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Maandthema oktober:
GEMEENSCHAP
Gemeenschap met God is een relatie waarin uitwisseling
plaatsvindt tussen God en mens. Hij geeft; ik beantwoord.
Dit is het idee dat uitgedrukt wordt in het nieuwtestamentische woord ‘koinonia' (in de
Nederlandse Bijbel vertaald met ‘gemeenschap').
Over het algemeen betekent ‘koinonia' het gezamenlijke deelnemen aan iets door twee of
meer partijen, een actief delen waarbij de partijen over en weer geven en ontvangen.
"Gemeenschap bestaat uit gevenontvangen.
Hij gaf Zichzelf aan mij, ik geef mijzelf aan Hem.
Aanbidding is ten diepste de levende gemeenschap tussen de Heer en zijn kind. Hij stort
zijn liefde uit in mijn hart (Rom 5:5); ik beantwoord die liefde. Dit is een constante
liefdesrelatie.
Gemeenschap met God is een relatie waarbij het initiatief van God komt.
Hij heeft ons gezocht, terwijl we vijanden waren van Hem. We waren vanaf de zondeval
van de Heer afgekeerd, wetteloos geworden. Hij gaf ons zijn Zoon, Jezus. Het offer van
Jezus is een eenzijdig geven.
Vgl. Abraham: Genesis 15:17-18. De Heer ging alleen tussen de stukken dieren door.
Het kruis is de basis voor gemeenschap met de Heer en met elkaar.
Gemeenschap met God is een relatie waarin christenen liefde ontvangen van, en
in liefde reageren op alle drie de Personen van de Drie-eenheid.
De Vader: ‘Onze Vader..’ Abba (Papa), Hij is niet alleen onze Vader, maar ook MIJN
Vader. Abba, is heel persoonlijk (Rom 8: 15). Het Vaderhart zoekt mij (denk aan de
verloren zoon – Luc 15); verlang ik het hart van de Vader te zoeken, te kennen?
De oudste verloren zoon kende nog steeds het hart van zijn vader niet. ‘ik krijg niets….’
Gemeenschap met de Vader is niet alleen ‘vragen’ maar een bovenal een liefdesrelatie.
De Zoon: Joh 15:9-17 Jezus houdt van ons; we hebben gemeenschap met zijn liefde;
Hij noemt ons zijn vrienden, als we doen wat Hij zegt.
‘Welk een Vriend is onze Jezus; ben ik een vriend van / voor Hem?
1 Kor1:9 We zijn groepen tot gemeenschap met de Heer Jezus!
Hij is de ware Wijnstok; ik ben als rank aan Hem verbonden. ‘Blijf in Mij, gelijk Ik in U’
Joh 15:4. Zijn levenssappen stromen in mij.
De Heilige Geest: Joh 14:16-17. De Heilige Geest is de andere Trooster, Helper, de
Parakleet. De Geest der waarheid zal voor altijd bij ons zijn, we kennen Hem; Hij zal in
ons
Vers 26: Hij zal alles leren en te binnen brengen.
Op de Pinksterdag (Handelingen 2) kwam de Geest in de gelovigen, in de Gemeente. De
gelovigen hadden gemeenschap met de Heilige Geest; Hij zette hen in vuur en vlam.
2 Kor. 13:13 ‘…en de Gemeenschap des Geestes zij met u allen.’
Wij moeten diepere relatie / gemeenschap krijgen me de Vader, de Zoon en de Geest.
We moeten communiceren (luisteren, spreken).
Gemeenschap met God is een relatie van actieve, op de toekomst gerichte
vriendschap tussen God en mens.
Gemeenschap met God betekent eenvoudig je gedragen als een vriend van de God die
jou zijn vriend heeft genoemd.
Vrienden leren elkaar al gaande kennen; zoeken elkaars hart. Vertrouwen groeit.
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Elkaars beweegredenen en bedoelingen worden steeds
duidelijker.
Zo is de vergelijking ook binnen het huwelijk. Gemeenschap is de meest intieme
liefdesrelatie van de huwelijkse vriendschap.
Jezus, de Bruidegom, noemt ons zijn Bruid. We zijn op weg naar de bruiloft van het Lam.
Het boek Hooglied beschrijft de prachtige liefdesrelatie tussen de bruidegom en de bruid.
In Jeremia 50:5 zoeken de Israëlieten en de Judeeërs verbondsgemeenschap me de
Heer.
In het N.T. zijn de gelovigen geroepen tot gemeenschap met de Zoon van God (1 Kor
1:9).
Als wij in Hem zijn, behoren we zo te wandelen zoals Hij zelf gedaan heeft (1 Joh 1:6).
Door het geloof zijn wij allen één in Christus.
Gemeenschap vanuit de relatie met de Heer geeft ook gemeenschap met elkaar,
de leden van het Lichaam
Het geweldige sacrament van deze gemeenschap met de Heer en met elkaar is het
Heilige Avondmaal.
Zijn Lichaam en Bloed is in mij, ik eet van hetzelfde Brood en drink uit diezelfde beker als
mijn broeder en zuster. We zijn één Lichaam; Hij is het Hoofd. Gemeenschap met elkaar
hebben betekent dat je de ander respecteert, ziet als lid van datzelfde Lichaam.
Het gevolg van Pinksteren moet zijn, dat de gelovigen bovenal de Gemeenschap met de
Heer zoeken. Dat uitte zich o.a. in volharding bij het onderwijs der apostelen (leiders), de
gemeenschap (samenkomen in liefde) (Hebr 10:25), breken van het brood en de
gebeden (Hand. 2:42). Ze hadden alles gemeenschappelijk (vers 45) Denk aan getrouwd
zijn in gemeenschap der goederen.
Vanuit de Geest behoren we onze medebroeders en zusters te zegenen.
Gemeenschap met de Heer brengt vrucht; nieuw leven voort
Maria werd zwanger; de Heilige Geest kwam over haar (Luc 1:35). Ze verlangde dat
Gods wil zou geschieden in haar leven (vers 37). Het gevolg was, dat zij Jezus mocht
openbaren.
Als wij leven in gemeenschap met God en met elkaar, dan openbaart dat Jezus. Lees ook
Joh 13:14-15. De wereld zal zien dat we volgelinge van Jezus zijn door de liefde
onderling.
Heel het boek Handelingen spreekt van Gemeenschap met God en met elkaar. Het
gevolg was, dat de wereld bereikt werd met het goede nieuws.
Als gemeenschap met de Heer verdiept wordt, zal dat sterkere relaties, huwelijken,
vriendschappen voortbrengen. Het leven van Jezus zal uit ons geboren worden.
De vrucht van de Geest (Gal 5:22) wordt zichtbaar als gevolg van gemeenschap me de
Geest.
Laat deze maand een start zijn van een verdiepende gemeenschap met de Heer,
het Hoofd, en met elkaar, de leden van ėėn en hetzelfde Lichaam!
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Maandthema november:
MIJN LEIDERSCHAP
‘…En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam
moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk
bewaard te zijn..’ 1 Tess 5:23
‘T‘oen bracht de HEER God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te
beheren.’ Gen 2:15
Leiderschap uitoefenen begint in je eigen leven. De Heer stelt mij persoonlijk
verantwoordelijk voor mijn hof, hart (Spr 4:23). Mijn leven moet bewerkt en beheerd
worden. Het gevolg zal zijn dat er vrucht zal zijn. Ik bepaal zelf wie er in mijn hof komt
en wat er bewerkt wordt. Mijn leiderschap is afhankelijk van mijn wil en keuzes.
Leiders hebben doelen. Goede leiders zoeken het goede voor de ander (dienend
leiderschap) en voor zichzelf. Om doelen te bereiken moeten wegen bewandeld worden.
Welk doel zie ik voor mijn eigen leven?
Het leiderschap in mijn leven is altijd een strijd. Rom 7:18-> ’Ik wíl het goede wel, maar
het goede doen kan ik niet.’Het wezenlijke is: Wie is de leider van mijn ziel?
Mijn ziel staat voor emotie, denken, intelligentie, gevoel, karakter, persoonlijkheid.
De ziel heeft een relatie naar de geest en naar het lichaam.
Mijn ziel neemt waar (via zintuigen) en geeft reactie.
De geest is het meest innerlijke, het onsterfelijke. De geest is in staat om gemeenschap
te hebben met de Heilige Geest. Mijn geest aanbidt God. Mijn geest moet geregeerd
worden door de Heilige Geest.
Het lichaam is het tijdelijke huis, waarin de geest / ziel woont.
Ik moet de Heer met mijn lichaam verheerlijken (1 Cor 6:20). Dat kan alleen als de
Heilige Geest in mij woont, in mij regeert. Van nature zoekt het lichaam, het vlees het
aardse. Het vleselijke staat tegenover het geestelijke. Het vleselijke staat voor het
zondige, het oude leven (dit moet gekruisigd zijn).
Als mijn ziel geregeerd wordt door mijn vlees / lichaam, dan zullen mijn keuzes, denken,
emoties het zondige zoeken, nederlaag lijden, vruchteloos zijn.
als het vlees heerst: -> ziel wordt beheerst door het vleselijke -> het werk van de
Geest in mijn geest blijft achterwege -> Gods doel wordt gemist
Als de Geest in mijn geest heerst -> mijn ziel wordt beheerst door mijn geest -> het
vlees is onderworpen -> God komt tot zijn doel
MIJN LEIDERSCHAP VOOR MIJN PERSOONLIJK LEVEN HEEFT ALS FUNDAMENT;
GEMEENSCHAP MET DE HEER.
Het Woord woont rijkelijk in mij (Coll 3:16); moet werkzaam zijn in mij (1 Tess 2:13).
Het Woord moet regeren.
Zo moet de zonde niet over mij heersen (Rom 6:12). Ik moet heersen over de zonde!
Verslaving moet niet heersen over Gods kinderen. 1 Joh 4:4 -> Hij in mij is meerder!!!
Mijn zintuigen (ogen, oren, gevoel / tast, smaak, reuk) en ook mijn tong moet geleid
worden door de Geest, die heerschappij voert over mijn geest.
David was de leider van zijn ziel; hij onderwees zijn ziel vanuit zijn geest met de
waarheid van God(Psalm 42:6). Als zijn ziel onderwezen werd door zijn zintuigen dan
leed hij nederlaag (hij zag Batseba…). Job 31:1 ->Job sloot een verbond met zijn ogen..
Zijn zintuigen waren onderworpen aan zijn geest. Het is goed om je zintuigen te
onderwijzen, om tot je lichaam te spreken, om de wil van God te onderwijzen.
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Leiderschap begint bij mijn houding t.o.v. de Heer:
•
•
•
•
•
•

Bescheidenheid - "want los van Mij kunnen
jullie niets" - leidt me tot:
Hem zoeken - en wanneer Hij Zichzelf en wat Hij aan het doen is aan mij
openbaart - dan kan ik:
Hem liefhebben - door te gehoorzamen en met Hem samen te werken - dan kan
ik:
Hem dienen - en terwijl ik anderen in liefde dien schept dit gelegenheden om:
Hem te aanbidden –en Hem de glorie te geven - en om mijn overgave te
praktiseren:
Verantwoording - Ik vraag anderen om er op te letten dat ik me hier inderdaad
ook aan houd

Ik moet eerst leiding leren geven aan mezelf voordat ik leiding kan geven aan de ander
het principe van splinter en balk..). Ook geeft de Heer naarmate je ijverig en
betrouwbaarheid ook meer verantwoordelijkheid (Matt 25:21).
Werkelijk geestelijk leiderschap, met een bescheiden en dienstbare geest, zal er toe
leiden dat mensen je volgen omdat ze je willen volgen, niet omdat ze je moeten volgen.
Oprechte nederigheid en geestelijk leiderschap zijn aantrekkelijk.
Jezus, de Grote Leider was de Dienaar. Hij zocht niet zijn eigen positie, eer, maar Hij
zocht de ander. Hij zette zijn leven in voor de schapen. De Herder heeft als doel om de
schapen te weiden, te zegenen, naar de eindbestemming te leiden.
Mensen willen graag iemand volgen die samen met hen dient en een voorbeeld voor hen
is. Misschien vat de Apostel Paulus het wel het beste samen: "Wees mijn navolgers, zoals
ik het ben van Christus" (1 Korintiërs 11:1).
In hoeverre is mijn ziel en lichaam onderworpen aan Gods wil?
Wie geeft leiding in mijn leven: geld, zonde, zucht naar nicotine, drank, eten, snoep, sex,
tv? Gods Woord, door God aangestelde dienaren….? Accepteer ik door God aangesteld
gezag? (Rom 13)
Ben ik iemand die nagevolgd word in mijn gezin?
Ben ik een voorbeeld op mijn werk?
Wat is mijn motief om leiding te geven aan de ander?
Leiding geven moet je leren (bijv. een oudste mag geen pasbekeerde zijn).
Laten wij Gods onvoorwaardelijke leiding toestaan in alle gebieden van ons leven, en,
voor de Heilige Geest, heerschappij voeren over onze wil, denken, laten en handelen.
2 Kor 10:4 De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang,
maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen
spitsvondigheden neer 5 en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis
van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te
onderwerpen 6 en zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden,
paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen.
Ik ben de leider van mijn eigen leven onder Gods leiding
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Maandthema januari:
COMMUNICATIE
Inleiding
Communicatie is een informatie-uitwisselingsproces. Het is een proces om kennis uit te wisselen.
Communicatie bestaat uit de volgende stappen:
Communiceren = Info → coderen → zenden → ontvangen → decoderen → info
Coderen van informatie. Informatie dient bewerkt te worden voordat
ze verzonden kan worden. Dit bewerken (coderen) van informatie kan
op velerlei manieren. Taal is een voorbeeld van een communicatiecode.
Belangrijk voor het gebruik van een code is dat de ontvanger deze code
begrijpt.
Verzenden van de gecodeerde informatie. Het verzenden van de
gecodeerde
info.kan op velerlei manieren plaatsvinden. (spraak, lichaamstaal, mail, enz.)
Ontvangen van de gecodeerde informatie. Om de gecodeerde informatie op te kunnen vangen
is een apparaat of orgaan noodzakelijk wat gevoelig is voor trillingen (oor), lichtsignalen (oog)
en/of elektromagnetische straling (radio, computer, enz.).
Decoderen van de ontvangen informatie. De ontvangen gecodeerde informatie dient, om
verder bewerkt te kunnen worden, gedecodeerd te worden. Wat hoor je, zie je, merk je op?
Terugkoppelen feedback van de ontvanger naar de zender. In eerste instantie dat het bericht is
ontvangen, in tweede instantie dat de boodschap is begrepen en in derde instantie dat het
gevraagde wordt uitgevoerd. Iemand kan bijvoorbeeld per e-mail een boek bestellen. Gebruikelijk
is dat de zender dan een ontvangstbevestiging terug krijgt, met bijvoorbeeld een bestelnummer en
de datum waarop de bestelling thuis wordt afgeleverd. ‘Heb ik goed begrepen, dat..?
Als in het communicatieproces één stap ontbreekt, dan vindt er geen communicatie
(informatieoverdracht) plaats. Er is sprake van ruis als er bij het verzenden, ontvangen of
decoderen iets mis gaat. Op sommige vormen van ruis hebben we zelf invloed, op andere niet.
Wanneer er sprake is van ruis waar we zelf geen invloed op hebben, dan spreken we over externe
factoren. Men kan hierbij denken aan een telefoonlijn waar storing op is, of een vliegtuig dat laag
over vliegt. Indien er sprake is van ruis waar we wel invloed op hebben, dan spreken we over
interne factoren. Hierbij kan men denken aan onduidelijk spreken en moeilijk taalgebruik.
God wil communiceren met de mens. Hij wil zijn verbond bekend maken (Ps 25:14). Hij wil
spreken en Hij wil luistern naar ons. Eerder hebben we gehoord, dat Hij gemeenschap wil met de
mens; hij schiep de mens om relatie mee te hebben. Hij wandelde met de mens in de hof van
Eden.
De zonde heeft deze relatie en communicatie verbroken. Gevolg van zonde -> vrees -> vlucht.
Zo ook in Genesis 11. Tijdens de torenbouw in Babel zondigde men; was de basis van relatie en
communicatie niet de Schepper, maar de mens, het ego. Verwarring, verwijdering en oorlog zijn
gevolgen.
Het talenwonder van Pinksteren (Handelingen 2) richt ons op God en op elkaar.’Daarom is het
spreken in tongen, in hemelse talen onmisbaar voor de gelovige (Marc 16). De communicatie van
de Geest bindt mensen tezamen. Je communiceert vanuit het hart door de Geest.
Vanuit een gezonde communicatieve relatie met de Heer zal er ook gezonde onderlinge
communicatie zijn.
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De Heer wil tot ons spreken (Coderen). Hij heeft ons veel te
zeggen. Er is veel hemelse informatie (beloften, zijn plannen,
aansporing, correctie, enz).
Hij zoekt vele wegen om die informatie tot ons te laten komen (Verzenden). (zachte suizen van
zijn stem, prediking, openbaring door het Woord, profetie, dromen, enz).
Onze geestelijke zenders moeten gericht zijn op de hemel (Ontvangen). ‘Wie oren heeft die hore,
geestelijke ogen, open hart, honger, verlangen.
Is het duidelijk wat zijn informatie / boodschap is? (Decoderen). Mediteren, bestuderen, herhalen,
belijden, uitvoeren, gehoorzamen.
Daarom is ´stille tijd´ belangrijk. Tijd nemen voor en met Hem. Hij wil spreken en luisteren.
Wil ik luisteren en spreken? Joz. 1:8. Gods stem leren verstaan gebeurt van uit een close relatie
(denk aan de jonge Samuël).
Verdiepen van kennis en verdiepen van gebedsleven zijn noodzakelijk voor iedereen.
Naast onze dagelijkse stille tijd, is een permanente 24-uurs relatie belangrijk.
Als je in het huwelijk alleen op gezette tijden met elkaar communiceert, is dat het begin van het
einde. Wie geen open communicatie heeft met de Heer, heeft geen echte relatie met Hem.
Ook in onze dagelijkse omgang met elkaar zijn de 4 uitgangspunten van communicatie belangrijk.
De boodschap die ik verzend moet in de geest zijn van Christus!
1 Cor 3:9-16. Wij hebben de zin / Geest van Christus.
1 Joh 2:27 Hij leert mij alles, zijn zalving is op mij; ik moet wel in Hem blijven!
Wat codeer ik, wat is mijn bedoeling? Hoe verzend ik; in / met welke geest, bedoeling?
Jacobus waarschuwt ons voor het gebruik van de tong (H3). Mensen kunnen scherpe tong
hebben…ik ben nou eenmaal zo…’ Laat je tong onder controle zijn van de Geest. Scherpe tong,
roddel, laster = zonde!
Spr.18:21 Woorden hebben macht over leven en dood,
wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.
Spr.15:4 Kalme woorden zijn een levensboom,
een valse tong vernietigt de geest.
Spr.24:26 Wie een eerlijk antwoord geeft,
is als iemand die een kus op je lippen drukt.
Spr.21:23 Wie zijn tong in toom houdt,
bespaart zich in zijn leven allerlei ellende.
Spr.18:13 Wie antwoordt zonder eerst te luisteren,
handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk.
Elke vorm van communicatie moet tot doel hebben om op te bouwen,
te zegenen, te verbeteren.
Communiceer ik om mijn gelijk te halen of om de zegen van de Heer te zien? Hij leert om de
minste te zijn de dienaar. Dit is niet de geest van de wereld. Als de Geest in mij regeert, dan leert
Hij mij communiceren met anderen (gezin, kerk, werk, buurt, enz)
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MAANDTHEMA maart:
DE KRACHT VAN GOD
DUNAMIS
“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”
(Hand. 1:8)
In de grondtekst staat voor kracht het woordje ‘dunamis’. Veel woorden uit onze taal zijn hier van
afgeleid (dynamiet, dynamo, etc). Dunamis kracht betekent o.a. het volgende:
de mogelijkheid om iets te doen, overvloedige kracht, machtige kracht, kracht om wonderen te
verrichten, gewelddadige kracht.
Gods kracht is oneindig,van eeuwigheid tot eeuwigheid. (lees Jesaja 40:25-31). Door die kracht is
alles ontstaan. Het Woord is vol van scheppende kracht (Joh 1:1-2).
Meer dan 100 keer komt in het N.T. het woord Dunamis voor. Gods kracht in werking!
Jezus kon niets doen zonder de Dunamis. Handelingen 10:38 geeft aan, dat Hij gezalfd was met de
Heilige Geest en met Kracht! Ook wij hebben die Kracht nodig. We leven in Gods Koninkrijk, het
Koninkrijk van Kracht! (1 Kor 4:20).
Eigen kracht is onvoldoende, telt niet mee. Paulus zegt, dat zijn Kracht in zijn zwakheid
geopenbaard wordt: ´En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht
openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen,
opdat de kracht van Christus over mij kome.’’ Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, maar Hij leeft
uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen met Hem leven voor u uit de
kracht Gods. (2 Kor. 12:9, 13:4)
God openbaart zijn Kracht op velerlei wijzen:
Het Woord
Jezus is het Woord (Joh 1). Het Woord schept (Gen 1,2), schenkt vergeving (Luc 5;24), geneest
(Ps 107:20),wekt op (Joh 11:43), bevrijdt (Matt 8:16).
Het Woord is nabij, in mijn mond en in mijn hart (Rom 10:8). Dat Woord moet zijn werk doen.
Het Woord is het zaad. Zaad heeft geweldige levenskracht. Het moet in vruchtbare grond gezaaid
worden en vrucht voortbrengen. Als ik dus het Woord lees, mediteer, opberg in mijn hart, belijd,
proclameer, dan zal dat Woord zijn werk doen (Jozua 1:8, Psalm 1, Rom 10:17).
Jezus wederstond de duivel door het Woord (Rhema).
Het zwaard van de Geest zal overwinning geven. (lees Efeze 6:10-19)
‘De stem van de Heer is vol kracht’ (Psalm 29:4) Als Hij spreekt dan wordt zijn kracht
geopenbaard.
Het kruis
Het woord van het kruis…is een kracht Gods, een gekruisigde Christus…Christus, de kracht Gods en
de wijsheid Gods…(1Kor 1:18-24).
Het kruis maakt een einde aan het oude, het betekent de dood, plaatsvervangend sterven.
Het kruis maakt een einde aan mijn ‘oude ik’ en laat Christus in mij leven (Gal. 2:20).
De Opstandingskracht
De grote kracht voor de gelovige is de opstanding van Jezus Christus (Fil. 3:10). Hij is opgewekt
om onze rechtvaardiging (Rom. 4:25). De kracht die Hem uit de doden deed opstaan is in ons.
‘er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en
opgewekt in kracht. (1 Kor 15:43). Door zijn opstanding geloven we in de opstanding der doden.
Door zijn opstanding is het leven tot ons gekomen. Hij leeft in mij. Hij heeft de sleutels van de
dood en van het dodenrijk. Ik leef niet meer in de duisternis maar in het licht.
De Heilige Geest
De Heilige Geest is pneuma, levensadem, geest, wind. De Geest is de Kracht van God in en over
ons.
De discipelen konden niets doen, totdat ze vervuld werden met de Heilige Geest.
De doop in de Heilige Geest is onmisbaar voor iedere gelovige. Jezus begon zijn bediening, nadat
de Geest over Hem kwam. Hand. 10:38 en Jesaja 61:1-3 geven o.a. aan dat de zalving en kracht
van de Geest wonderwerken voortbrengen.
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De Geest wil Gods volk aangorden met kracht. Het is de
Geest in ons. Hij geeft gaven, bedieningen.
Boze gewesten werden uitgedreven door de vinger Gods
(Luc. 11:20).
Matth 12:28 laat zien dat de vinger Gods de Heilige Geest is.
Voor die kracht van de Geest moet elke duivel wijken. De Heer heeft ons ook die autoriteit en
kracht gegeven. ‘Kijk, Ik heb jullie de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen
en in te gaan tegen alle vijandelijke krachten; niets kan jullie deren.’ (Luc 10:19).
Het Bloed van Jezus
Het bloed is het leven. Het bloed verbrak de macht van de Farao (Exodus 12). Het Bloed van Jezus
is Gods kracht tegen de machten der duisternis.’ En zij hebben hem overwonnen door het bloed
van het Lam ..’ (Openb. 12:11) Het Bloed van Jezus verlost, verzoent, bevrijdt. Het is Het
Betaalmiddel!
Ik moet daarom leven achter het Bloed. Het Bloed moet altijd tussen mij en de vijand staan.
De Naam van de Heer
De Naam van de Heer is een geweldige Kracht. In zijn Naam is overwinning. Als ik bid en dit doe in
zijn Naam dan verhoort Hij. De Naam van de Heer is een sterke toren.. (Spreuken 18:10).
Zoals zijn Naam is, zo is Hij. Voor de Naam van de Heer siddert de boze. Toe David de strijd
aanging met de reus Goliath zei hij : ‘Maar David zei tegen de Filistijn: ‘Jij komt op mij af met
zwaard, werpspies en sabel, maar ik kom op jou af met de naam van de H E E R van de machten,
de God van Israëls gelederen, die jij getart hebt. (1 Sam 17:45)
Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is de gemeenschap met de Heer en met elkaar. We gedenken zijn dood.
We geloven dat we één zijn met het Bloed en Lichaam van de Heer. Het openbaart het leven van
Christus in mij. Het brengt genezing voor Gods volk. Het brengt geloof voort.
Liefde
De Agape, de Gods-liefde , de alles opofferende liefde is geweldige kracht. Zijn zelfopofferde liefde
zou tot het uiterste gaan (Joh 13:1). God is Liefde. Gods liefde is in ons hart uitgestort (Rom 5:5).
De wereld zal weten dat wij discipelen zijn van Hem, door de onderlinge liefde (Joh 13:34)
Overgave, onderwerping, gehoorzaamheid
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. (Jac.4:7)
Als ik Gods kracht wil ervaren in mijn leven dan zal ik mij moeten onderwerpen aan zijn wil.
Als ik overwinning wil hebben over het rijk van de duisternis, dan zal ik mij eerst moeten richten
op het mij onderwerpen aan God en Hem te gehoorzamen.
Eensgezindheid, de gemeente
‘Vijf van u zullen honderd achtervolgen, en honderd van u zullen tienduizend achtervolgen, en uw
vijanden zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen.’( Lev 26:8)
Eenparigheid / eensgezindheid is een geweldige kracht. De Koning gaat voorop, en zijn leger volgt
Hem.
Verschillende gaven, bedieningen, talenten, roepingen vullen elkaar aan en maken het lichaam
compleet en sterk. Jezus leert ons bidden: ’Onze Vader.. Van U is het Koninkrijk en de Kracht..’
Samen Hem prijzen (denk maar aan de rondgangen om Jericho) maakt geweldige Kracht van God
vrij.
Tot slot
De Heer heeft ons wapens gegeven, die geladen zijn met de Kracht van God.
‘De wapens waarmee wij strijden zijn niet menselijk, ze zijn geladen met Gods kracht, in staat om
elk bolwerk neer te halen. (2Kor 10:4).
In alles wat wij doen, (bidden, lofprijs, proclameren, zingen, lezen, mediteren, belijden, enz.) moet
de Kracht van God zijn. Daarom moeten wij een leven hebben wat steeds vervuld is met de Geest
(Efeze 5:18). Hij leer ons hoe we zullen wandelen in de Kracht van God.
‘Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij
vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties,
tot in alle eeuwigheid. Amen.’ (Efeze 3:20-21)

Maandthema’s 2010/2011 van de
Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap
Door zijn Kracht in ons wil God doen, meer doen, veel meer
doen, oneindig veel meer doen dan ik vragen of denken kan,
kan bidden of beseffen!

p

Maandthema’s 2010/2011 van de
Nieuw Leven Evangelie Gemeenschap

p

MAANDTHEMA april:

“DE KRACHT VAN INVLOED”

_______________________________________________________________________________
GOD HEEFT DE MENS GESCHAPEN OM INVLOED UIT TE OEFENEN
Gen 1:28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en
breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over
alle dieren...
WAT BETEKENT EN HOE WERKT INVLOED?
Op het NLEG-logo ziet u mensen die invloed uitoefenen. Het thema van de maand april is
‘beïnvloeding’ Het woord “invloed” komt van het latijn “influxus” wat betekent “het invloeien van
water” (Joh 7:38).
Het woordenboek zegt:
1.
De inwerking van een zaak of omstandigheid op een andere of op personen. Denk aan “van
invloed zijn”, “van belang, van betekenis zijn” en “onder invloed van iets zijn”.
2.
Morele inwerking van een persoon op anderen dus “een goede, verkeerde, matigende
invloed hebben, krijgen, uitoefenen op …”.
Het betekent ook: een effect hebben op iets; inwerking, vooral geestelijke inwerking op anderen.
Het houdt ook in gezag, vermogen om iets te bewerken, zeggenschap, druk, gewicht, greep,
macht, overwicht, vat, draagwijdte, gevolg, uitwerking, werking. De term “rijden onder invloed” is
een voorbeeld hoe mensen verkeerd beïnvloed worden. Samengevat kunnen dus beïnvloed worden
en ook anderen beïnvloeden en dat zowel positief als negatief. Hoe kunnen we daar beter en
bewuster mee omgaan?
MAATSCHAPPIJ
De economie, reclamewereld, media, politiek, etc. beïnvloed ons met haar boodschappen om te
gaan denken, doen, kopen, besluiten en leven zoals zij dat willen. Het evangelie beïnvloed de mens
en geeft informatie om God te leren kennen. Gods invloed geeft ons altijd een keuze; we hebben
een vrije wil!
HOE WERKT INVLOED?
Beïnvloeding is een proces dat door velen; hierbij een model:
1. BEWUSTWORDING (informatie verstrekken)
2. GELOOF & WAARDEN (informatie bereikt hoofden en harten)
3. REFERENTIES (men zoekt bevestiging bij anderen)
4. BESLUIT (men beslist uiteindelijk: ja, we gaan het doen)
5. UITVOERING (er zal een verandering optreden door de uitvoering)
DE KRACHT VAN BEINVLOEDING
Elk mens staat onder invloed van het klimaat, seizoen, temperatuur,
weer, zwaartekracht, maan, zon, etc. Daarnaast zijn specifieke invloeden
die ons als mens, gezin, groep, dorp, stad, land en continent uniek maken:
1. CULTUUR (kunst, muziek, sport, mode)
2. WERK (handel, verkeer, economie)
3. ONDERWIJS (scholen, universiteiten)
4. GEZIN (generaties, familie, partner, kinderen)
5. OVERHEID (politiek, regering, inter- & nationaal, lokaal)
6. MEDIA (literatuur, radio, tv, internet, email, twitter, facebook, etc.)
7. RELIGIE (godsdiensten, bovennatuurlijke aspecten….. en natuurlijk de kracht van Gods
Geest!)
We kunnen dit zien als gebieden of bergen die ons beïnvloeden, echter wij zijn groepen om die
gebieden of bergen te beïnvloeden (Jes 52:7) en de mensen te bereiken met de boodschap van
Gods Koninkrijk.
DE BIJBEL IS EEN BOEK VAN INVLOED
De Bijbel is een uitermate invloedrijk boek. Haar boodschap is onveranderlijk (Jes 40:8) en
veranderd levens (1Thes 2:13). Het Woord heeft veel te zeggen over het onderwerp van invloed,
maar het woord invloed zelf vinden we maar een enkele keer in de Bijbel. Zo lezen we in de NBV
Op 3:8 Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat
iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb
gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. De NBG spreekt over kleine kracht, maar gij hebt
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mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Invloed
is dus een kracht die werkt….. in uw eigen omgeving en wel
op verschillende manieren namelijk door wat we zeggen en
doen.
BEINVLOEDING DOOR ONZE LEVENSSTIJL
We zijn wie we zijn, omdat we geboren zij in een bepaald land, plaats, familie, cultuur. Dat heeft
ons beïnvloed. We hebben de modellen – zowel goed als fout - van onze ouders ontvangen.
Mensen beïnvloeden elkaar, ook met hun levensstijl, ook in de Gemeente van God (Titus 2:7). We
lezen over:
 Van jongeren op gelovigen (1 Tim 4:12)
 Van jonge mannen op tegenstanders (Titus 2:6-8)
 Van een goddelijke echtgenoot op haar / zijn partner (1Petr 3:1-7)
 Van vaders naar kinderen (Spr 4:3-4)
 Van vrouwen (Spr 31:1-10)
 Van een Christen op de goddelozen (1Pet 2:11-12)
DE KRACHT VAN KWADE INVLOED
Er zijn slechte invloeden in deze maatschappij die we moeten leren onderscheiden. Er is een
geestelijke oorlog aan de gang die haar weerga niet kent en onze gedachten probeert te infiltreren.
1Cor 15:33 Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. Dit kan zelfs de beste
overkomen, want we lezen in 1Kon 11:1-4 hoe koning Salomo uiteindelijk door zijn heidense
vrouwen beïnvloed werd en zelfs andere goden ging dienen. Standvastigheid blijft belangrijk (1Cor
10:12 ) want ook onze cultuur is verontreinigd met zonde en beïnvloed ons. Daarom is onze
wapenrusting (Galaten 6) zo belangrijk.
1 - OOK DE GEMEENTE KAN SLECHT BEINVLOED WORDEN
De boze zal trachten om de Gemeente kapot te maken door haar leden slecht te beïnvloeden en
aan te vallen in hun gedachtenwereld. Onze gedachten worden beïnvloed door onze zintuigen
(ogen, oren, tong, smaak, reuk, tastzin) die kanalen zijn naar de wereld om ons heen. Een klein
beetje zonde kan van grote invloed zijn en zo beïnvloeden dat we dingen gaan denken en doen die
niet van God zijn….. we kunnen zelfs betoverd worden (Gal 3:1). De hoofdoorzaak daarvan is
dikwijls dat we lauw zijn geworden (Openb 3:16) en onze liefde voor Jezus kwijt zijn geraakt (Op
2:4).
2 - PAS OP VOOR VALSE LEER
Soms zijn er valse leringen met “gebakken lucht” die ons als lid en Gemeente krachteloos willen
maken.
Zie Gal 5:-7-10, Mat 16:6, 1Cor 5:6-8 en 2Tim 2:17-18. Een beetje zuurdeeg maakt het hele deeg
zuur.
3 - ONZE ZONDE KAN ONGELOVIGEN WEERHOUDEN
Als wij niet uit de waarden van Gods Koninkrijk kunnen leven zal dat in deze wereld ook invloed
hebben – helaas een negatieve – waardoor mensen niet gered kunnen worden. Lees Rom 2:23-24
en 1Tim 6:1.
DE GEVOLGEN VAN HET KWAAD
Kwaad en zonde lijken soms mooi en interessant maar de invloed van het kwaad resulteert
uiteindelijk in:
1. ELLENDE Num 33:55
2. OUDERLIJKE SCHAAMTE Spr 28:7
3. MORELE VERVUILING 1Cor 15:33 .
4. ONTKENNEN DAT JE CHRISTUS BENT Joh 18:17
5. AFVALLEN VAN HET GELOOF 2Tim 4:10
6. DE TOORN VAN GOD 2Kron 19:2
In ons oude leven hebben we onder al die gevolgen geleden (Ef 2, Ef 5:8, Titus 3:3) maar nu niet
meer!
DE PRACHTIGE INVLOED VAN HET EVANGELIE VAN GODS KONINKRIJK
Het evangelie brengt Gods Koninkrijkscultuur naar deze aarde en de Gemeente is het voertuig
waardoor zijn Koninkrijk zichtbaar wordt in de opnieuw geboren mens (Rom 1:16 en Col 1:3-6).
 Door bekering worden we opnieuw geboren in Gods Koninkrijk en ontdekken we een nieuwe
wereld waarin we geestelijk kunnen vernieuwen en opereren (Ef 4:20-24).
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Door Gods Geest kunnen we ander - NIEUW LEVEN gaan leven (Ef 5:8-10).
We zijn van getransformeerd van dood naar leven, naar
een nieuwe geestelijke situatie (2Tim 1:10 en 1Cor 2:12).
We mogen ons uitstrekken om Gods Koninkrijk zichtbaar en merkbaar te maken in de
maatschappij (NBG Mat 11:12 Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het
Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar).

DE KRACHT VAN GODDELIJKE INVLOED
WIJ ZIJN GEUR- EN SMAAKMAKERS EN HEBBEN INVLOED
We zijn geur- en smaakmakers die invloed uitoefenen na onze bekering: HB 2Cor 2:15 Wij zijn
voor God een aangename geur…. Jezus zegt over ons in: Mat 5:13 Jullie zijn het zout van de
aarde.
1. STA OP DE BRES VOOR UW LAND.
Gelukkig heeft God u gevonden om een man/vrouw van invloed te zijn in deze wereld. Bent u
beschikbaar? Dan kunt u uw omgeving beïnvloeden met gebed en door wat u zegt en doet (Ezech
22:30 en Joh 15:7).
2. UW INVLOED VAN VASTEN EN BIDDEN
Bidden en vasten geeft grote invloed en verdrijft bepaalde demonische machten (Mat 17:19-21).
3. GEEF SMAAK AAN UW OMGEVING DOOR WAT U ZEGT
Geef aandacht aan elkaar en het verlorene en spreek het evangelie van Christus (Col 4:6).
4. BEINVLOED UW OMGEVING DOOR WAT U OOK DOET
Niet alleen wat we zeggen maar ook door wat we doen vanuit Gods kracht zal Jezus eren (1Pet
2:11).
5. U BENT VAN INVLOED IN DEZE EN OOK ANDERE GEMEENTEN
U bent ook van invloed in deze en zelfs andere Gemeenten door uw ijver en trouw ook in geven
van uw geld, liefde en bediening in de samenkomsten lezen we in 2Cor 9:1-2 en Heb 10:24-25.
6. UW EVANGELISERENDE KRACHT ALS GEMEENTELID
Als Gemeente hebben we niet alleen invloed in deze stad maar ook daarbuiten lezen we in 1Thes
1:8-9. Het nieuws van de bekering van de Tessalonicenzen verspreidde zich en beïnvloedde
anderen om te gaan geloven.
7. DE INVLOED VAN GELOVIGE (GROOT)OUDERS
Vergis uw niet. Op opvoeding heeft een uitwerking niet alleen op kinderen maar ook (inde
toekomst) op uw kleinkinderen lezen we in 2Tim 1:5 en Deut 11:18-21.
8. UW INVLOED TEGEN HET RIJK VAN DE DUISTERNIS
We hebben al Gemeente een bovennatuurlijke invloed zien we in Ef 3:10, 6:12 en Jac 4:7.
9. UW INVLOED VAN GEVEN AAN GOD
Ook ons geven aan God beïnvloed de hemeldeuren lezen we in Mal 3:10 en Lucas 6:38.
10. UW POSTUME INVLOED NA UW DOOD
Hoe wilt u na uw dood herinnerd worden op aarde? Hoe zal men over u spreken? Dus ook na uw
dood, blijft uw getuigenis – als het goed is - Goddelijke invloed uitoefenen! Lees de voorbeelden
van de mannen en vrouwen van geloof in Heb 11:4 die nog “spreken”.
SAMENGEVAT
U BENT DUS EEN INVLOEDRIJK PERSOON; U BENT EEN AMBASSADEUR VAN GODS KONINKRIJK
Een gezant of ambassadeur is een afgevaardigde van de regering die koninkrijksbelangen
behartigd in vreemde gebieden. Als ambassadeurs van Gods Koninkrijk hebben we invloed (Ef
2:19, Spr 13:17, 2Cor 5:20 en 2Cor 8:23).
WIJ ZIJN KONINGEN EN PRIESTERS
Vaak denken we te gering over onszelf en daarom zegt Gods Woord in 1Pet 2:9 en Op 5:10 dat we
priesters en koningen zijn die regeren in Zijn Koninkrijk! Niemand kan nu meer zeggen, "Ik heb
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geen invloed"! Zo zeker als de zon invloed heeft op de aarde,
zo beïnvloedt jouw leven veel mensen op zichtbare en
onzichtbare wijze.
Niemand kan nu meer te zeggen, "Ik wordt niet beïnvloed door anderen"! Zo zeker als de maan de
getijden beïnvloedt, zo wordt u beïnvloed door de culturen en mensen om je heen en de waarden
die zij bezitten. Laat u boven alles beïnvloeden door de cultuur van Gods Koninkrijk, het Woord van
God en Zijn Geest en Zijn Lichaam, de Gemeente!
 1Tim 6:11 ……. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en
zachtmoedigheid. 12 Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je
geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.
 Rom 12:21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
TOT SLOT
In onze samenleving, hebben we een geweldige belangstelling voor kracht en bekrachtiging. Er zijn
sterke automotoren, elektrische apparatuur, gereedschap, centrale deurvergrendeling, speedboten,
krachtige computers met steeds sterkere processors. We hebben het over stuurbekrachtiging en
rembekrachtiging en krachtsport. Al deze bekrachtingen hebben invloed en uitwerking.
Dus er zijn pk’s en kW’s die het vermogen aanduiden. Er is elektrische energie, hydraulische
kracht, politieke macht, economische macht, mentale kracht, psychologische macht,
overtuigingskracht, economische macht en mentale kracht die werken in de volgende gebieden van
onze samenleving: cultuur, werk, onderwijs, gezin, overheid , media en religie.
Wij kunnen deze gebieden beïnvloeden en gebruik maken van deze invloedsgebieden om
bedieningen te ontwikkelen en zo Gods invloed brengen naar de verloren mens. Dat kan alleen met
hulp van de kracht van Gods Heilige Geest lezen we in Hand 1:8 en 19:6-10.
De grootste invloed die we kunnen uitoefenen is ons door God gegeven geloof (Mar 11:23, 1Joh
5:4, Ps 97:5 en 1Thes 1:3).
VRAGEN
1. Wat heeft u geleerd van deze les?
2. Wie heeft u tot nu toe positief beïnvloed en gezegend in uw leven?
3. Zijn er nog mensen die u negatief beïnvloeden en hoe gaat u zich nu opstellen na deze les?
4. Welk effecten kunnen zonde en kwaad in uw leven hebben?
5. Welke kwade invloeden belemmeren u misschien nog om optimaal in Gods dienst te opereren?
6. Hoe kun je je praktisch tegen het kwaad verweren?
7. In welke van de 7 genoemde maatschappelijke gebieden in de samenleving bent u geestelijk
actief?
8. Waar zou God u specifiek willen gebruiken om invloed uit te oefenen?
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MAANDTHEMA mei:
INSPIRATIE

Betekenis: inademing, inblazing, (goddelijke) ingeving, bezieling, inval,
gelukkige gedachte
Er zijn vele dingen die ons kunnen inspireren: partner, ouders, vrienden, gebeurtenissen,
boeken, liederen, gevoelens, televisie, geloof, natuur, werk, kerk, enz.
Positieve dingen inspireren ons om goede dingen te doen, negatieve dingen blazen het
negatieve in.
Belangrijk voor iedereen, en zeker voor ons, christenen, is dat wij bewust zijn en kiezen,
wie en wat ons mag inspireren. Waar stellen wij ons voor open?
Wat / wie inspireert mij als christen? Hoe gebeurt dat, welk impact heeft dat op mijn
leven?
Wie inspireer ik als christen? Hoe? Welke impact heeft dat op het leven van de ander?
De Heer wil, dat Zijn Woord ons voortdurend zal inspireren (2 Tim 3:16-17).
Het geïnspireerde Woord ‘ingegeven’= theopneustos, letterlijk: ‘van God uitgeblazen’
1. Onderricht mij (onderwijst mij)
2. Het weerlegt mij (behoed voor dwalingen en valstrikken)
3. Het verbetert mij (wijst op fouten, corrigeert)
4. Het voedt mij op in de gerechtigheid (leert mij te komen tot geestelijke
volwassenheid)
Zo zal ik als mens Gods volkomen zijn, tot ieder werk volkomen toegerust.
Het hele Woord is door God Zelf geïnspireerd: ‘De Bijbelse inspiratie is dat werk van de
Heilige Geest waardoor Hij op mysterieuze wijze de menselijke geest van de schrijvers
van de bijbel vervulde en hen zo leidde en bestuurde, dat er een onfeilbaar en
geïnspireerd werk ontstond, een gewijde tekst, een boek van God, waarmee de Geest
van God voor altijd verbonden blijft’.
'Want dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw leven' (Deut. 32:47).
De Heilige Geest maakt Gods Woord levend! (2 Kor 3:6) Daarom moet ik hem vragen om
het Woord levend te maken voor mij. ‘Heilige Geest, laat uw Woord diep binnendringen…’
Lees ik het HELE Woord van God? (Psalm 19:8-12; Spreuken 2:1-6)
Al in het paradijs blies God zijn adem (Pneuma = adem, geest) in de mens.
Zijn ‘Spiritus’ vervulde Adam en Eva. Adam kreeg goddelijke inspiratie om Gods opdracht
(o.a. het geven van dierennamen, de hof te bewerken en te bewaren) te vervullen.
Als Gods inspiratie hen zou leiden, dan zou de zegen van God niet ontbreken.
De boze, echter, inspireerde de mens om het verkeerde te doen. De vloek kwam over
hen.
BezaleëI (‘de bescherming van God’) en Aholiab (‘tent van de Vader’) werden door de
Geest van God geïnspireerd om de tabernakel te bedenken, bouwen, uit te voeren,
leiding te geven.
Exodus 35:30-35 ->’Ziet, de HERE heeft BezaleëI bij name geroepen… vervuld met Gods
Geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk, om ontwerpen te
bedenken en om die uit te voeren… heeft Aholiab in het hart gegeven om anderen te
onderrichten. Hij heeft hen vervuld met kunstvaardigheid, om te maken... uitvoerders
van allerlei werk en makers van ontwerpen.’
Hun namen zijn ook voorwaarden om inspiratie te ontvangen: leven in Gods
tegenwoordigheid.
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Jezus werd voortdurend geïnspireerd door de Heilige
Geest (Lucas 4:18-19). Hij deed, sprak, ging omdat Hij
geleid werd door de Geest. De Geest leidde Hem naar de woestijn…
Op de Eerste Pinksterdag werden ongeveer 120 volgelingen van Jezus gedoopt in de
Geest.
Gods inspiratie kwam over hen om aan de grote Opdracht te gehoorzamen.
Gods zalving kwam over hen. Wat is de zalving, waarom inspireert die ons?
Peter Tan definieert de zalving als volgt: ‘De zalving is de bekwaamheid die God in
iemand legt die zich aan Hem heeft overgegeven en beschikbaar is om zijn wil en zijn
werk uit te voeren. Deze bekwaamheid en gave zullen de mensen, die deze ontvangen
hebben, helpen, om als bovennatuurlijke wezens bovennatuurlijk werk te kunnen
verrichten.’
Door groei in geloof, genade en heerlijkheid (leven in Gods tegenwoordigheid) zal deze
zalving groeien. Deze zalving (Hebr. ‘Mischah = smering’; Gr. ‘Chrisma = het inwrijven’)
is Gods geweldig kostbare inspiratiebron. De Geest blaast, wrijft in om zijn werk te
kunnen doen!
Deze zalving is zeer kostbaar. Wij moeten voor deze zalving een prijs betalen: overgave!
Hij wil zijn zalving in mij (persoonlijk), op mij (bediening, gave) en op de gemeente
(bijv. Hand. 4:31) laten komen.
Door de Geest zullen we spreken, getuigen, genezen en bevrijden in Jezus’ Naam.
Zo gebeurde het in het boek Handelingen.
Eenvoudige volgelingen werden gezalfd om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken.
- Petrus en Johannes werden geïnspireerd om de verlamde te genezen (Hand.3:6)
- Stefanus, de eerste martelaar inspireerde om voor vervolging niet te wijken (Hand.6-8)
- Filippus werd geïnspireerd om te getuigen tegen de Kamerling (Hand.8:26)
- Ananias werd door de Geest geïnspireerd om Saulus op te zoeken (Hand.9:10)
- Paulus predikte tot de inwoners van Athene (Hand.17:15-34)
De Geest kan ook ons inspireren om een bezoekje te brengen, om te vertellen, te bidden,
te gaan in geloof. Hij kan ons inspireren om omwegen te maken, om de agenda te
veranderen, om afspraken te maken, te telefoneren. Hij wil op bovennatuurlijke wijzen
door ons heen werken. Zijn we beschikbaar? Dan moeten we in nederigheid zijn stem
horen en die gehoorzamen.
Ook wil Hij ons inspireren om ons uit te strekken naar de gaven van de Geest
(1 Kor 12:1-11, 14:1)
In 1 Kor. 12:10 worden drie inspiratiegaven genoemd: profetie, tongen en vertolking.
Naar profeteren moeten we streven (1 Kor. 14:1 en 39). Het sticht, vermaant,
bemoedigt en bouwt de gemeente op. De gedachte van God wordt vertolkt in het midden
van de gemeente.
Alle leden worden hierbij ingeschakeld (14:31).
Er is wel een verschil tussen de profeet en iemand die profeteert: een profeet profeteert
vanuit bediening door inspiratie én openbaring (hij is een ziener); iemand die profeteert
(gaven van profetie) profeteert door inspiratie (stichtend, vermanend, bemoedigend).
De inspiratie van profetie stroomt op gelijke wijze als wij in tongen spreken.
Om in tongen een woord van de Heer door te geven moet wel zijn zalving over mij
komen.
Dan zal er ook zalving moeten zijn om te vertolken; anders ontvangt de gemeente geen
stichting.
Hebben wij verlangen, streven wij ernaar om een kanaal van inspiratie te zijn door de
Geest?
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De zalving dringt aan om de inspiratie (Gods gedachte,
bedoeling) te laten stromen.
De grootste inspiratiebron is de liefde van God. Jezus, Zelf, handelde uit liefde, omdat Hij
Liefde IS! 1 Kor. 13 laat duidelijk zien, dat deze liefde onmisbaar is voor iedere christen.
2 Kor 5:14 zegt, dat de liefde van Christus ons dringt, inspireert. Die liefde moet
bewogenheid voortbrengen om de mensen te bereiken met het evangelie (Matt 9:35-38).
Hij stort die liefde door de Heilige Geest uit in ons hart (Rom. 5:5).
Als ik door de Heer zelf geïnspireerd word, zal ik voor anderen een instrument van
inspiratie zijn; zal de Heer door mij heen anderen kunnen inspireren om een waar
discipel van Jezus te zijn. Hebr. 13:7 geeft aan, dat ‘voorgangers’ inspiratiebronnen
kunnen zijn, waard om te volgen! Wil ik zo’n ‘voorganger’ zijn voor diegenen, die mij
volgen?
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MAANDTHEMA Juni:

HOE VERBAZINGWEKKEND IS GENADE!
Genade is de liefde die geeft, bukt en redt. (John Stott)
Tijdens mijn werk kwam in aanraking met succsvolle zakenlieden die lid waren van een
luxe golfclub. Ze golfden niet alleen voor de sport, maar ook om nieuwe contacten te
leggen en relaties te onderhouden. De lidmaatschaps-pas werd betaald door hun bedrijf
ze konden niet alleen met hun relaties golfen, maar ook genieten van het eten en drinken
in het bijhorende restaurant op de golfbaan. Ze hoefden zelf niets te betalen, want de
rekening ging direct naar het bedrijf waar ze voor werkten. Als men niet kwam golfen of
eten, miste men de luxe van al dat comfort en men kon het niet overdragen naar iemand
anders of opsparen voor de volgende maand. Ik ging wel eens mee en genoot ervan en
wilde na afloop afrekenen. Dat bleek natuurlijk niet nodig, want alles was of werd al
betaald door mijn zakenrelatie; in elk geval door zijn bedrijf! Het lijkt een beetje op het
lidmaatschap van het Lichaam van Chris-tus. Het is een geschenk waar je gebruik van
kunt maken en genieten van alle zegeningen. Jezus heeft er 2000 jaar geleden voor
betaald! De enige manier om het in ontvangst nemen is Hem aanvaarden. Je kan en
hoeft niets te betalen! De enige manier waarop je de zalving en zegen van God kunt
krijgen is door Zijn genade. Genade is dus een geschenk van God wat je niet kunt
verdienen door dingen te doen of te laten maar er uit te leven!
IN DEZE STUDIE LEREN WE DAT ...
1. Genade is dat God je aanvaard en zegent, zelfs al heb je niet verdiend.
2. Genade is nodig omdat we niet goed genoeg zijn om onze redding te verdienen.
3. Genade kost de gelovige zijn trots en kostte Jezus Zijn leven.
4. Het resultaat van genade is dat we volledig worden geaccepteerd door God.
5. Ons antwoord op Gods genade moet dankbaarheid, gehoorzaamheid en vreugde zijn.
Maar wat als de zakenman toch zijn lidmaatschap van de golfclub van zijn eigen salaris
zelf zou gaan betalen, terwijl het bedrijf al voor een heel jaar betaald heeft? Het zou een
onnodige verspilling zijn! Dit is precies de essentie van genade. We hebben toegang tot
alle zegeningen; ze zijn een Godsgeschenk!
1. WAT IS GENADE?
Genade is de gunst of goedheid die iemand verleent, ook al heeft men dat niet - of juist
niet - verdiend. God is genadig (Ex 34:6) en dit is een uniek concept t.o.v. alle andere
godsdiensten waar je allerlei dingen moet doen of laten of moet incarneren om als een
beter mens te kunnen leven of terug te komen…. Alleen het christendom spreekt over
Gods onvoorwaardelijke liefde! Jezus was zelf vol genade (Joh 1:14). Genade betekent
dus "onverdiende gunst" en verwijst naar Gods besluit om jou te zegenen, hoewel je
onder vloek verkeerde vanwege de zonde. Maar omdat God van jou houdt, geeft Hij de
mogelijkheid om scheiding tussen de dood en het leven aan brengen, door het
vergevende bloedoffer van Zijn zoon.
De Bijbel leert ons dat het heil in Jezus hebben we niet aan ons gegeven vanwege onze
goede werken. Rom 11:6 zegt: "Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit
werken; anders is de genade geen genade meer”. Titus 3:5 leert: “5 niet omdat wij iets
gedaan hadden dat ons kon rechtvaardigen, maar omdat hij zo barmhartig is. Hij heeft
ons gered door het waterbad van de wedergeboorte en door de vernieuwende kracht van
de heilige Geest”. God doet het gewoon omdat Hij dat wil! Het is broodnodig om de
geweldige voordelen van Gods genade te begrijpen, anders kunnen we er niet uit leven
en missen de volle vreugde van de Heer, net als Zijn kracht in onze moeilijkheden plus
het vertrouwen om mijn geloof met anderen te delen. De leer van de goddelijke genade
vinden we als een voorspiegeling en voorbereiding in het Oude Testament (34 x het
woord “genade”) en wordt geopenbaard in het Nieuwe Testament (125 x het woord
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“genade” = charis). Zie ook het NLEGBijbelleesrooster.
BETEKENIS VAN HET GRIEKSE WOORD CHARIS = GENADE
1) genade (dat wat blijdschap, vreugde, genot, charme, lieflijkheid schenkt: welwillend
spreken)
2) gunst, liefde, welgevallen (van het genadig welgevallen waardoor God, door het
uitoefenen van Zijn heilige invloed op de zielen, hen tot Christus wendt, behoudt,
versterkt en hen in geloof, kennis en liefde doet groeien en hen prikkelt tot het
uitoefenen van christelijke deugden
3) wat aan de genade te danken is
3a) de geestelijke toestand van iemand die door de macht van de goddelijke
genade geregeerd wordt
3b) het teken of bewijs van de genade, voorrecht
3b1) een genadegave
3b2) gave, milddadigheid
4) dank (voor gaven, diensten, gunsten), beloning
DRIE GROTE ZEGENINGEN VAN GENADE Titus 2:11-13
11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, 12 om ons op
te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd,
rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, 13 verwachtende de zalige hoop en
de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,
1. Brengt redding (Titus 2:11; Efeziërs 2:8-9.).
2. Is verschenen aan alle mensen (Titus 2:11; Johannes 3:16; Openb. 22:17).
3. Het voedt ons op en leert ons zeven grote lessen dat we door genade:
1) De goddeloosheid kunnen weerstaan (:12).
2) De wereldse begeerten kunnen weerstaan (:12).
3) We sober kunnen leven (:12; Titus 1:8; Titus 2:2-7).
4) We rechtvaardig kunnen leven (:12; Hebr 12:14, Rom 6:14-23, Rom 8:12-13).
5) We goddelijk kunnen leven (:12; 2 Tim 3:12.).
6) We hoopvol kunnen leven (:13).
7) We uitkijken naar de opname en de wederkomst (:13; Phil 3:20.).
2. WAAROM IS GENADE NODIG?
Veel mensen hebben geen besef hoe groot Gods genade is en leven daardoor onder hun
geestelijk niveau! We zouden misschien een GENADEDAG - als een soort Bevrijdingsdag kunnen invoeren, om te gedenken hoe erg het vroeger was in onze levens en hoe vrij we
nu zijn en te beseffen wat leven uit genade is! De wet, genade en wet en vergeving zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden (Rom 4, 5 en 6). Wetten zijn nodig om regels en
structuur te brengen in het dagelijkse leven, zodat we allemaal optimaal kunnen genieten
van het leven. Gods wetten zijn gegeven tot welzijn en zegen van de mens. Helaas kan
niemand de wet houden en worden we schuldig zodra we die overtreden. We worden
veroordeeld en krijgen straf opgelegd. Als deze straf vergeven en kwijtgescholden
wordt…. komen we niet onder het oordeel en dat is genade.
Rom 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. 2 Want
de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der
zonde en des doods.
We zijn dus niet goed genoeg om onze redding te verdienen. Dit in tegenstelling wat
bepaalde godsdiensten leren zoals b.v. het katholicisme. Je kunt de hemel niet verdienen
Jesaja 64:6 al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed. Mensen zijn meestal
verbaasd als ze horen dat jouw goedheid je geen toegang tot Gods Koninkrijk geeft. Ons
“goed doen” is een gevolg van Gods liefde en genade over ons leven. Als wij voor Jezus
kiezen, worden we met Hem verbonden en met Hem gekruisigd (Galaten 2:20), zodat
onze oude mens sterft in Hem, en worden we opnieuw geboren (Johannes 3:7),
herschapen in Christus in heiligheid en gerechtigheid (Efeziërs 4:24 ). Waarom zou God
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dat doen? Omdat Hij ons liefheeft, genade! De zonde
mag dan niet langer in ons regeren want we zijn als
een schitterende diamant tegen de zwarte achtergrond van zonde (Efeziërs 2:1-10) die
het licht van Gods goedheid en genade reflecteert in deze maatschappij.
3. WAT IS DE PRIJS VAN GENADE?
Genade kost de gelovige zijn/haar trots en kostte Jezus Zijn leven. Er wordt vaak gezegd
dat genade gratis is en in zekere zin is dat zo. We kunnen het niet betalen. Maar het kost
ons iets: onze trots. Als we niet bereid zijn om toe te geven dat we zondaars zijn, en niet
in staat onszelf te redden, dat we een Redder nodig hebben en onszelf aan God te geven,
dan kunnen we geen genade ontvangen. Rom 3:23 zegt dat iedereen gezondigd heeft en
dat het loon van de zonde de dood is (6:23). Als je deze twee verzen samenvoegt, weet
je dat iedereen naar de hel gaat, tenzij we gered worden door Gods genade door ons
nederig op te stellen (Jac 4:6). Wat het ons kost, verbleekt in vergelijking met wat het
Jezus kostte! Hij legde Zijn Koninklijke waardigheid af en kwam naar deze wereld in de
gedaante van een mens om hen te redden. In ruil werd Hij bespot geslagen en
gekruisigd. Wat Zijn nederlaag leek te zijn was echter uiteindelijk Zijn overwinning, want
het was alleen door Zijn dood, zou Hij ons kunnen redden.
Rom 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God
schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.
4. WAT IS HET RESULTAAT VAN GENADE?
Het resultaat van de genade is dat we volledig geaccepteerd zijn door God (Rom 5:1-2).
Hij kijkt als het ware door Jezus Christus naar ons en ziet ons als nieuwe mensen met
een nieuw leven en een nieuwe bestemming! 2Tim 1:9 die ons behouden heeft en
geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen
voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. De
verloren zoon had het vermogen van zijn vader verkwist en was bankroet. Toch werd hij
door de vader – die naar hem uitkeek – binnengehaald met een groot feest en in ere
hersteld (Luc 15:10-32). Hem werden nieuwe kleren aangedaan. Wij worden bekleed
met Christus (Gal 3:26-29) en als kinderen van de Vader en ontvangen we Zijn Geest
(Gal 4:6-7).
5. WAT MOET ONZE REACTIE ZIJN OP GODS GENADE?
1Cor 2:12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God,
opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Ons antwoord op
Gods genade dient dankbaarheid, gehoorzaamheid, vreugde en leven in Gods kracht te
zijn!
 We zijn DANKBAAR omdat we nu als hemelburgers (Fil 3:20) kunnen leven in Zijn
onwankelbare Koninkrijk hier op aarde en straks in de hemel (Hebr 12:28).
 We zijn GEHOORZAAM, niet omdat dit door God is afgedwongen, maar omdat het in
ons hart geboren is (Rom 6:17) uit liefde voor Hem. Zijn opdrachten zijn niet zwaar
(1Joh 5:3) en in Psalm 19 lezen we dat het woord van God is beter is dan goud,
zoeter dan honing en dat gehoorzamen een grote beloning geeft. Gehoorzaamheid is
essentieel in de geestelijke strijd (2Cor 10:5-6) en een voorwaarde om genade te
ontvangen evenals Gods Geest (Han 5:32)
 De Geest van genade geeft VREUGDE in ons leven (Gal 5:22) en een nieuw karakter
(vrucht).
 De KRACHT van Gods Geest werkt door de geestelijke genadegaven, ook wel
CHARISMATA (1Cor 12:4). Deze bovennatuurlijke gaven werken door de gelovigen en
zijn bedoeld tot welzijn voor anderen. Jezus heeft beloofd dat wonderen en tekenen
de gelovige zullen volgen (Marc 16:17). Wat een genade om in geloof te wandelen!
Zo kan de bovennatuurlijke stroom van Gods genade over deze aarde uitvloeien (Han
6:8).
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Als er een gebrek is aan dankbaarheid,
gehoorzaamheid, vreugde of kracht in uw leven merkbaar is, heeft dat mogelijk als
oorzaak dat u nog geen goed besef heeft van Gods genade. 2Cor 12:9 En Hij heeft tot
mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in
zwakheid. Genade is zeer kostbaar hebben we geleerd en daarom moeten we zeer
zorgvuldig met Gods genade omgaan (Rom 6:1, Gal 5:4, Heb 12:15) en daarin blijven
(Hand 13:43b) en opgroeien (2Pet 3:18). Vandaar deze Bijbelstudie!
CONCLUSIE
Geef je over aan Gods genade, geniet ervan en leef eruit! God houd van je en accepteert
je. Hij nodigt ons uit aan Zijn tafel, het avondmaal om te genieten van Zijn
tegenwoordigheid en Zijn dood te geden-ken die dit alles mogelijk maakt (Luc 22:19-20).
Dit is geen droefenismaal maar een genade- en feest-maal want in Christus ben jij
volledig geaccepteerd. Als we kunnen aanvaarden wie in Christus zijn, zullen we zo'n
vrede, veiligheid, vertrouwen en verbondenheid met Hem ervaren, dat we als Zijn kinderen die rijke, overvloedige, genade (Efeze 1) kunnen uitdelen naar anderen! Vergeet
het niet: door de Here Jezus hebben wij allen uit zijn volheid zelfs genade op genade
ontvangen (Joh 1:16) dus leef eruit!
2Thes 3:18 De genade van onze Here Jezus Christus zij met u allen.
VRAGEN
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is genade en waarom is genade nodig?
Wat is de prijs van de genade?
Wat is het gevolg van de genade?
Wat moet onze reactie zijn op Gods genade?
Is het moeilijk om te aanvaarden dat Gods genade groter is dan jouw zonde?
Waarom wel of waarom niet?
6. Wat is nodig om de genadegaven te laten werken en waarom zijn ze belangrijk voor
vandaag?

