19 
  4. Houd je aan Gods Woord      - Ps 1:1-3 
  5. Kruisig het vlees           - Luc 9:23, Gal 5:19-24 
  6. Lofprijs en gebed           - 1 Cor 14:14, 1 Thes 5:17 
  7. Onderhoud gemeenschap       - 1 Cor 12:7-14   
  8. Geef je VOLLEDIG aan Jezus - Ef 6:16, Rom 5:10 
  9. DUS HUIS SCHOONHOUDEN       - Mat 12:43-44a, 1 Cor 6:19-20, 1 Petr1:19-19 
10. EN BLIJF IN DE SCHUILPLAATS - Ps 91 
 
PRAKTISCHE LEIDRAAD VOOR BEVRIJDING  
 
ZONDE 
De zonde heeft gevolgen.  De kerk heeft de opdracht van Jezus gekregen om de mensen te be-
vrijden lezen we in Marc 16:17.  Jezus kwam om het werk van de duivel te verbeken, (1 Joh 3:8  
wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van 
God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou).  We zijn niet geroepen om te 
zitten maar tegen de vijand te vechten.  Daarom moet men de dingen wegdoen die met zonde te 
maken hebben.  We hebben het niet over vergeving maar de HEERSCHAPPIJ van de zonde! 
 
GESLACHTEN 
Volgens Ex 20 gaat de vloek gaat door als we zondigen.  Gelukkig maakt het vloekhout (kruis) en 
de genade een einde aan de gevolgen van de wet.  Jezus kwam om de wet te vervullen niet om ze 
op te heffen; die wet is nog steeds rechtsgeldig en God vraagt om de wet te onderhouden lezen 
we in Ex 20:6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn gebo-
den onderhouden.  Het is dus niet voldoende om van hem te houden, het gaat om gehoorzamen!  
Als we hem niet gehoorzamen blijft de vloek op ons leven rusten (daarom is gehoorzamen beter 
dan offeranden) en als je je leven niet op orde brengt ben je nog steeds onder de vloek!  In Hand 
19:19 kwamen de mensen bij elkaar, beleden hun schuld, regelden het met God door hun tover-
boeken te verbranden waardoor de vloek verbroken werd! 
 
PRAKTISCHE BEVRIJDING EN DE VOLGORDE 
Er is blijkbaar een volgorde van een aantal te nemen stappen.  We spreken niet over allerlei tech-
nieken die in omloop zijn.  Sommigen ondervragen b.v. de demonen; dat deed alleen de Heer!  
Waarom?  Hij is de Heer zelf!  En Jezus doorzag alles, ze konden niet tegen Hem liegen...  Maar 
waarschijnlijk tegen jou en mij wel.  Daarom moeten we het niet moeilijker maken dan het is. 
Mat 12:28  Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk 
Gods over u gekomen.  29  Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huis-
raad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen. 
Mat 12:28 en 29 geeft het concept van bevrijding: het huis binnengaan.  Dan binden.  Waarom 
geeft de Heer onderijs over de volgorde?  Het is nodig! 
43  Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te 
zoeken, maar hij vindt die niet. 44  Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uit-
gevaren; en als hij komt, vindt hij het leegstaan en geveegd en op orde.  45  Dan trekt hij heen en 
neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het 
wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze ge-
slacht. 
We lezen hier twee belangrijke zaken... waarom zegt de Heer in dit gedeelte over iets wat een 
slecht resultaat geeft?  Want klaarblijkelijk kan de duivel terugkomen en mens wordt zelfs erger....  
VRAAG: waarom komt de duivel terug?  Omdat de deur (van het verleden) openstond!  Diegene 
die bevrijdde was niet bezig met de persoon of oorzaak hoe het gekomen was maar met de duivel 
weg te sturen... de oorzaak van het probleem was daarmede niet opgelost. 
VRAAG: wat is het boze geslacht?  Diegene die niet doet wat Jezus leert!  
Let op: zonde is: je weet het maar past het niet toe! 
BELOFTE 
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Gelukkig lezen we een prachtige belofte in Jesaja 49:24  Kan aan een sterke de buit ontnomen 
worden, of zullen de gevangenen van hem die in zijn recht is, ontkomen?   25  Maar zo zegt de 
Here: Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen, en ontkomt de buit van een gewel-
dige. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uw zonen redden. 
De duivel komt niet zomaar, hij heeft recht gekregen, via zonde, tovenaar, je hebt je onderworpen 
aan de heerschappij van die tovenaar.  De vijand heeft een wettelijke recht via de geestelijke 
schulden die nooit geregeld zijn.... Ja, je bent gered toen je tot bekering kwam maar als je schul-
den niet geregeld zijn, brengen ze je wel naar de gevangenis voor die schuld.  De vijand stelt ei-
sen.  Het is één ding Jezus als redder te hebben maar een ander ding Hem als de HEER van je 
leven te hebben!  Volgens Jes. 51 is het nodig om de sterke te binden.  Als een persoon zich ma-
nifesteert zijn voor bevrijding een 10-tal punten belangrijk: 
 
10 BELANGRIJKE TIPS BIJ BEDIENING 
 
  1 - WEES VOORZICHTIG 
  2 - DE ONREINE GEEST ONDERWERPEN  
  3 - LAAT WEER BIJ BEWUSTZIJN KOMEN 
  4 - VRAAG DAAROM OF DE PERSOON VRIJ WIL WORDEN 
  5 - VOORSTELLEN AAN CHRISTUS 
  6 – ONDERZOEKEN OP DE VERSCH. GEBIEDEN VAN HUN LEVEN 
  7 - AFWIJZEN IN DE NAAM VAN JEZUS 
  8 - JUK VERBREKEN 
  9 - DE AUTEUR VAN DE BEVRIJDING TE BEDANKEN 
10 - PERSOON LATEN BIDDEN 
 
1 - WEES VOORZICHTIG 
Ondanks manifestaties heeft de persoon een hoog bewustzijn en kan horen en zien.  Je kan door 
(onderling) verkeerde dingen te zeggen meer gebondenheid brengen…. Pas dus op wat je doet en 
zegt! 
 
2 - DE ONREINE GEEST ONDERWERPEN  
Doe het in de naam van Jezus.  In Luc 10:17 lezen we dat de boze geesten zich onderwierpen.  
We moeten ze daarom niet aan het schrikken maken, niet binden of bestraffen (pas op: als het 
manifesteren uren duurt brengen we schade toe, het is fout, vermoeiend en we pesten de demon).  
We moeten de oorzaak breken... bij manifestatie kijken wat de situatie is en de boze geest onder-
werpen..... Daar worden veel fouten mee gemaakt.  We moeten niet met de demon maar met de 
persoon bezig zijn!  Soms onderwerpt de duivel zich niet meteen en kan het even duren. 
 
3 - LAAT WEER BIJ BEWUSTZIJN KOMEN 
De sterke binden (Mat 12:29) en ook weer losmaken zodat de Heilige Geest het geestelijk huis kan 
binnenkomen.... zeg: “in de Naam van Jezus, controleer je lichaam en doe je ogen open”.  Waar-
om?  Als je bezig bent moet je met de persoon praten om de wettelijke grond weg te nemen.  De 
bevrijding kan nl. niet gebeuren als de persoon niet vrij wil worden. 
 
4 - VRAAG DAAROM OF DE PERSOON VRIJ WIL WORDEN 
Bij nee, laat (helaas) maar gaan want Jezus manipuleert niet. 
 
5 - VOORSTELLEN AAN CHRISTUS 
• Zij die Christus niet kennen 
• Kennen doch teruggevallen zijn 
• Zij die HEM kennen maar problemen hebben 
 
6 – ONDERZOEKEN OP DE VERSCH. GEBIEDEN VAN HUN LEVEN 
In het geestelijke leven of ze met het occulte in aanraking geweest zijn.  In het emotionele leven of 
ze wrok en/of beschadigingen in hun ziel hebben of bitterheid.  Wortels van bitterheid brengen 
meestal nerveuze depressies voort, dingen die mensen niet kunnen verdragen kunnen angsten 
veroorzaken en zelfs epileptische aanvallen (traumatische ervaringen). 
 
7 - AFWIJZEN IN DE NAAM VAN JEZUS 
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De persoon moet specifiek met naam en toenaam wat gedaan is en hoorbaar met luide stem belij-
den.  Waarom?  Omdat de duivel niet overal bij geweest kan zijn en niet alles kan weten; alleen 
God is alwetend, kent ons hart.  Als je een verplichting met een boze geest hebt kan hij dat niet 
weten als ik niks zeg.  Belijdenis van zonde (1Joh1:9) brengt twee belangrijke dingen voort: 
• De vernietiging ervan, want de we doen het in de naam van Jezus 
• Afzweren met hoorbare stem van machten en overheden; de engelen in de hemel zullen de 

Vader, Zoon en Heilige Geest verheerlijken.  
 
8 - JUK VERBREKEN 
Dan de demonen er uit sturen in de naam van Jezus. 
 
9 - DE AUTEUR VAN DE BEVRIJDING TE BEDANKEN 
Jezus zelf!  Wij zijn alleen maar een instrument. 
 
10 - PERSOON LATEN BIDDEN 
Laat hem/haar zelf danken voor de bevrijding. Maar laat ze ook de volheid, zalving en 
doop in de Heilige Geest ontvangen. Laat ze hardop de Naam van de Heer loven en prij-
zen.  Als hij/zij gaat lofprijzen en de aanwezigheid van de Heilige Geest accepteert en toch 
nog manifesteert, kan er nog een demon zitten en moeten we weer beginnen bij punt 6. 
 
PRAKTIJK 
Je kan onderzoeken en dingen opschrijven.  Soms is er geen tijd voor.  Vooral als we merken dat 
er een band is laat deze dan afzweren in de naam van Jezus en de persoon en wortel noemen.  
De houding van de persoon die tegen mij schold b.v. “Ik vergeef hem en zegen hem”.  Je verbreekt 
eerst het juk daardoor... dus nog geen demon uitdrijven..... doorpraten.... dan kan b.v. naar boven 
komen dat men ooit naar een waarzegger geweest is en maak hem los van de persoon.  Is er 
angst .... in de naam van Jezus wijs ik deze angst af en vergeef de persoon die deze angst veroor-
zaakt heeft.  Alweer: nog geen demon uitgooien. 
Bij b.v. abortus: ik vraag u vergeving dat ik mijn kind vermoord heb en vraag vergeving dat ik uw 
vergeving niet aangenomen heb.  Meestal vergeven de vrouwen zichzelf  niet.  Betrek ook de man 
erbij als die aangezet heeft tot abortus. 
Als er een seksbinding is, dan moet die afgewezen worden wat die heeft met die persoon, geeste-
lijk en lichamelijk.  De naam en toenaam noemen van die persoon, identificeren. 
Bepaalde feesten als halloween zijn geen spel maar een feest van toverij,  van heksen.  Ook deze 
banden afzweren, zelfs al is het een nationale traditie (USA).  De bijbel zegt laat er onder u 
niemand aangetroffen worden (Deut 18:10) want het is een gruwel voor God.  Want wij willen niet 
weggedaan worden uit de aanwezigheid van God (:12).  Denk ook occulte spelletjes 
Als dit allemaal gedaan is dan pas de duivel uitdrijven... pas als alle oorzaken in de handen van 
God gegeven zijn, kunnen de demonen niet meer blijven en meestal zijn er dan ook geen manifes-
taties meer. 
Dit alles is belangrijk voor de kerk van de laatste dagen!  
Heb 2:3-4 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil….… 
 
Broeder, zuster, strek je uit naar deze kostbare bediening!   
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HUWELIJK, ECHTSCHEIDING, ALTERNATIEVEN, SEKSUALITEIT 
 
ENIGE CIJFERS EN GEGEVENS IN NEDERLANDS (1999) 
∗ Totaal 16 miljoen inwoners waarvan 3,8 miljoen kinderen 0-19 jaar  
∗ Er zijn zo’n 7 miljoen gehuwden dus zo’n 3,5 miljoen echtparen 
∗ Er zijn 1 miljoen mensen gescheiden dus zo’n  0,5 miljoen kapotte huwelijken. 
∗ Er zijn 0,5 miljoen 1-ouder gezinnen met > 500.000 kinderen getroffen door de scheiding. 
∗ Er zijn nog zo’n 3,2 miljoen alleengaanden en 900.000 weduwen en weduwnaars 
∗ Jaarlijks worden er 93.000 huwelijken gesloten en vinden er 31.000 echtscheidingen plaats. 
∗ Van de huwelijken zijn er 75.000 1e huwelijken, 2.000 verweduwd en 15.000 (20%) met een 

voorgaand huwelijk. 
∗ Men woont steeds meer samen in plaats dat men een huwelijksverbond aangaat. 
∗ Vandaag de dag staat de Nederlands wet het ook toe dat mannen met mannen en vrouwen 

met vrouwen mogen trouwen. 
 
CONCLUSIE 
∗ Het huwelijk komt in de maatschappij steeds meer onder druk te staan. 
∗ Deze realiteit vinden we ook terug in de Gemeente, wat een stuk aandacht vraagt. 
∗ Ook onder de Christenen komt (helaas) echtscheiding voor. 
∗ Een huwelijkstraining is noodzakelijk want een jurk wordt nooit beter als het patroon! 
∗ Als we de wereld bereiken zullen we ook mensen met verbroken relaties bereiken die 

weer iets nieuws willen aanvangen, ook in hun relaties.   
 

HUWELIJK 
 
Het huwelijk werd door God ingesteld bij de schepping in Gen 2:18 "Het is niet goed, dat de mens al-
leen zij.  IK zal hem een hulp maken, die bij hem past."  De man alleen was dus niet compleet. GOD 
completeert de mens door toevoeging van de vrouw.  Aan die complete mens, die combinatie, geeft 
GOD de opdracht in Gen 1:28 "Weest vruchtbaar en wordt talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar, 
heers over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over al het gedierte dat op de 
aarde kruipt".  Dit team, man en vrouw, moest in afhankelijkheid van God zijn plannen uitvoeren.  Zij 
leefden in volkomen verbondenheid met God, omdat zij geen onderscheid hadden tussen goed en 
kwaad.  Om dat te onderscheiden hadden zij overleg met God  nodig, zodat zij dan wisten wat ze doen 
konden of juist moesten laten.  De liefdevolle omgang tussen man en vrouw werd o.a. tot uitdrukking 
gebracht in de lichamelijke eenheid.  In het Nieuwe Testament wordt dit de afschaduwing van de ver-
houding van Christus en zijn gemeente.  
Tijdens de eerste operatie op aarde wordt Eva uit Adam genomen. Daarna voegde God de man en de 
vrouw samen.  Gen 2:22 "en HIJ bracht haar tot de mens".  God voegde dus samen 1 man en 1 
vrouw.  Hier refereert de Here Jezus aan als Hij zegt: "Wat GOD samengevoegd heeft scheide de 
mens niet" Matt 19:6.  Het seksuele leven heeft duidelijk in Gods bedoeling gelegen "en zij zullen tot 
één vlees zijn" Gen 2:24.  Daartoe voegde GOD samen één man en één vrouw, niet meerdere man-
nen en één vrouw of meerdere vrouwen met één man, ook niet vrouw met vrouw of man met man.  
God haat zulke verhoudingen (zie Lev 18:20,22 en Rom 1:25-27) die helaas vandaag de dag door de 
maatschappij normaal gevonden worden!  God voegde dus samen één man en één vrouw.  Bij die 
twee is het toegestaan, normaal, logisch en bijbels dat zij geslachtsgemeenschap hebben: tot één 
vlees vermengd.  Geen buitenechtelijk verkeer dus!  Gen. 2:24, Matt 19:5-6.  "Daarom zal een man 
zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee, maar één vlees. Hetgeen GOD 
dan heeft samengevoegd, scheide de mens niet". 
Let op: ZIJN vrouw (niet zijn vriendin of iemands anders vrouw) en DIE TWEE (anderen uitgesloten) 
en zo zijn ZIJ (exclusief).  Die eenmaal officieel gevormde eenheid mag de mens niet scheiden! 
 
SAMENWONEN 
Het “samenwonen” wordt steeds populairder omdat men dan zonder verplichtingen wederzijds bij el-
kaar kan wonen en, als de druk of spanning te groot wordt, gemakkelijk uit elkaar kan gaan.  Ja, al 
men kan het samenwonen notarieel vastleggen, het is nog steeds geen huwelijk, geen verbond! 
Ook samenwonende partners krijgen kinderen die dan niet eens meer weten wat een huwelijk is…. 
Zo wordt het idee van God – een verbond tussen man en vrouw – steeds meer ontwricht.   
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Christenen moeten God gehoorzamen en een goed voorbeeld geven dus trouwen.  Ook toen ze nog 
onbekeerd waren en samenwoonden, zal een eerste stap na hun bekering het huwelijk moeten zijn! 
Een goede uitleg van Gods plan zal dan noodzakelijk zijn.  Niet alleen naar de samenwoners, maar 
ook naar de niet-gehuwden en de gehuwden.  De duivel zal er alles aan doen om het huwelijk te ver-
nietigen om de gezinsstructuur in de maatschappij te vernietigen en zo het plan van God en daarmee 
de mens te schaden. 
 
WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN HUWELIJK? 
Ieder land heeft zijn eigen wetten.  In veel landen kan de kerk een huwelijk officieel sluiten.  Bij ons in 
Nederland wordt het huwelijk volgens de wet op het stadhuis gesloten.  Onder getuigen vindt deze of-
ficiële handeling plaats en ten overstaan van alle aanwezigen belooft men trouw aan elkaar en onder-
tekent men het huwelijkscontract.  In de gemeente neemt men bovendien uitdrukkelijk God en de ge-
lovigen tot getuigen.  Mal 2:14 "Omdat de HERE getuige geweest is tussen U en de vrouw van uw 
jeugd, aan wie u ontrouw bent geworden, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is" 
De term “wettige vrouw” moeten we letterlijk nemen: de vrouw van uw verbond.  
Voor GOD is het huwelijk dus een verbond dat niet geschonden mag worden, geen contract met een 
ontbindingsformule.  In o.a. Mal 2:16 zegt GOD: "Want IK haat de echtscheiding". 
Het huwelijk als verbond is een afschaduwing van Gods verbond met zijn volk en in het N.T. van het 
nieuwe verbond tussen Christus en de gemeente (Ef 5:22-33).  Christus blijft daarin altijd getrouw, 
want zichzelf verloochenen kan Hij niet, zegt 2 Tim 2:13.  Zo verlangt GOD ook trouw in het huwelijk 
"aan de vrouw van onze jeugd".  God is immers zelf getuige! 
 
PREVENTIE 
In onze tijd vinden veel scheidingen plaats.  De cijfers lopen nogal uiteen maar men neemt aan dat ca. 
één op de drie huwelijken strandt.  Dit gegeven moet ons als christenen tot preventie brengen om dit 
onder onze mensen tijdig op te vangen, voor zover dat mogelijk is.  Daarom zijn uitvoerige gesprekken 
en een huwelijksvoorbereiding noodzakelijk voordat een huwelijk wordt ingezegend.  Daarin behoort 
o.a. het volgende besproken te worden: 
∗ God en zijn gemeente zijn getuigen. 
∗ Het huwelijk is de band voor het leven (Rom. 7:2). 
∗ De aspecten van het seksuele leven. 
∗ Gezinsplanning ja of nee. 
∗ Zo ja, welke middelen zijn dan verantwoord en welke middelen zijn beslist niet verantwoord? 
∗ De geestelijke en emotionele verschillen tussen en het elkaar aanvullen van man en vrouw. 
∗ De houding t.o.v. elkaar, liefde moet blijvend de boventoon voeren. 
∗ Nooit iets eisen waardoor de ander zich vernederd voelt. 
∗ Alles uiteraard bijbels onderbouwen. 
Aan het begin van de reis wordt een duidelijk christelijk reisschema meegeven.  Zo is het ook belang-
rijk de bijbelse waarde van het huwelijk mee te geven.  Dat is meer dan een huwelijksbijbel uitreiken!  
Maar al eerder zullen we moeten voorlichten, n.l. in onze jeugdgroepen.  Partnerkeuze is hierin zeer 
belangrijk.  Kies nooit iemand die niet gelooft, want duisternis en licht hebben niets gemeen zegt 2 
Cor 6:14-16.   Of men nu zelf een partner zoekt of dat God de kans wordt geboden iemand aan ons 
toe te voegen, het is een feit dat elk huwelijk is naar de wil van GOD, maar niet ieder huwelijk is in de 
wil van God.  Als men een huwelijk is aangegaan is het niet mogelijk het te verbreken onder het mom 
dat God deze twee niet heeft samengebracht.  Een gesloten huwelijk is naar Gods wil, n.l. één man en 
één vrouw.  De consequenties liggen er, want elk gesloten huwelijk is een geldig huwelijk. 
 
GEZINSPLANNING 
 
De mens grijpt op allerlei manieren in de natuur en is ook in staat om het kindertal te beperken.  Vroe-
ger kreeg men een kind, tegenwoordig neemt men een kind.  De moderne technieken maken dit mo-
gelijk en de christen zal ook daar mee moeten leren omgaan.  Het seksuele leven is duidelijk niet al-
leen bedoeld om kinderen te verwekken.  Man en vrouw hebben recht op elkaars lichaam, maar wel 
geregeerd door christelijke liefde.  Daarom zegt Paulus dat onthouding alleen mag met beider toe-
stemming en voor een korte tijd (1 Cor 7:3-5).  Paulus verwijt zelfs een gebrek aan zelfbeheersing niet, 
maar hij zegt dat het beter is te trouwen dan van begeerte te branden (1 Cor 7:9).  Echtparen mogen 
dus ten volle genieten van datgene wat ze elkaar op dit terrein te bieden hebben, maar met als 
hoofdmotief de liefde voor de ander.  Dat is geen verspilling van zaad zoals wel eens wordt beweerd, 
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maar een opgaan in elkaar.  De natuur zelf is bijzonder gul.  In één zaadlozing bevinden zich ongeveer 
100 miljoen zaadcellen.  Slechts 1 miljoen dringen door tot in de baarmoeder.  En slechts enkele dui-
zenden bereiken de eileider en soms (lang niet altijd) zal één zaadcel doordringen in de eicel.  Deze 
conceptie is het begin van een nieuwe mens.  David noemt dat het vormeloze begin (Ps 139:15,16). 
Het voorkomen van zwangerschap is dus het verhinderen dat die ene zaadcel de eicel bereikt.  Ieder 
echtpaar zal samen ernstig biddend hierin tot een besluit moeten komen.  Men dient echter goed te 
overwegen wat er wordt gebruikt!  Zo is de morning-afterpil geen voorbehoedmiddel, maar een na-
behoedsmiddel.  Het verhindert de bevruchte eicel zich te ontwikkelen, maar het vormeloze begin is er 
al, dus er is een mens.  Ook het spiraaltje veroorzaakt een abortus omdat het verhindert dat de be-
vruchte eicel zich aan de baarmoederwand zal kunnen vastzetten.  Men stelle zich dus goed op de 
hoogte voordat men ergens aan begint.  Want zodra de conceptie heeft plaatsgevonden kent God die 
nieuwe mens reeds.  Bij de conceptie in het lichaam van Maria zegt God tegen dat vormeloze gezin: 
"Mijn Zoon zijt Gij, IK heb U heden verwekt" Hebr. 1:5.   
Iedere ingreep om dat vormeloze begin te verwijderen is abortus, en dus doden van een ongebo-
ren mens. 
 
ZELFBEVREDIGING 
 
Bij het volwassen worden komen velen tot zelfbevrediging.  Bij een man vindt er dan een zaadlozing 
plaats, bij een vrouw komt er niets vrij en heeft het alleen een bevredigend gevoel als gevolg.  De bij-
bel zegt nergens iets over dit verschijnsel, wat ook in die tijden ongetwijfeld voorkwam.  Waar de bijbel 
hier over zwijgt, zullen wij zeer voorzichtig hierop moeten reageren.  Vroeger noemde men dit onane-
ren, naar Onan, die volgens de wet van Israël nakomelingen voor zijn gestorven broer moest verwek-
ken en dit voorkwam door vroegtijdig de gemeenschap af te breken (Gen 38:8-10).  Het is volkomen 
onjuist dit op zelfbevrediging te laten slaan.  Zoals jongeren op alle terreinen moeten leren om met hun 
ontwikkeling om te gaan en hun kracht e.d. moeten gaan beheersen, zo moeten ze ook leren hun sek-
suele gevoelens te gaan beheersen.  We moeten jongeren dus helpen hun seksuele driften te gaan 
beheersen, zodat ze dat gebruiken als heerser en niet als slaaf daarvan. ALS HET LICHAAM NIET 
WORDT GEMAAKT TOT EEN GOEDE DIENSTKNECHT WORDT HET LICHAAM EEN HELE 
SLECHTE MEESTER. 
Dus moeten we hen leren dat ze als heersers over de dingen zijn gesteld en niet als slaven. 
 
ALTERNATIEVEN. 
 
In onze maatschappij zijn er vele alternatieven voor het huwelijk en nieuwe ontwikkelingen voor het 
verwekken van kinderen. We zullen er een paar in vogelvlucht beschouwen. 
 
SEKS BUITEN HET HUWELIJK 
Als in onze vertaling het woord ontucht, hoererij en overspel wordt gebruikt, staat er in de grondtekst 
meestal het woord "porneia".  Dit grondwoord staat voor allerlei onwettige en immorele seksuele rela-
ties en handelingen, zoals: voorechtelijk verkeer, buitenechtelijk verkeer, partnerruil, prostitutie, incest, 
homofilie, pedofilie, overspel, bestialiteiten enz.  Dus elke vorm van seks buiten het huwelijksverbond 
wordt bestempeld als "porneia".   
 
LATRELATIEVEN. 
LAT=Living Apart Together, dus: Leven Apart Tesamen. 
Samenleven en toch apart, zonder directe vaste verplichtingen.  Veel of weinig samen doen, in ieder 
geval wel seks.  Daar dit een buitenechtelijk gebeuren is wijzen we dit zonder meer af.  De voordelen 
voor de mensen liggen op financieel gebied en de vrijheid die men behoudt. 
 
BOM = BEWUST ONGEHUWDE MOEDER. 
De vrouw wil een kind zonder opgescheept te worden met de vader.  Zij nodigt een bekende uit of 
gaat naar een spermabank.  Met als doel: een kind.  Ook dit ligt niet in de bijbelse lijn. 
Overigens gaan ook vruchtbare christenvrouwen, die een onvruchtbare man hebben wel naar een 
spermabank om bevrucht te worden.  Het zaad komt dan van buiten het huwelijk.  Ook dit is principieel 
niet aanvaardbaar.  Adoptie kan wellicht dan een oplossing geven. 
 
SAMENLEVING. 
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Een jongen en een meisje wonen nog gewoon thuis maar hebben wel regelmatig gemeenschap.  Een 
schimmige toestand, want zij hebben vader en moeder nog niet verlaten en de verkering kan nog 
makkelijk uitgaan.  Onbijbelse situatie, al houden ze nog zoveel van elkaar.  Stoppen en zo snel mo-
gelijk trouwen is de beste oplossing. 
 
SAMENWONEN. 
Zonder getrouwd te zijn samen gaan wonen en leven als getrouwd.  Er zijn geen trouwbeloften, wel 
morele verplichtingen, maar geen officiële.  Ze kunnen nog alle kanten uit, ook de goede.  Voor chris-
tenen is hier ook de oplossing om zo spoedig mogelijk te trouwen. 
 
HUWELIJK TUSSEN TWEE PERSONEN VAN HETZELFDE GESLACHT 
Momenteel is de wet zodanig dat een huwelijk niet meer tussen een man een vrouw wordt geslo-
ten, maar tussen twee personen.  Dit houdt in dat twee mannen of twee vrouwen met elkaar kun-
nen trouwen.  Het zal duidelijk zijn dat hier geen enkele bijbelse grond voor is te vinden.  God stel-
de het huwelijk in tussen man en vrouw, iedere andere vorm is voor ons dus niet aanvaardbaar. 
 
REAGEERBUISBEVRUCHTING. 
Bij sommige mensen, die beide vruchtbaar zijn, is soms op de gewone wijze geen zwangerschap tot 
stand te brengen.  Met de moderne medische technieken kan dan door samenvoeging van zaad en 
eicel van man en vrouw een bevruchting plaatsvinden in een reageerbuis.  Het bevruchte eitje wordt 
vervolgens in de moeder ingeplant en zij krijgen toch op deze manier een eigen kind.  Op zich zijn er 
geen bezwaren ware het niet dat meestal meerdere eitjes worden bevrucht terwijl er maar één  wordt 
ingeplant.  De andere bevruchte eitjes worden, naar men zegt, voor medische experimenten gebruikt 
en deze bevruchte eicellen zijn volgens Heb 1:5 door God gekende mensen.  Om die reden is ook de-
ze methode voor de christenen niet verantwoord. 
 
STERILISATIE 
Bij sterilisatie vindt een zeer diepe ingreep plaats, medisch niet moeilijk, maar diep ingrijpend in het 
functioneren van het lichaam.  Soms is deze ingreep weer ongedaan te maken, maar geen arts kan 
dat garanderen.  Echtparen zullen hier zelf biddend uit moeten komen of zij een zo diepe ingreep voor 
God kunnen verantwoorden. 
 
DRAAGMOEDERSCHAP. 
Sommige echtparen, waarvan de vrouw geen kinderen kan krijgen, laten een andere vrouw be-
vruchten met het zaad van de man, meestal door kunstmatige inseminatie.  Er wordt een contract 
gesloten dat de vrouw die het kind draagt het kind direct na de geboorte afstaat aan het echtpaar.  
De draagmoeder ontvangt hier soms aanzienlijke bedragen voor.  Dikwijls loopt de zaak ook fout, 
omdat de draagmoeder weigert het kind, dat zij 9 maanden droeg, af te staan.  Dat heeft al tot af-
schuwelijke drama's geleid.  Er zijn veel variaties mogelijk.  Vrouwen, die geen kinderen kunnen 
krijgen, maar waarvan wel de eicellen bevruchtbaar zijn kunnen via de reageerbuismethode een 
eicel met het zaad van de eigen man laten bevruchten en dit bevruchte eitje laten inplanten bij een 
draagmoeder, die dan alleen functioneert als pleegmoeder, hoewel het kind in haar buik groeit en 
door haar groeit. Soms is de draagmoeder dus een stiefmoeder en soms de echte moeder van het 
kind.  We geloven als christenen niet dat we die weg moeten gaan en we wijzen deze methode 
principieel af.  Het adopteren van een kind kan hier wellicht de oplossing zijn. 
 
WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DEZE DINGEN? 
Bij alle medisch technische mogelijkheden op dit gebied moeten we niet vergeten dat vertrouwen op 
God onze problemen kan oplossen.  Een goede open relatie met God door de Here Jezus Christus 
opent voor God de mogelijkheid om ons te leiden in deze zeer moeilijke zaken.  God kan de schoot 
van de onvruchtbare openen en het zal dus ook zaak zijn in de eerste plaats ons vertrouwen op God 
te stellen en Hem te vragen de vruchtbare openen en het zal dus ook zaak zijn in de eerste plaats ons 
vertrouwen op GOD te stellen en HEM te vragen de vruchtbaarheid te geven.  Zo werden Rachel en 
Lea vruchtbaar en kregen zij hun kinderen, evenals de moeder van Samuël (Gen 29:31 en Gen 30:22 
en 1 Sam 1:19,20). 
Vele vrouwen hebben een kind gekregen nadat met hen in het openbaar in de gemeente of in stilte is 
gebeden.  De vele mogelijkheden in de medische wetenschap maken ons steeds onafhankelijker van 
God, terwijl ook ons denken steeds meer gericht dreigt te worden op de vele mogelijkheden via de we-
tenschap.  Dat lijkt een logische ontwikkeling, maar voor de christen geldt uiteraard dat hij eerst tot 
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God zal gaan om van Hem alsnog kinderen te krijgen.  Voorbede onder handoplegging van voorgan-
ger en oudsten is voor de christen de eerste stap bij de confrontatie met zulke problemen, evenals dat 
met ziekte in het algemeen de lijn van ons handelen behoort te zijn. 
 
SCHEIDEN EN HERTROUWEN. 
 
Kunnen christenen scheiden?  Technisch wel natuurlijk, maar principieel?  Paulus zegt in Rom 7:2-3 
"Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden zolang deze leeft.  Wanneer echter 
de mans sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan haar man bond.  Zo zal zij dan, indien zij bij het 
leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten: wanneer echter de man sterft, is 
zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft". 
Paulus geeft dus aan dat de dood het huwelijk ontbindt.  In 1 Cor 7:10 zegt Paulus: "Doch hun die ge-
trouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heer, dat een vrouw haar man niet mag verlaten, is dit toch ge-
beurd, dan moet zijn ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen.  En een man moet zijn vrouw 
niet verstoten”.   Dit is dus een bevel van de Heer.  Dit bevel zegt:  
a.  Een vrouw mag haar man niet verlaten 
b.  Is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven 
c.  Of zij kan zich met haar man verzoenen. 
Voor de man geldt: een man moet zijn vrouw niet verstoten. 
Dit bevel van de Heer laat aan duidelijkheid niets te wensen over. In 1 Cor7:12 begint Paulus met de 
woorden: “Maar tot de overigen zeg ik, niet de Heer".  De richtlijnen die hier volgen zijn dus van Pau-
lus, duidelijk uit pastorale zorg gesproken.  Wie zijn die overigen?  Men neemt aan dat Paulus hier die 
gemengde huwelijken bedoelt, dus van christenen met ongelovige.  Als de ongelovige bij je wil blijven, 
dan moet je geen scheiding zoeken, maar als hij niet met je wil blijven samenwonen, laat hem dan 
gaan.  Paulus zegt: "De broeder of zuster is in dit geval niet aan het gebod van de Heer gebonden”, de 
christen behoort dus geen scheiding te zoeken, tenzij er zware redenen zijn.  Want de partner kan tot 
bekering komen (1Pet3). 
Mal 2:16 zegt: “God haat de echtscheiding”.  Let op: Hij haat niet de gescheidene, maar de scheiding 
die pijn en verdriet bij de betrokkenen geeft, de eventuele kinderen, ouders van het echtpaar, de fami-
lie, vrienden, etc….. God wil de mens dat besparen!  Want een scheiding vergt kostbare jaren!  
HET VERBAND LEZEN 
De Here Jezus zegt in de evangeliën ook een paar maal iets over de moeilijke zaak.  In Mar-
cus 10:11,12 en Lucas 16:18 zegt de Heer: "Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt pleegt 
echtbreuk t.o.v. haar en indien zij haar man verlaat en ander trouwt pleegt zij echtbreuk". 
Mat 5:32 zegt: "Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er 
echtbreuk met haar wordt gepleegd; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk".  Als re-
denen voor scheiding geeft JEZUS hier dus ontucht. 
Mat19:9 zegt: "Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, 
pleegt echtbreuk".  Zelfs de discipelen vonden dat erg streng in vers 10: "Indien voor een man de zaak 
met zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen".  En Jezus zegt dat Mozes de scheidbrief 
had gegeven vanwege de hardheid van hun hart (:8).  Maar, zegt Jezus: "het is van de beginne niet zo 
geweest".  Ook in het Oude Testament kwam echtscheiding voor.  Als een man in het Oude Testa-
ment iets onbehoorlijks aan zijn vrouw vond, mocht hij haar wegsturen met een scheidbrief 
(Deut. 24:1).  Wat nu precies onder onbehoorlijk verstaan werd, is helaas niet beschreven.  De rab-
bijnse school van Sjammai, die zeer streng is, vindt alleen overspel in deze zin onbehoorlijk, terwijl de 
school van Hillel het aanbranden van eten al onbehoorlijk genoeg vindt om een vrouw weg te sturen.  
Tegen deze praktijken neemt Jezus stelling en Hij brengt dit artikel uit de wet van Mozes tot de be-
doelde proporties terug.  Gezien het gebod van de Heer in 1 Cor 7:10 zijn deze teksten uit de evange-
liën een rechttrekken voor de joden van de bedoeling van de wet van Mozes en dus niet voor de chris-
tenen bestemd. 
 
OVERWEEG OOK WELKE SPANNINGEN EEN 2e HUWELIJK KAN OPLEVEREN 
∗ Echtscheiding is moeilijker dan een sterfgeval; je partner is er nog steeds en leeft met een an-

der.  Dit mag nooit een motief zijn om dan ook maar te gaan (her)trouwen. 
∗ Dikwijls zijn er in het 2e huwelijk meer spanningsvelden dan in het 1e (wat al fout gelopen is): 

alimentatie, vorige partners, kinderen die “verdedigd” moeten worden… bezint eer gij begint! 
∗ Als de problemen (lees “zonde”) uit het eerste huwelijk niet opgelost zijn zullen ze in het 2e 

huwelijk zeker terugkomen! 
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∗ Bij een 2e huwelijk maken de kinderen geen deel uit van de huwelijksband terwijl ze wel deel 

uitmaken van het gezin…… let op: ik zet ze niet achteraan; ze zouden eigenlijk bij het ja-woord 
moeten zijn! 

∗ Maar het meest liefdevolle wat de ouders kunnen doen voor hun kinderen is SAMEN-1 zijn. 
∗ Er is tijd voor nodig om een nieuwe relatie te zaaien met de kids (wat je zaait zal je oogsten, 

Gal 6:7) en daarom als je een half-toegewijde relatie zaait zal je een slecht huwelijk oogsten. 
∗ Het huwelijk is door God bedacht om het 1-worden van 2 mensen te realiseren! 
∗ Een 2e huwelijk kan zeker een genade-huwelijk zijn met een nederige houding naar Chistus! 
 
PROBLEMEN BIJ KINDEREN DOOR ECHTSCHEIDING 
∗ De identiteit van de kinderen is verbonden aan beide (ex)ouders! 
∗ De kinderen hebben het nodig om zelf te onderzoeken en eigen antwoorden te vinden over de  

reden van de scheiding; help ze daarbij en geef je fouten bloot zodat ze kunnen leren en niet 
bang hoeven te zijn voor een toekomstig huwelijk! 

∗ Kinderen zien pa en ma als eenheid; bij scheiding wordt dit moeilijk; bij hertrouwen nog erger.. 
∗ Kinderen hebben het nodig dat ook bij al deze zaken pa en ma van ze blijven houden! 
∗ Er zal sneller emotionele genezing zijn als er contact is met de ouders en tijd doorgebracht kan 

worden. 
∗ Door een goed huwelijk kan je tonen dat de huwelijksband waardevol is, laat je kinderen uw 

relatie zien en geef openheid waar het fout ging zodat ze kunnen leren. 
∗ De verantwoording voor herstel van de kinderen ligt altijd bij beide ouders. 
 
INZEGENEN VAN EEN 2e HUWELIJK 
Gezien de verschillen van mening over het al of niet inzegenen van gescheiden mensen tussen eerlij-
ke en oprechte dienstknechten van God, pleit ik ervoor dat zulke huwelijken nooit worden ingezegend 
(let op: er kan wel om een zegen gevraagd worden), doch dat er voorbede wordt gedaan in de 
(woensdagavond)samenkomst of bij het echtpaar thuis.  De verantwoordelijkheid blijft hier volledig bij 
het echtpaar liggen.  Zulk een voorzichtige weg past m.i. bij zulke sterk tegengestelde meningen op 
grond van de bijbel.  Let op: we moeten de kwaliteit en de normen van het huwelijk optimaal en hoog 
houden voor onze nieuwe generatie! 
GEMENGD HUWELIJK. 
Een gemengd huwelijk (de één gelovig en de ander ongelovig) mag in principe alleen voorkomen als 
na een huwelijk van twee ongelovige er één tot geloof komt.  Dan zit je met dit feit.  Paulus zegt in 1 
Cor 7:13 "en deze er in bewilligt met haar samen te wonen".  Het gebruikte Griekse woord dat hier 
wordt gebruikt voor "bewilligen" is suneudokeoo. Het betekent: instemmen met - goedvinden - het met 
iets eens zijn.  Dus de ongelovige aanvaardt dat de ander zijn of haar geloof wil beleven en geeft daar 
ook de ruimte voor.  De ongelovige kan niet worden gedwongen mee te doen aan geloofszaken en de 
gelovige kan niet worden gedwongen mee te doen aan onchristelijke zaken.  De gelovige heeft het 
recht en de plicht zich niet te verontreinigen met bijv. pornofilms, occulte zaken, vuile lectuur, losban-
dige feesten, partnerruil e.d.  Ook hoeft de gelovige partij niet alles te nemen zoals bv.  overspel e.d.  
Wij moeten stimuleren dat zo'n dat zo'n huwelijk in stand blijft indien dat ook maar enigszins mogelijk 
is, maar niet tot elke prijs.  Als de ongelovige de ander daarin niet accepteert en scheiding wil, dan 
mag de gelovige daarmee instemmen zegt vers15.  Als pastorale medewerkers moeten wij zo'n situa-
tie zeer zorgvuldig begeleiden en eerst trachten te bemiddelen. 
Maar met de gedachte dat God de mens  tot vrede heeft geroepen. 
 
BEDIENING VAN GESCHEIDEN EN HERTROUWDE MENSEN 
De bijbel leert dat de priesters in het Oude Testament en de diakenen, oudsten en voorgangers in het 
Nieuwe Testament mannen van één vrouw moeten zijn (1 Tim 3:2 en 12, Titus 1:6).  Men kan dat let-
terlijk opvatten maar ook dat de man maar één maal gehuwd mag zijn.  Men moet zorgvuldig zijn om 
gescheiden/hertrouwde mensen in te zetten in de overige bedieningen.  Allereerst maakt het verschil 
of de scheiding/hertrouwen in het oude leven heeft plaatsgevonden of toen men al Christen was 
(daarvan wordt meer verantwoording gevraagd).  En hoe het plaats heeft gevonden.  Men mag niet 
(ver)oordelen maar men moet wel kijken of de situatie zodanig is dat iemand in de bediening een zui-
ver advies aan een ander kan geven betreffende b.v. het huwelijk.  Als er nog geen heling heeft 
plaatsgevonden zal men voorzichtig moeten zijn.  Of nu de scheiding/hertrouwen in het oude of nieu-
we leven heeft plaatsgevonden: in beide situaties is Gods genade en de Heilige Geest beschikbaar!  
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En zelfs Paulus, die in zijn oude leven meehielp andere Christenen te vervolgen, kon na zijn bekering 
tot zegen zijn.  Echter de nederige houding van de persoon zal veel zeggen. 
 
ENKELE TIPS 
∗ Het is goed om bij begeleiding van gescheiden mensen jezelf af te vragen waarom het bij jou 

goed is gegaan.  Niemand trouwt om te gaan scheiden! 
∗ Bedenk dat de gescheidene als een zak vuil aan de kant is gezet en genezing behoeft. 
∗ Houd rekening met onverwerkte schuldgevoelens. 
∗ Help niet allen de minst schuldige, maar probeer beide partners te bereiken. 
∗ Als buitenstaander moet je er voor waken om partij te kiezen.  Iemands haat en frustratie worden 

alleen dan maar versterkt. 
∗ Geef ook aandacht aan de kinderen. 
 
ENKELE CONCLUSIES 
∗ God wil seksualiteit alleen binnen het huwelijk.  Alle andere seks is porneia. 
∗ De alternatieven voor het huwelijk zijn voor de christen niet aanvaardbaar. 
∗ God haat echtscheiding en mag in principe tussen 2 wedergeboren christenen niet voorkomen. 
∗ Bij gemengde huwelijken is scheiding mogelijk bij een onleefbare situatie. 
∗ Hertrouwen na scheiding blijft discutabel.  Men moet een zeer voorzichtige weg bewandelen.  Niet 

ons gevoel moet hierin prevaleren, wel moeten we genade betonen!  Uiteindelijk zijn de betrokke-
nen zelf verantwoordelijk voor hun beslissing: een goed bijbels advies is onontbeerlijk!   

∗ In de gemeente moeten we zeer preventief werken en ons niet aanpassen naar aanleiding van de 
huidige maatschappelijke normen. We moeten BIJBELSE trends aan blijven geven.  Daar moet 
de christen naar leven.  De prijs is veelal dat de christen zal worden gemeden of belachelijk zal 
worden gemaakt voor zijn opvattingen.  Nieuw Leven wil een duidelijke bijbelse lijn volgen.  Die 
lijkt hard.  Maar God zegt het en die is niet hard maar vol van liefde; alleen de waarheid is hard en 
heilzaam voor de mens!  Elke situatie dient echter apart bekeken en doorgebeden te worden.  Er 
zijn kerken en gemeentes die het makkelijker nemen met deze dingen, maar wij geloven dat de 
kracht van het huwelijksverbond niet onderschat en/of ontkracht mag worden.  

    
BRON: Veel is ontleend aan een artikel over dit onderwerp van P. Rothuizen, Zoetermeer. 
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TELEURSTELLING OVERWINNEN 
 
Er zijn veel overwinningen (altijd fijn en gezegend om te ervaren) maar ook veel teleurstellingen die we als 
Christen zullen moeten leren overwinnen!  

Elke man/vrouw in de bijbel heeft er mee te maken gehad dus jij ook!  Heel belangrijk is het daar-
om te weten hoe we ermee moeten omgaan, want dat bepaalt uiteindelijk of jij Gods roeping in de 
toekomst volvoert! 
 
OMGAAN MET TELEURSTELLINGEN 
∗ Wat zijn teleurstellingen eigenlijk? 
∗ Wat gebeurt er dan met je? 
∗ Op welke gebieden kunnen we teleurstellingen ervaren? 
∗ Wat zijn de gevolgen van teleurstellingen? 
∗ Hoe wil God dat we erop  reageren? 
 
TELEURSTELLING  
Het woord "teleurstelling” betekent: niet voldoen aan jouw verwachting.  Een kleine teleurstelling 
kan b.v. zijn iemand die iets nalaat wat je van hem/haar verwachtte.  Een grote teleurstelling kan 
b.v. zijn dat je vrienden in de bediening je in de steek laten.  Mensen waarin je mogelijk geïnves-
teerd hebt en die je vertrouwd hebt, kunnen je in de steek laten.  Wat doe je dan? 
 
JEZUS’ VOORBEELD 
Welke teleurstellingen kreeg Jezus te verwerken? 
Jezus had een beperkte opleiding gehad, werkte als timmerman toen Hij met Zijn bediening begon 
en kwam ook niet uit een bijzonder opvallend gezin.  Al deze dingen hadden voor Hem een teleur-
stelling kunnen zijn.  Immers Hij had Zich aan de Vader beschikbaar gesteld om naar de aarde te 
worden gezonden en waarom dan juist in zo’n gezin? 
Hij was met Zijn ouders op 6 jarige leeftijd ook uit Egypte gekomen, een soort teruggekeerde 
asielzoeker/emigrant.  Misschien moest Jezus eerst ook wel even wennen in zijn nieuwe woon-
plaats Nazareth toen het gezin vanuit Egypte ('buitenland') weer in Israël terugkeerde. 
 
HOE REAGEERDE HIJ DAAROP? 
We weten uit de bijbel dat Jezus vanaf het begin voortdurend bezig was met de dingen van de Va-
der en Zich daarom ook verdiepte in Gods Woord en erover nadacht en Zichzelf allerlei vragen 
stelde.  Wat voor gevolgen had dat?  Op zijn 30-ste werd Jezus gedoopt door onderdompeling en 
daalde de Heílige Geest op Hem in de vorm van een duif, "De Geest des Heren is op mij,. daarom 
dat Hij Mij gezalfd heeft om…" (Luc 4:18). 
De Heilige Geest was op Jezus en Zijn Bediening, omdat Hij gezalfd was door God met de Heilige 
Geest.  Maar daarbij moest Jezus, net als ons, elke dag weer ervoor kiezen om God te gehoorza-
men; "en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft 
geleden" (Hebr 5:7-8).  Jezus' reactie op teleurstellingen was altijd gehoorzaamheid aan God, de 
Vader.  Jezus oefende, trainde steeds in het gehoorzamen van de Vader en daardoor kan Hij ver-
leidingen tot Zonde weerstaan; de satan gebieden om achter Hem te gaan (uit de weg te gaan) en 
op God gericht te blijven. 
In Joh 5:19 zegt de Here Jezus ook: "Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van 
zichzelf of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, doet ook de Zoon evenzo".  Onze 
Heer, die van ons vraagt om achter Hem aan te komen en hetzelfde te doen als wat Hij deed, door 
de Heilige Geest, reageerde op teleurstellingen altijd, door eerst te kijken hoe Zijn Vader zou rea-
geren in zo'n situatie en de Vader daarin te volgen. 
 
WAT ZIJN TELEURSTELLINGEN FEITELIJK? 
Teleurstellingen zijn gebeurtenissen waarin we het idee of gevoel hebben dat we schade lijden en 
worden benadeeld, terwijl we vinden dat het ons niet had hoeven of moeten overkomen. 
Het zit hem daarbij vooral in het woordje "overkomen”. 
De dingen, díe ons “overkomen" zijn dingen waar we geen invloed op hebben of denken te heb-
ben. 
 
TELEURSTELLINGEN KOMEN ÍN VRIJWEL ALLE GEBIEDEN VAN ONS LEVEN VOOR: 
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∗ Je lichaam: 

∗ Je vindt van jezelf dat je minder mooi bent dan anderen.  Er mankeert van alles en nog 
wat aan je lichaam: je bent te dun of te dik, je neus is te smal of te stomp, je benen en 
heupen zien er volgens jou niet goed uit, etc. 

∗ Een afwijking af ziekte, die maar niet wil genezen 
∗ Je persoonlijkheid: 

∗ Waarom heb je niet de talenten, die een ander wel heeft? 
∗ Je bent teleurgesteld omdat je maar geen overwinning hebt op bepaalde slechte gewoon-

tes 
∗ Je afkomst, opleiding en werk-ervaring.  

∗ Waarom ben ík in zo’n soort gezin opgegroeid 
∗ Waarom kan ik die opleiding niet volgen 
∗ Waarom vind ik steeds maar geen passend werk, waarín ik me verder kan ontplooien 

∗ Relaties met anderen en jezelf: 
∗ Uitspraken van broeders of zusters in de gemeente, die jou kwetsen  
∗ Je voorganger, oudste, diaken of celleider stelt je teleur 
∗ Je stelt jezelf teleur  

∗ Je rol en bijdrage in de gemeente: 
∗ Waarom word ik ook niet zo gebruikt door de Heer, zoals die broeder of die zuster 
∗ Waarom heb ik die gave niet? 

 
Zoals we zien komen teleurstellingen voort uit het verschil tussen het verwachtingspatroon wat we 
hebben en de gebeurtenissen, zoals ze in de dagelijkse werkelijkheid plaats vinden. 
Teleurstellingen komen niet voort uit de situatie waarin we zitten of belanden, maar komen eigen-
lijk voort uit onze persoonlijke reactie daarop.  Natuurlijk is het menselijk dat, als ons iets overkomt 
wat we niet willen en wensen, dat we dan in emotionele zin 'teleurgesteld' zijn. 
Jezus, onze Heer, die steeds in alles ons Grote Voorbeeld is, is door de Heilige Geest ook in aller-
lei situaties geleidt, waarin Hij allerlei, soms zeer extreme, emoties moest meemaken en onder-
gaan.  
 
OOK JEZUS HAD TELEURSTELLINGEN TE VERWERKEN 
Jezus heeft veel tijd en energie gestoken in Zijn discipelen; helaas stelden ze hem regelmatig te-
leur en werd Hij zelfs vergeten, verraden en verloochend door Zijn eigen medewerkers. 
In Heb 5:7-8 lezen we in Het Boek: “7 Terwijl Hij hier op aarde was, heeft Christus onder tranen 
geroepen tot God, Die Hem van de dood kon redden. God verhoorde Zijn gebeden, omdat Hij Zich 
aan Gods wil onderwierp.  8 Zelfs al was Jezus de Zoon van God, toch moest Hij uit ervaring leren 
wat gehoorzaamheid was. Ook als dat pijn en verlatenheid betekende.  9  Nadat Jezus had bewe-
zen daarin volmaakt te zijn, werd Hij de gever van eeuwige redding voor alle mensen die Hem ge-
hoorzamen” . 
Zelfs Jezus moest, tijdens Zijn dagen in het vlees, door gebed Zijn telerstellingen overwinnen on-
der tranen en sterk geroep aan God, Zijn Vader, die hem uit de dood kon redden.  En ook gehoor-
zaamheid leren! 
Vraag jezelf eens af of jij ook al eens zover geweest bent, dat je onder sterk geroep en tranen je 
gebeden in Jezus, naam aan God de Vader hebt geofferd!  Verderop in dat vers staat dat Jezus 
pijn en verlatenheid voelde.  Het hebben van heftige emoties van teleurstelling, angst en tranen is 
iets wat ons allemaal overkomt en zal overkomen, net zoals Jezus. 
Alleen gaat het erom hoe we daarop reageren: wat doen we als we teleurgesteld zijn! 
 
ENKELE PRAKTISCHE VOORBEELDEN UIT DE BIJBEL 
 
1 -NEHEMIA 
Een goed voorbeeld is Nehemia, die het op zijn hart kreeg om de muur rond Jeruzalem te 
herbouwen.  God had hem deze opdracht gegeven en bij het uitvoeren van deze opdracht 
komt Nehemia in allerlei situaties terecht, die hem hadden kunnen ontmoedigen als hij 
daarop met ongeloof had gereageerd.  Nehemia wordt bespot, veracht en men probeert bij 
hem twijfel te zaaien (Neh 2:19).  Nehemia's reactie: “de God des hemels zal het ons doen 
gelukken" (Neh 2:20).  Mensen in de omgeving van Nehemia worden woedend, ergeren 
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zich voortdurend aan wat hij doet en gaan door met hem en zijn medewerk(st)ers te be-
spotten (Neh 4 :1) en enkelen gaan tegen hem samenzweren, tegen hem strijden en ver-
warring stichten.  Nehemia’s reactie was: "Doch wij baden tot onze God en vanwege hun 
houding zetten wij dag en nacht een wacht tegen hen uit”.  Als je het boek Nehemia verder 
leest zie je dat hij ook in situaties terecht komt waarbij: 
∗ Zijn medewerk(st)ers het niet meer zien zitten (Neh 4:10) 
∗ Anderen hem voortdurend 'waarschuwen' voor allerlei komend onheil (Neh 4:10) 
∗ Men wel vier keer probeert om hem weg te lokken van zijn taak (Neh 6:1, 2, 4 ) 
∗ Mensen een vals gerucht (roddel) over hem verspreiden (Neh 6:6) 
∗ En iemand een valse profetie over hem uitspreekt (Neh 6:12). 
Nehemia's reactie is steeds om te doen en te blijven doen wat God hem heeft opgedragen en niet 
aan het ongeloof van zijn omgeving mee te doen.  In Ef 6:16 reikt God ons ook het schild des ge-
loofs aan om ons te kunnen verweren tegen de brandende pijlen van de boze.  
Veel van onze teleurstellingen zijn eigenlijk brandende pijlen van de boze, die wij niet gedoofd 
hebben met ons schild van het geloof.  Door onze twijfel laten we bij onszelf dit schild des geloofs 
naar beneden zakken, waardoor de boze vrij spel heeft om ons in allerlei situaties brandende pijlen 
van teleurstellingen op ons af te sturen.  Daarbij zijn we dan geneigd om God te vragen om deze 
brandende pijlen van teleurstellingen van ons weg te nemen, terwijl God juist van ons verwacht dat 
wij dit schild des geloofs weer opheffen, waardoor deze brandende en kwellende teleurstellingen 
automatisch zullen worden gedoofd. 
 
2 - JOZEF 
Een ander stimulerend voorbeeld is de carrière van Jozef, die onder meer de volgende teleurstel-
lingen in zijn leven kreeg te verwerken: 
∗ Werd door zijn eigen familie verstoten (en bijna vermoord).  
∗ Werd als slaaf in het buitenland te werk gesteld. 
∗ Werd ondanks zijn trouw en inzet ten onrechte door zijn werkgever ontslagen en aangeklaagd. 
∗ Werd ten onrechte beschuldigd van ongewenste intimiteiten op het werk met de vrouw van zijn 

werkgever. 
∗ Verloor de rechtszaak en werd in de gevangenis gegooid. 
∗ Werd ondanks zijn goede werken in de gevangenis vergeten. 
Maar... Jozef bleef God trouw gehoorzamen totdat God hem eruit haalde! 
 
3 - ABRAHAM 
Toen de belofte van een zoon naar de zin van Abraham en Sara te lang uitbleef probeerden zij dit 
zelf in te vullen door de slavin Hagar een zoon van Abraham te laten baren.  De gevolgen hiervan 
waren desastreus, want deze zoon 'naar het vlees' moest van God later worden weggestuurd met 
zijn moeder omdat hij in geen geval de erfenis zou delen met de zoon van de belofte Izaak.  Mede 
hierdoor hebben we nu in het Midden Oosten de strijd tussen de afstammelingen van de zoon 
'naar het vlees' Ismaël (Arabieren) en de joden.  Een verkeerde reactie van onze kant op een si-
tuatie van teleurstelling kan dus grote nadelige gevolgen hebben! 
 
ZONDE EN ONGEHOORZAAMHEID 
Teleurstellingen komen natuurlijk ook voort uit zonde en het vasthouden aan zonde en het niet wil-
len belijden van zonde. Het gevolg hiervan is uiteindelijk de dood, wat de grootste teleurstelling is 
wat een mens kan overkomen en waarvan Jezus ons heeft gered! 
Een andere belangrijke oorzaak van zeer veel teleurstellingen in ons leven is ongehoorzaamheid 
aan zowel natuurlijke autoriteiten, als ook ongehoorzaamheid aan geestelijke autoriteiten. 
De mens is door God geschapen om onder zijn gezag en om gehoorzaamheid aan Zijn autoriteit 
met Hem te wandelen en te leven. 
NATUURLIJKE AUTORITEITEN ZIJN 
∗ Ouders                       -> kinderen 
∗ Meesters, juffen         -> schoolkinderen 
∗ Leraars, leraressen    -> onderwijs, opleiding 
∗ Chef, baas, manager  -> medewerk(st)er, ondergeschikte, personeel  
∗ Burgemeester, politie  -> inwoners van de stad 
∗ Belasting, regering      -> burgers in het land 
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Bedenk voor jezelf eens een voorbeeld uit je leven, waarbij je daar ongehoorzaamheid aan een 
natuurlijke autoriteit in de problemen kwam en (helaas) een teleurstelling moest ondergaan! 
 
GEESTELIJKE AUTORITEITEN ZIJN 
∗ God de Vader, Jezus Christus de Heer en God de Heilige Geest  
∗ Door God aangestelde en gezalfde Herders, oudsten, Diakenen en andere leiders 
∗ Door God aangestelde en gezalfde Apostelen, Profeten, Leraars & Evangelisten, die onder het 

gezag van de lokale Herder/Voorganger hun bediening uitoefenen. 
∗ Door God gezonden Engelen 
In 2 Cor 8:5 schrijft Paulus: "en Zij gaven zich, zoals wij niet hadden durven hopen, eerst 
aan de Here en door de wil van God ook aan ons".  God heeft ons geestelijke autoriteiten 
gegeven om ons aan te geven!  Veel teleurstellingen bij broeders en zusters komen en 
blijven, omdat ze zich uiteindelijk niet echt willen geven aan de geestelijke autoriteiten, die 
God hen gegeven heeft om hen te beschermen en te leiden. 
Jouw dienen is voor Jezus en Zijn Lichaam! 
 
TOEWIJDING 
Sommigen denken: "leuk om in de gemeente mee te doen", maar dat is niet voldoende!  Net als bij 
een Olympisch sporter volledige toewijding nodig is om de overwinning te behalen, te trainen, tijd 
vrij te maken voor de sport, moeilijke doelen te overwinnen, etc. geldt dit ook in het Koninkrijk van 
God! 
Strijd daarom de goede strijd; kíes de goede dingen die nodig zijn in jouw leven; en niet alleen de 
leuke! (1 Tim 1:18, 1 Tim 6:12 en 2 Tim 4:7); 
 
ROEPING EN TEAMWERK 
Teleurstellingen kunnen je ook afhouden van je roeping. Weet je jouw roeping, dan ben je beter in 
staat te zeggen: "ik weet wat de wil van God is voor mijn leven, Ik hou vol!".  
Denk aan Nehemia.… 
Een andere belangrijk element is te werken met toegewijde mensen in je team.  In veel gevallen 
worden fouten gemaakt met de samenstelling van het team.  Iemand moet niet in een team gaan 
vanwege dezelfde reden dat sommige jonge mensen hun ouders zouden verlaten om te gaan 
trouwen met iemand omdat het thuis niet leuk is.l.. een verkeerd motief dus!  Daarom is het be-
langrijk goede, eerlijke relaties met elkaar te ontwikkelen en elkaar beter te leren kennen voordat 
men met elkaar in zee gaat!  Eerlijke verwachtingen helpen teleurstellingen voorkomen. Ook is het 
belangrijk relaties te onderhouden met diegene die je uitgezonden hebben.   
Vrijwillige onderwerping is een zeer belangrijke keuze! (1 Pet 5:5 ). 
En een biddend thuisfront maakt de weg van God vrij in jouw leven! 
 
GEBED EN NIEUW LEVEN 
Gebed is uiteindelijk de belangrijkste factor bij het opstarten van nieuwe gemeentes, groepen, be-
dieningen, enz.  Zonder dat is alles gedoemd te mislukken!  Want ALLEEN de Heer kan bouwen.... 
(Mat 16:18). 
Na een donkere periode van strijd en testen zal er weer een nieuwe periode aanbreken (als je je 
les tenminste geleerd hebt. . . ). 
Leiders blijken pas echte leiders te zijn, als ze ook in moeilijke tijden volhardend zijn.  Een goed 
voorbeeld is David in Psalm 6:4-8 waarin hij Zich beklaagd onder het vijandschap.  Maar in vers 9 
is zijn stemming veranderd en vertrouwen keert terug en hij gaat opnieuw de strijd aan, waarom?  
Hij riep tot God, bad en ontving openbaring.  Zijn gebed werd een oorlogsgebed! 
 
VOLHARD 
1 Tim 4:16 spreekt: "zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen, want door dit te doen 
zult gij uzelf als hen die u horen behouden".  Volharden is doorgaan in moeilijke omstandigheden; 
wanneer je eigenlíjk liever er mee op wil houden, uit de gemeente zou willen weggaan. 
Dat kan niet….. als je n.l. naar andere gemeente zou gaan is dat ook het Lichaam van de Heer en 
moet je weer opnieuw - van voren aan - je les gaan leren; jammer van de tijd!  Jac 5:11 “zie, wij 
prijzen hen zalig die volhard hebben”.  Dan wordt het voorbeeld van Job genoemd en aan het 
EINDE: “de Heer is rijk aan barmhartigheid en ontferming".  Hij kent je strijd maar wil dat je leert 
door ervaring!  Kort samengevat levert Gods bediening dus strijd op!  Maar de strijd is tweeledig: 
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De duivel wil je doelen stukmaken maar God laat het meewerken ten goede als je Hem liefheeft en 
het zal je trainen om jou meer toe te vertrouwen! 
 
SUCCES METEN 
Dikwijls maken we fouten bij het meten van eindresultaten. 
Soms moeten we een lange tijd zaaien voordat, we resultaat zien.  Als we plotseling resultaat zien 
kan dat best zijn, doordat anderen jaren geleden reeds gezaaid en gebeden hebben voor de op-
wekking die jij meemaakt.  Kijk ook niet naar aantallen; op zich betekent dat niets!  Als je b.v. kijkt 
naar een gemeente van 100 man in een dorp waar 400 mensen wonen is die gemeente zeer groot 
maar in een stad van 200.000 niet of wel……?  De enige graadmeter van succes is als de wil van 
God ontdekt EN uitgevoerd wordt!  Dan kan HIJ zijn wasdom geven! 
 
“IK ZAL MIJN GEMEENTE BOUWEN” ZEGT JEZUS (Mat 16:18). 
Wil jij meewerken en de prijs betalen?  EN TELEURSTELLINGEN OVERWINNEN? 

PERSOONLIJK ACTIEPLAN 
Schrijf hieronder eens een aantal gebeurtenissen op waarin je ernstig werd teleur gesteld.  En no-
teer daarbij in het kort hoe je daarbij in eerste instantie reageerde en welke gevolgen dit had. 
Vraag jezelf af hoe Jezus, je Heer in zo'n situatie had gereageerd. 
 
TELEURSTELLING – 1 …………………………………………………………………………………….. 
Mijn eerste reactie …………………………………………………………………………………………… 
Gevolgen ……………………………………………………………………………………………………… 
 
TELEURSTELLING – 2 …………………………………………………………………………………….. 
Mijn eerste reactie …………………………………………………………………………………………… 
Gevolgen ……………………………………………………………………………………………………… 
 
TELEURSTELLING – 3 …………………………………………………………………………………….. 
Mijn eerste reactie …………………………………………………………………………………………… 
Gevolgen ……………………………………………………………………………………………………… 
 
TELEURSTELLING – 4 …………………………………………………………………………………….. 
Mijn eerste reactie …………………………………………………………………………………………… 
Gevolgen ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Zijn er nu gebieden in je leven waarin je een bepaalde vorm van teleurstelling ervaart? 
Heb je dat al bij de Heer gebracht? 
In hoeverre heb je je schild des geloofs daarbij goed opgeheven om de brandende pijlen van de 
boze goed en afdoende te kunnen doven of "hangt je schild halverwege"? 
 
GODS AANWIJZINGEN OM TELEURSTELLINGEN "OP TE LOSSEN" 
 
Hierboven hebben we gezien dat er allerlei gebieden in ons leven zijn waarin voortdurend allerlei 
gebeurtenissen anders lopen dan wij ons hadden voorgesteld.  Soms zullen onze emoties daarbij 
heftig zijn, zoals ook onze Here Jezus heeft meegemaakt. 
Onze reactie zal echter uíteindelijk bepalen of zo'n situatie tot een blijvende teleurstelling leidt of 
dat we overwinnen door ons geloof in het Woord en de beloften van God!  
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