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Ter inleiding
In deze reader "Ontwikkeling van de geestelijke gaven" tref je onderwerpenstudies aan, die door
mij tussen maart 1989 en december 1990 gehouden zijn op de woensdagavond in onze Volle
Evangelie Gemeente te Alphen a/d Rijn.
Omdat in deze studies nieuwe gezichtspunten naar voren zijn gekomen, heb ik besloten de hele
serie, op papier ge zet, beschikbaar te stellen.
In de studies kom je de persoonlijke benadering tegen, die inherent is aan onze bijbelstudies.
Het gaat mij in dit alles erom jullie te dienen met de ge dachten.
Er is door mij gekozen voor weinig of geen gebruik van de onderbouwende bijbelteksten.
De visie en gedachten die je aantreft zijn echter wel bijbels getoetst, maar als dit ook verwerkt
zou zijn in deze reader, zou deze fors in omvang zijn toegenomen en als zodanig moeilijker te
bestuderen zijn.
Alles wat je aantreft over dit belangrijke onderwerp is een consequentie van het bijbels
mensbeeld, zoals aangegeven in de studiebladen.
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan een tweetal preken van Br. Cees Visser jr. alsook aan een
toespraak van Br. Cees Visser jr., gehouden voor de voorgangers van Zuid-West Nederland.
Deze reader is bedoeld voor gebruik in onze eigen gemeente; het ligt niet in de bedoeling dat
deze reader naar andere ge meenten gaat, tenzij met instemming va n voorganger en oudsten van
die gemeenten.

A.C.M. van den Hoorn

HOOFDSTUK 1

"DOREA" EN "CHARISMA"

1.

Inleiding

Er worden in de bijbel twee Griekse woorden gebruikt, die in onze
vertaling met GAVEN vertaald wordt. Bij ons denken over gave en
gaven dienen we echter onderscheid te maken tussen de Griekse
grondwoorden: DOREA en CHARISMA.

2.

Dorea

DOREA......gave van de heilige Geest....daar bedoelen we mee: het
ontvangen van de heilige Geest (doop in de heilige Geest). Na deze gave (de doop in de heilige Geest) begint het uitwerken van je eenheid
met Jezus Christus. Er vindt dan een samengroeien met Jezus Christus
plaats.

3.

Charisma

Na het ontvangen van de heilige Geest gaat de mens zijn geestelijke
gaven ontwikkelen (CHARISMATA). Dit griekse woord betekent
namelijk: gaven, in de zin van: begaafdheden, VERMOGENS. Dit
woord CHARISMATA wordt in de bijbel gebruikt als het gaat om de
geestelijke gaven.
Het samengroeien met Jezus houdt binnen deze visie in: dat jouw
vermogens(gaven) en de vermogens (gaven) van Jezus Christus tot een
eenheid worden. Deze mogelijkheden heeft de mens in zich. Dit geeft
een diepere dimensie aan je bestaan en gebeurt in volle afhankelijkheid
van Jezus Christus en van God de Vader. Dan gaat de mens samen met
Jezus Chris tus geloven. Jij gelooft. Daar begint het toch. Vanuit een
samengegroeid geloven wordt er kracht toege voegd vanuit Jezus
Christus en de dingen va n Zijn Vader. Het gaat in de mens tot één
worden en is niet van elkaar te scheiden. De mens heeft dan in een
eenparig begeren en geloven tevens Zijn geloof...dat is het geloof
VAN God.
God heeft de mens lief en begeert zijn geest met jaloersheid. De mens
kan daarop "ja" zeggen. Ingaan op het aanbod van God in en door

Jezus Christus. Dan begint er een ontwikkeling. Vanuit gemeenschap
met Jezus Christus worden de menselijke vermogens bevrucht en
ontwikkeld. Daarin zul je zelf actie dienen te ondernemen.
Een tekst die wel eens misverstanden geeft, is 1 Cor. 12:7 "Aan
eenieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen". Men zegt dan: het is gave, het is openbaring, het moet je gegeven
zijn. In de Griekse grondtekst staat hier echter voor het woord
openbaring: faneroosis (eng. vert.: ma nifestation) (letterlijk: het
zichtbaar maken van = het manifesteren). Het gaat hier dus om het
manifest worden van zaken die voortkomen uit de mens die in
gemeenschap met Jezus Christus leeft. Uit 1 Cor. 12:7 mogen we dus
de conclusie trekken, dat de CHARISMATA tot welzijn van allen
zichtbaar worden en werken naar de ander in de gemeente toe. Met als
doel: herstel, opbouw en ontwikkeling.

HOOFDSTUK 2

GEMEENTE EN ONZE VERMOGENS

1.

Inleiding

Het valt op, dat in de bijbel "gaven" niet los wordt gezien van mensen:
"Gaven gaf hij aan de mensen" (Ef.4:8). Het gaat hier over het
functioneren van de mensen in de gemeente: mensen die als gaven aan
de gemeente gegeven zijn.
In dit hoofdstuk geef ik allereerst de relatie aan tussen:
• Het hoogste vermogen (het vermogen om lief te hebben).
• Jezus, de Christus, ons Hoofd.
• De ontwikkeling van je eigen vermogens vanuit gemeenschap met Jezus Christus.

2.

De liefde

De liefde is het vermogen van de mens om zich met God, Jezus
Christus en de ander te verbinden. Het is het hoogste vermogen
waarbinnen alle andere vermogens van de mens functioneren. Hoe? De
liefde doordrenkt dan je denken, je spreken, je werken. Col 3:14 zegt:
doe bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. Het
aandoen van de liefde houdt in dat de liefde functioneert in mijn leven
met Jezus Christus en van daaruit naar de ander toe. Daarbinnen,
binnen de functio nerende liefde, geschiedt de vervolmaking, want de
liefde is de band waarbinnen dit kan plaats vinden. De vervolmaking in
eigen leven en in het leven van de ander die ook medewerker van de
Christus is. Gal. 5:6 spreekt over: geloof, door liefde werkende . Het
geloof, een vermogen van de mens, werkt door liefde. Al de andere
vermogens werken ook vanuit en door liefde. Vanuit het vermogen om
lief te hebben krijg je de hogere uiting, dat er kracht is om te genezen.
Vanuit de liefde kun je de vermogens van een ander net als Jezus
aanspreken en er van buitenaf iets aan toevoegen.

3.

Elkaar dienen door de liefde

In Gal. 5:13 staat: dient elkander door de liefde. Jezus, ons Hoofd, is
hierin de eerste. Hij is aller dienaar. Hoe kan Hij aller dienaar zijn?
Door middel van de heilige Geest in liefde. Hij dient ons met alles wat

binnen zijn bereik ligt en dat is alles van de Vader. De Vader heeft
Jezus alles in handen gegeven. Om de gemeente ten dienste te staan.
Vol liefde, waarbinnen alles van de Vader door Hem in werking is.
Wie Hem als het Lam volgt, die wil ook optimaal dienen in de
gemeente. En dit gebeurt vanuit liefdesge meenschap met Jezus
Christus. Van daaruit is dan ook je gehele hart met al je vermogens in
actie m.b.t. je broeder of zuster.

4.

Groei naar het Hoofd

In deze dienende liefde groeit de mens naar Hem toe die het Hoofd is.
Wij groeien, zegt Ef. 4:15, in liefde naar Hem toe. Daarbij is bepalend,
dat een mens zich vasthoudt aan de waarheid = de werkelijkheid die
van Christus is. Dan is bepalend, dat de mens leeft vanuit zijn positie
in Christus. Een leven zoals Jezus het liet zien en waarin Hij ons
ondersteunt. Het is voor ieder mens belangrijk om Jezus dan ook
helemaal te volgen, zodat alleen Christus zijn leven is. Zo alleen is er
groei van de mens en dus ook groei van de gemeente: in liefde. Zo
alleen kun je elkaar in liefde dienen.

5.

Samengroeien met Hem

Naar Hem - Jezus - toegroeien houdt in: samengroeien met Hem. Dan
heeft Hij het een en ander aan je te vertellen in Zijn Woord. Samengroeien met Hem wil zeggen, dat vanuit deze liefdesverbondenheid met Jezus al je andere vermogens ten volle ontwikkeld
worden. Vanuit je positie in Christus: vanuit Zijn gezindheid. Steeds
meer Zijn leeftrant. Zijn klimaat, met Zijn middelen.
Wat vereist het een heilig leven om echt naar Hem toe te groeien. Het
vereist een verdere toewijding en toebereiding. Om een medewerker
van Christus te zijn met heel je hart. Dat vereist dan een intense
liefdesgemeenschap met Jezus Christus. En van daaruit met elkaar.
Gericht op Gods woord. Daarbinnen is er groei.

6.

Hoe groei je?

Met andere woorden gezegd: hoe ontwikkel je? Ef. 4:16c Kracht
uitoefenen om jezelf en elkaar op te bouwen in de liefde. Zo heb je een
relatie met elkaar in de gemeente. Ef. 5:2 zegt "wandelt in liefde"
Jezelf opbouwen in liefde is meer dan alleen je persoonlijke opbouw.
Het betekent ook: ge stalte geven aan de liefde voor elkaar: heb elkaar
dan van harte en bestendig lief.
Ef. 3:17-19 zegt: geworteld en gegrond in deze liefde zult gij in staat
zijn alles te vatten, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dit

alles gebeurt samen met al de heiligen = samen met hen, die in
Christus zijn.
Je liefde wordt zo dan ook overvloediger. Dat is groei. Waarin groei je
dan? Fil. 1:9 zegt: in helder inzicht, in alle fijngevoeligheid. Dus in het
zien en het voelen. In al je vermogens. Zo ben je rijk geworden in alle
woord en kennis, zegt 1 Cor 1:5. Dan ga je het woord ook bewaren,
verwerken in je leven en doen. 1 Joh. 2:5 zegt: wie Zijn Woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. De liefde Gods staat
altijd in relatie met het Woord van God. Vanuit deze liefde ontwikkel
je je vermogens en zet je leven en groei in voor de ander. 1 Joh. 3:16
Hierin leer je de liefde kennen, als iemand zijn leven inzet voor de
ander. v.17 je kunt je hart niet toesluiten, als je broeder gebrek lijdt,
want dan blijft de liefde Gods nie t. Dat ge brek mag je ook wel
geestelijk uitleggen. Bijvoorbeeld: als de ander nou gebrek lijdt,
geblokkeerd door de geest van weerspannigheid, dan gaat het erom dat
je zelf je hart niet toesluit, maar je vermogens inzet voor die ander.
Dan is er een groei en ontwikkeling in je leven omdat je samen met
alle heiligen, dus met elkaar ontwikkelt en groeit.

7.

Verdere vervulling

Na de doop in heilige Geest is de verdere vervulling in heilige Geest
een noodzakelijk goed. Wie liefheeft, krijgt een verdieping van zijn
relatie met Jezus Christus en de ander door de doop in heilige Geest;
die gaat deelhebben aan Gods vermogens. Er is een groei en
ontwikkeling en je helpt en je bemoedigt elkaar daarin. Er ontstaan
relaties van ha rt tot hart. Met een heerlijke uitwisseling van alles van
God. Met Jezus als Leidsman ten leven in heilige Geest. Dan is er een
uitwisseling van alles van het woord, van alles van het voleindigen van
het geloof bij elkaar en het voleindigen van de andere vermogens. Met
elkaar gericht op de groei als gemeente, terwijl eenieder kracht
uitoefent naar de mate waarin die gegroeid en dus ontwikkeld is.
Hierbij houden we ons aan de waarheid en laten de liefde overvloedig
worden, terwijl we in die liefde naar Hem toegroeien die ons Hoofd is.

HOOFDSTUK 3

JEZUS, ONS GAVE VOORBEELD

Als we in alles Jezus als voorbeeld nemen, mag je je afvragen: hoe
doet Jezus dat: het gave-zijn. Dat gebeurt onder leiding van Zijn
Vader. Alles functioneert in Hem: Hij is bij zijn volle vermogens dank
zij Zijn Vader (heiliging, leiding door de heilige Geest). Als het dan
gaat om het ontwikkelen van zijn persoonlijke geestelijke gaven, dus
van zijn geestelijke vermogens, dan is dat bij Jezus iets heel normaals.
Het wordt niet als "extra" gegeven aan Hem. Het is ook niet iets, dat
nog eens toegevoegd wordt bovenop zijn mens-zijn. Neen, het zijn
vermogens die in Hem, en dus ook in ons, aanwezig zijn.
Deze vermogens kunnen ontwikkeld worden vanuit gemeenschap met
God. Dat was bij Adam ook al de bedoeling. Deze ontwikkeling bij
Adam is echter gestopt door zonde en dood. Bij Jezus, die zonder
zonde was, heeft deze ontwikkeling daadwerkelijk plaats gehad. Hij
heeft nu van de Vader alles in handen gekregen. Vanuit gemeenschap
met Jezus Christus ontwikkelen en herstellen wij alsnog, zoals het door
God, de Vader is bedoeld.
Hem, Jezus, mogen wij als voorbeeld hebben bij de ontwikkeling van
ons mens-zijn en van onze vermogens (= gaven). Als Jezus spreekt,
zijn de woorden die Hij spreekt woorden als van God, op goddelijk
niveau. Die woorden spreekt Jezus vanuit wat in zijn innerlijk
aanwezig is. Vanuit alles wat Hij opgebouwd heeft en verzameld heeft
op het niveau van God. God zegt ook tot ons: als jij komt in het
klimaat en de zuivering van Mij, dan zal al wat uit jou komt, zijn alsof
het van Mij is. Zo'n niveau en zo'n kracht: goddelijk, heerlijk! En kijk
maar eens hoe het werkt in het leven van Jezus: een gezond denken,
woorden van eeuwig leven, een nieuwe leer met gezag, er gaat kracht
van Hem uit. Wat er door Hem opgebouwd en verzameld is op het
niveau van God, dat gaat ook van Hem uit: zo volbrengt Hij
genezingen. Als dat bij Jezus aanwezig is, dan is dat in ieder van ons
aanwezig: de mogelijkheid om genezingen te volbrengen.
Jezus heeft gezonde gedachten, gezondmakende woorden. Zijn denken
en spreken is dus helder en duidelijk. Hij ziet alles ook heel goed. Zijn
onderscheiding werkt namelijk prima. Dus zijn geestelij ke ogen
functioneren ook op goddelijk niveau. Dan ziet Hij mensen, die
opgejaagd worden als schapen zonder herder. Hij ziet de schaapskooi,
waarin herders de schapen slaan en opjagen. En Hij staat daar. Hij

zegt: kom bij Mij, Ik zal jou rust geven. Leert alles van Mij: Ik ben
zachtmoedig en nederig van hart. Hij ziet de mens. Hij ziet wat de
mens belast. En Hij zegt: Ik ga dat van je afnemen. Zodat je geen
belast leven meer hebt. Daartoe spreekt Hij met gezag en gaat er kracht
van Hem uit. Zo bestrijdt Hij als eerste mens gericht de vijanden,
duivel en dood. Hij ziet dat. Hij heeft er ook oog voor. Hij ontwikkelt
kracht daartoe vanuit gemeenschap met God, Zijn Vader. Zo kan ieder
mens weer krachten ontwikkelen, vanuit ge meenschap met Jezus
Christus, die één is met Zijn Vader.
Als ik dit volg in mijn denken en in mijn leven, dan vecht ik ook tegen
de duivel. Dan ga ik volledig tevoorschijn komen met behulp van
Jezus Christus en Gods kracht. Dan vecht ik in mijn hemel, totdat elke
invloed van de machten der duisternis verdreven is. Op deze manier
levend, ben ik bezig Jezus alle macht in mijn hemel en aarde te geven:
DUS IN MIJN LEVEN. Als ik ruimte maak voor Jezus Christus en
alle machten der duisternis uit mijn hemel werp, dan kan Jezus
Christus in mijn leven bewerken wat God bedoelt. Aan denken,
spreken en doen. Jezus is ons voorbeeld en Hij helpt ons.
Dan mag alles, wat in Jezus openbaar is gekomen aan gaven, ook in
ons openbaar komen. Een heerlijk leven, dat ontwik kelt vanuit
gemeenschap met Jezus Christus in heilige Geest. Dat is de
ontwikkeling van jezelf, van je vermogens. Want wij hebben met Jezus
de volheid ontvangen. Met Christus zijn we verborgen in God.
"Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en
alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus in u bevestigd is,
zodat gij in geen enkele genadegave (= vermogen) tekort komt, terwijl
gij uitziet naar de openbaring van Jezus Christus" (1 Cor. 1:5-7) In elk
opzicht bent u dus rijk geworden in Hem, zodat gij in geen enkele genadegave tekortschiet. En wat staat er achter het rijk worden? In Hem,
dat wil zeggen: in gemeenschap met Christus. En vervolgens staat er
waarin je rijk geworden bent. In alle woord en kennis. De rijkdom in
woord en kennis heeft dus duidelijk te maken met het ont wikkelen van
ons mens-zijn, van onze gaven. Dat houdt in, dat we er voor onszelf op
toe mogen zien, dat we betrokken zijn bij het woord van God, dat
bestuderen en het tevens praktiseren. Door het Woord is alles geworden, zegt de Bijbel. In het Woord, daarin is het leven. Zo is Jezus één
met het Woord Gods ( hoe is hij er al op zijn twaalfde jaar in thuis en
mee bezig). En hoe wordt Jezus ge noemd in het evangelie? Het
Woord Gods! Jezus IS namelijk het evangelie. Vanuit de relatie met
Zijn Vader heeft Hij vrijheid om dingen te zeggen, dingen te doen en
de resultaten zijn er dan ook naar. Het gaat allemaal functioneren, eerst
in eigen leven, om dit alles vervolgens bij anderen tevoorschijn te
brengen. Dan gaat het om het hele evangelie in al zijn volheid.
Ons persoonlijke groeiproces houdt dus in: de ontwikkeling van onze
eigen vermogens, die ingeschapen zijn. Zoals het van oorsprong is
bedoeld. Er zijn vermogens in de mens. En er zijn middelen om deze

vermogens te ontwikkelen. De mens kan zich uit vrije wil met God en
Jezus Christus verbinden. Zet je zinnen maar op het plan van God, zijn
Woord. Heb een relatie, omgang met Hem. Hij is te vertrouwen. Met
een persoonlijke inzet om vol te worden van de waarheid Gods
(geloof, kracht, wil en verstand). Je hebt zelf het innerlijke vermogen
om de wil van God te verstaan. Je hebt oren om te horen. Je hebt ogen
om te zien. Je bezit het besef van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, stabiliteit, ge loof in eigen kunnen, gericht-zijn op God, een
gezonde zelfbeoordeling. Deze ontwikkeling van je geestelijke
vermogens, dus van jezelf, wordt gevoed door het Woord van God
o.l.v. heilige Geest. Door het Woord van God als het ware op te eten,
groeien wij, worden wij groter. En dit alles vanuit een persoonlijke
relatie met Jezus Christus. Dan worden de menselijke vermogens
aangesproken (zien, peilen, plannen, visie ontwikkelen). Zo ga je zelf
dan ook ontwikkelen. Je vermogens gaan normaal functioneren. Zo ga
je het woord van God verwerken. Opdat de vermogens weer meer
toenemen. Het wezenlijke van de Christus wordt dan zichtbaar in de
mens.

HOOFDSTUK 4

VANUIT ONS MENSBEELD

1.

Inleiding

Als we denken en spreken over de geestelijke gaven van de mens, is
het goed om eens te bezien vanuit welk godsbeeld en vanuit welk
mensbeeld dit gebeurt. Dit is belangrijk voor het praktiseren van
geestelijke gaven binnen de gemeente. We behandelen in dit hoofdstuk
eerst twee mensbeelden, die onjuist zijn en vervolgens bepalen we ons
bij het goede en juiste mensbeeld.

2.

Mensbeelden

a Eerste en tweede mens
Volgens een bepaalde visie wordt geleerd: er is een natuurlijke mens.
Deze is het eerst. Door bekering of door doop in de heilige Geest komt
er vervolgens een geestelijke mens. Dat is dan de tweede mens. Een
variant hierop is, dat een mens eerst natuurlijk volwassen wordt, om
vervolgens geestelijk volwassen te worden. Dus in deze gedachte
geldt: eerst moet de eerste mens (de eerste Adam) er zijn. Die eerste
mens is dan niet compleet. Het is de mens van de aarde (psychische
mens). De tweede mens (de tweede Adam), de geestelijke (pneumatische) mens is de mens waar het om gaat. In deze gedachte komt er een
soort bovenbouw bij op de mens. In je leven gaat het er dan om de
geestelijke mens te laten leven. Als we het goed bestuderen, is het
eigenlijk een variatie op een oud thema: het thema oude mens / nieuwe
mens. Het eigenlijke ik (dat is dan de nieuwe mens) het eigenlijke zelf,
de eigenlijke vermogens zijn er dan pas na de bekering of na de doop
in de heilige Geest. Volgens deze lering komt er wel geen zondige
mens als baby op de wereld, maar wel een mensje, dat niet alles in zich
heeft om goed uit te ontwikkelen. God zou dan de mens niet volledig
als af hebben geschapen, klaar om te ontwikkelen. Neen in deze
gedachten heeft God de mens in tweeën geschapen en daarmee typeer
ik het denken van waaruit dit mensbeeld is ontstaan.

b Mens als leeg vat
Een andere opvatting is, dat de geestelijke mens een vat is. Dat vat is

van oorsprong leeg en moet dus gevuld worden. Je zou ook kunnen
spreken van het feit dat een mens een holle pijp is. Daar moet God dan
doorheen gaan werken. Of, ook veel gehoord in onze kring: de mens is
een fluit, waarop God speelt. In dit alles is minstens de tendens
aanwezig om te zeggen: God doet alles. De mens wordt dan eigenlijk
geen medewerker van God en Jezus Christus. God gaat het allemaal
doen. Bij een onderwerp als strijd betekent dit, dat God gaat
overwinnen (dit lijkt mij enigszins oud-testamentisch). De mens is in
deze visie in feite een onzelfstandig wezen. De mens zoekt dan naar de
goede uitgangspositie, waarin God het gaat doen. Dit kan bijvoorbeeld
door een houding van aanbidding. Dan gaat de Heer het allemaal
geven. Ook kan het accent liggen op het stil- zijn voor de Heer en in die
stilte gaat de Heer genezend werken. Daarnaast is er binnen deze visie
veelal ook: een zoeken waar de Heer het kan geven. In zo'n visie is
echte vernieuwing van denken minder belangrijk. Het wordt meer gezien als iets wat van onderaf komt, terwijl God van bovenaf werkt. Het
gaat immers om God en wat Hij doet.
Dit is het mensbeeld, dat we met betrekking tot geestelijke gaven in
veel boeken tegenkomen, bijvoorbeeld bij John Wimber.

c Mens met vermogens
Tenslotte gaat het om het mensbeeld zoals het in ons midden is
ontwikkeld, een mensbeeld op duidelijk bijbelse gronden. Hiervoor
verwijs ik naar de studiebladen, en met name artikel 1 van studieblad
6 t/m 20 van de hand van Br. Cees Visser jr. De mens is goed. Het
goede is in aanleg in de mens aanwezig. De mens mag dit alles er
helemaal uit laten komen.
Het is in de mens aanwezig en komt er in relatie met Jezus Christus
uit: zo heeft de mens ook zijn plaats in de gemeente. Een mens is dus
niet onaf, in die zin dat er nog een tweede stuk bij moet komen. Een
mens is ook geen holle pijp, waardoor God werkt. Een mens heeft
vermogens. Deze vermogens zijn door God in hem ingeschapen en van
oorsprong al aanwezig. Deze vermogens mogen ontwikkeld worden. In
relatie met Jezus Christus door middel van de heilige Geest worden
deze vermogens verder uitgediept, zodat een mens ook komt tot de
hogere uitingen van zijn vermogens.
Zo'n mensbeeld, zo'n visie roept eigenlijk duidelijk op tot activiteit, tot
stappen zetten in plaats van een maar wachten!
Jezus sluit altijd aan bij de vermogens van de mens. Alles wat in de
mens zit, komt er echt uit, dat wil zeggen: alles wordt ontwikkeld. Als
je de mens binnenste buiten keert, blijkt alles erin te zitten. Vanuit
gemeenschap met Jezus Christus wordt daar met name kracht en
geloof aan toegevoegd.

3.

Vermogens van de mens

1. Vermogen om te zien = onderscheiding
2. Vermogen om te spreken = profetisch spreken, met wijsheid
spreken, met kennis spreken, tongen en vertolking.
3. Vermogen om te denken = werken in onder nr. 2 genoemde punten.
Dit is ook het vermogen om te toetsen (geweten).
4. Vermogen om te geloven = geloof.
5. Vermogen om je geestelijk te verbinden met een andersoortig
geestelijk wezen = God. Dat gebeurt vanuit het hoogste vermogen
dat een mens bezit: namelijk het vermogen om lief te hebben.
Hierdoor is het met name mogelijk om:
1. Gedoopt te worden in de heilige Geest.
2. Goddelijke kracht op te nemen en door te geven.
3. Gemeenschap te hebben met Jezus Christus en vanuit die
gemeenschap te zien, te spreken, te handelen, te geloven.
De negatieve ontwikkeling van dit vermogen is een gemeenschap met
boze geesten en antichristelijke geesten.
Door het vermogen om je in liefde met God te verbinden werkt al het
voorgaande. In het bijzonder is er daardoor een werking van krachten
en genezingen mogelijk.
Al deze vermogens zijn dus aanwezig en kunnen gaan functione ren.
Vanuit zo'n denken over de mens en de plaats van de mens en wat in
de mens is, wachten we niet af....maar spreken we over onze inbreng in
de dienst, over onze inbreng in de gemeente. Je bent er niet passief
onder, je wordt er namelijk helemaal bij betrokken. Je mag
ontwikkelen. Stappen daarin zetten, vanuit gemeenschap met Jezus
Christus. Mensen in de gemeente te hulp roepen. Soms heb je even
meer helderheid nodig. Of je hebt even geen overzicht. Of je zoekt
naar wijsheid, liefde, bemoediging. Dan is daar de ander, die je terecht
helpt, weer op weg, bijles geeft, vertroosting en bemoediging aanreikt.
Ontwikkel vanuit deze heldere visie dus al je vermogens. Dan juist kan
Jezus Christus je medewerker zijn en met je meewerken.

HOOFDSTUK 5

PROFETISCH SPREKEN

1.

Faneroosis

In dit vijfde hoofdstuk "Het profetisch spreken" is ons uitgangspunt,
dat profetie niet gelijk staat aan openbaring.
In 1 Cor. 12:7 staat "aan eenieder wordt de openbaring van de Geest
gegeven; er staat hier het Griekse woord "faneroosis". Dit Griekse
woord betekent: manifestatie en nooit openbaring. Het is dus een
manifestatie van zaken die voortkomen uit gemeenschap met Jezus
Christus in heilige Geest: bijvoorbeeld: het profetisch spreken, het
spreken met wijsheid, het spreken met kennis en het spreken in tongen.
Al eerder hebben we gezien, dat deze zaken ontwik keld kunnen
worden door iedere mens vanuit gemeenschap met Jezus Christus in
heilige Geest.
In 1 Cor. 1:4 wordt gesproken over de genade, die u in Christus Jezus
geschonken is. 1 Cor. 1:5 vervolgt met: want in elk opzicht zijt gij rijk
geworden in Hem. En vervolgens wordt de genade en de rijkdom in
Hem nog nader omschreven door: in alle woord en in alle kennis. Als
het ontwikkelen van vermogens inderdaad functioneert, zodat het
getuigenis aangaande de Christus in u bevestigd wordt, is het gevolg
hiervan, dat je ten aanzien van geen enkele genadegave (vermogen)
meer tekort schiet.
Bij het ontwikkelen van geestelijke gaven, dus ook bij het ontwikkelen
van het profe tisch spreken is voorwaarde, dat wij rijk willen worden in
alle woord en in alle kennis.

2.

Jezus, ons voorbeeld

In dit hoofdstuk doen we onderzoek naar het profetisch spreken.
Hierbij is ons uitgangspunt: hoe gaat het profetisch spreken bij Jezus?
Hoe heeft Hij geprofeteerd? Wanneer heeft Hij ooit gezegd: "Zo
spreekt de Heer". Dan verlaten we tevens een oud uitgangspunt. We
kijken niet hoe het binnen onze kring functioneert en ook kijken we
niet naar de profetie in het oude testament.
Jezus heeft in alle dingen het hoogste bereikt. Hij heeft ons alles helder

en duidelijk getoond; dus ook het profetisch spreken. Hij, Jezus, is
Zichzelf en spreekt zelf vanuit verbondenheid met Zijn Vader. De
Vader spreekt niet, Jezus spreekt. God spreekt niet, de mens spreekt
vanuit verbondenheid met Hem. En dit spreken vindt plaats vanuit
alles wat deze mens heeft opgebouwd. Bij Jezus volkomen, bij ons is
het profetisch spreken nog onvolkomen.

3.

Profetisch spreken

Het profetisch spreken is een hogere uiting van het vermogen om te
spreken. Het betekent: het spreken van woorden Gods: in prediking, in
onderricht, gesprek, onderlinge contacten. 1 Cor. 14:1 spoort eenieder
aan: "Streef hiernaar, naar het profeteren". De Amplified Bible geeft
bij 1 Cor. 12:10 aan: "aan een ander profetisch inzicht". Dit is het
vermogen om de goddelijke wil en het goddelijk doel te begrijpen en te
verklaren. 1 Cor. 12:28 spreekt dan ook over geïnspireerde predikers
en mensen, die het woord verklaren. Dus bij het profeteren gaat het
om: het geïnspireerde spreken. Het is een verklaren en verstaan van het
plan van God en het doel van God. Het zijn woorden, die getuigen van
inzicht. Zo'n spreken is dan ook grensverleggend, ontsluierend en
werpt licht op de hele zaak. Zo is Jezus bezig. Dat is profetisch
spreken. Dan verklaar je dus Gods plan. En de ander ervaart: dit is een
woord van God. Het geeft licht op je leven en het werkt ont sluierend.
Het profetisch spreken heeft te maken met een doorzien van de zaken
van de zichtbare wereld en onzichtbare wereld. Dan kun je vanuit het
oorspronkelijke het heden belichten en van daaruit de toekomst. Het
geïnspireerd spreken, waar gezag vanuit gaat. Zo wordt er iets
ontsluierd in het spreken.

4.

Hoe komt het tot stand

Het profetisch spreken komt tevoorschijn vanuit het samengegroeid
zijn met Jezus in denken en leven. Met een volledige inzet van de
mens. Het samengegroeid verstaan van steeds meer dingen. Dan is het
dus altijd samen met Hem, met Jezus Christus. Zo is profetisch
spreken geen plotseling gebeuren dat buiten je om gaat. 1 Cor. 14:32
geeft dit duidelijk aan: de geesten van de profeten zijn aan de profeten
zelf onderworpen. Het is dus een proces, een bezigheid, die je zelf in
de hand hebt. Je bent geen instrument, je bent ook geen holle pijp; dan
zou het buiten je vermo gens om gebeuren. Neen, het komt tot stand
vanuit de levende verbondenheid met Jezus Christus; vanuit datgene
waarin je met Hem samenge groeid bent, vanuit wat je met Hem in je
leven aan waarheid en verstaan hebt opge bouwd. We noemen dit: het
komt organisch tot stand. En hierbij is dus je eigen inzet bepalend.
Daarom ben je ook zelf als spreker verantwoordelijk voor wat je
spreekt. Het is niet meer gedekt door "Zo spreekt de Heer". Want jij
spreekt vanuit gemeenschap met Jezus Christus, doordacht en

weloverwogen. Dat kan dan nog verbeterd worden. 1 Cor. 13:9 zegt:
onvolkomen is ons kennen, onvolkomen is ons spreken, onvolkomen is
ons profeteren. Wat valt je op? Een duidelijke koppeling tussen kennen
en profeteren. Een duidelijke aansporing ook, om nog meer verrijkt te
worden in alle woord en kennis (1 Cor.1:5) Dus ook toe te nemen in
intense gemeenschap met Hem. Dat ligt als basis voor ons profeteren,
maar ook als basis van alle andere uitingen.
In 1 Cor. 14 gaat het over het spreken in tongen en het profeteren. In
vers 19 wordt dan duidelijk, dat het profetisch spreken een spreken is
met je verstand. Daarbij lever je dus je verstand niet in; neen, je hebt er
je verstand ten volle bij nodig. Het gaat dus niet langs je heen. In vers
20 van hetzelfde hoofdstuk wordt dan ook heel logisch opgeroepen om
volwassen te worden in het verstand. Dat betekent, dat je je steeds
meer de geestelijke wereld bewust bent en de zichtbare zaken doorziet.
Wie zo profetisch spreekt, zegt 1 Cor. 14:3, spreekt tot mensen. Er zit
dan ook een boodschap in, want het is altijd stichtend en bemoedigend
(1 Cor. 14:3).
Dit mag zich heerlijk naar de volkomenheid ontwikkelen. Rom. 12:7
zegt "Dit profeteren is naar gelang van ons geloof". Mijn staat van
ontwikkeling is dus mede bepalend voor de uitingen die eruit komen.
Hoe meer geloof, hoe meer eenheid met Christus, des te meer woorden
Gods. Dit is mogelijk geworden door de doop in heilige Geest. Jezus
Christus werkt daardoor juist hierop aan, dat wij een zijn met Hem.

5.

Openbaring en profetie

Profetie dienen we te onderscheiden van het krijgen van een gezicht of
visioen.
Een gezicht en een openbaring vallen je ten deel. Dat komt dan dus
niet organisch tot stand. De Heer laat het aan je zien. Een beeld kun je
niet zelf opbouwen, want dan verbeeld je het je. 1 Cor. 14:30 zegt:
"Openbaring kan je ten deel vallen". Dat ontvang je dus. In 1 Cor.
14:29-31 is er onderscheid tussen het ontvangen van een openbaring en
het profetisch spreken. Voor openbaring kun je je openstellen, maar je
kunt je er niet in oefenen. Je kunt streven naar profetie, maar je kunt
niet streven naar openbaring en ge zichten.
Jezus spreekt in beelden en gelijkenissen om de mensen de ogen te
openen, omdat zij de werkelijkheid niet begrijpen. De Heer hoeft niet
altijd door een beeld tot ons te spreken. De Heer zal ons vrijuit zaken
van het koninkrijk van God duidelijk gaan maken.

6.

Profeteren

Gij kunt allen één voor één profeteren (1 Cor. 14:31). Wat heeft Mozes
naar deze moge lijkheid verlangd. Kijk maar wat hij zegt in Numeri
11:29 "Ware het gehele volk des Heren profeten". Er is dus heel wat te
beleven. Vanuit de woorden Gods die we steeds meer gaan spreken,
zodat als iemand spreekt het ook steeds meer woorden Gods zijn. Voor
de ander is het dan: onthullend, verhelderend, ontsluierend, stichtend,
bemoedigend. Het mooie is, dat andere profeten het dan horen en
toetsen. (1 Cor. 14:29).

7.

Tenslotte

Zo brengt vernieuwing van denken een vernieuwing van spreken maar
ook een vernieuwing van profetie.

HOOFDSTUK 6

INSPIRATIE EN OPENBARING

1.

Samenvattend

Aan het begin van dit zesde hoofdstuk over het ontwikkelen van
geestelijke gaven willen we nog even de zaken op een rijtje zetten.
In hoofdstuk 3 heb ik gesteld, dat de sleutel voor ontwikkeling van
geestelijke gaven ligt bij: hoe ging dit bij Jezus. We zien dan dat er
sprake is van een toebereiding en een ontwikkeling.
In hoofdstuk 4 ben ik hierop verder gegaan en heb ik een drietal
mensbeelden beschreven. Voor een goed zicht zijn we uitgegaan van
het mensbeeld, zoals het duidelijk door het studieblad in de artikelen
van Br. Cees Visser jr. naar voren gebracht wordt. Dan heeft een mens
dus zelf vermogens om te ontwikkelen. Dan is er de oproep om daar
actief in te zijn. We hebben gezien, dat het niet over je komt. Het
koninkrijk van God is meer dan klimaat en sfeer. Het koninkrijk van
God is meer dan blinde overgave. Het koninkrijk van God breekt baan
in je eigen leven: dwz. in al je vermogens. Dit gebeurt na de doop in
heilige Geest vanuit een diepe intense gemeenschap met Jezus
Christus. Zo kom je tot hogere uitingen, waardoor er een nieuwe
hogere dimensie wordt toegevoegd. Eén met je Heer. Dan gaat Hij
toevoegen: je gaat extra uit "het zijne" betrekken. Daar lever je je
verstand niet bij in. In hoofdstuk 1 heb ik het verschil aangegeven
tussen dorea (doop in de h.Geest, ontvang je) en charisma (gaven, vermogens, die kun je ontwikkelen). Jezus sluit aan bij de vermogens van
de mens en voegt daaraan toe.
In hoofdstuk 5 heb ik geschreven over profe tisch spreken.
1. Profetie is profetisch spreken. Het is een hogere uiting van het
vermogen om te spreken (1 Petr. 4:11 "Spreekt iemand, laten het
woorden zijn als van God") dat wil zeggen: woorden Gods, als
zodanig herkenbaar voor spreker en luisteraar ....niet per definitie
spectaculair.
2. Het is een spreken zoals Jezus, vanuit een doorzien der dingen door
goddelijk licht: verleden, heden en toekomst.
3. Het komt organisch tot stand.
4. Het staat in verband met kennen (1 Cor. 13:9).
5. Het is met verstand spreken (1 Cor. 14:9).

6. Het is stichtend tot mensen spreken (1 Cor. 14:3). Het is
grensverleggend, ont sluierend, licht werpend op.
7. Gij kunt allen profeteren!
8. Vernieuwing van denken brengt vernieuwing van profetie met zich
mee. Als ons profeteren nog onvolkomen is, mag het dus volkomen
ontwikkeld worden.
Alvorens iets te zeggen over openbaring, wil ik eerst nog enige
duidelijke dingen aangeven over het onderwerp INSPIRATIE.

2.

Inspiratie voor hogere uitingen

a De inspiratie
Inspiratie is niet mechanisch of automatisch; neen, het is organisch,
vanuit een samenge groeid denken, verstaan, begrijpen, aanvoelen,
weten, beseffen en geloven van de mens met Jezus Christus.
1. Inspiratie is ook geen plotseling gebeuren; het gaat niet buiten de
mens om.
2. Inspiratie is in zijn geheel te beheersen; de geesten der profeten zijn
aan de profe ten onderworpen....1 Cor.14:32 dit geldt voor alle
uitingen.
3. Inspiratie is voor te bereiden: er is ook een kunnen wachten.
4. Bij inspiratie ben je verantwoordelijk voor wat je zegt en doet.
5. Inspiratie is ook afhankelijk van je staat van ontwikkeling; deze is
nog onvolkomen (1 Cor.13:9).
6. Inspiratie is naar ons geloof: Rom. 12:7 zegt: overeenkomstig uw
geloof (Leidse vertaling). Dit geldt voor alle gaven!!
7. Inspiratie kan en dient getoetst te worden door anderen in de
gemeente: toetsen of het in overeenstemming is met het geschreven
woord.

b Voor wie?
1. Voor allen die naar het volle zoonschap verlangen.
2. Gij kunt allen één voor één profeteren: dus het hebben van
inspiratie is ook voor allen weggelegd.
3. Het is voor eenieder, maar niet allemaal tegelijk in één bijeenkomst:
alles dient in goede orde te gebeuren (en dus niet opgejaagd en
ontregeld = vorm van hysterie).
4. Voor sommigen is het een bediening; daarin zijn ze dan door God
aangesteld. Dat wordt dan door de gemeente herkend en ook erkend. Profeten, herders, leraren, evange listen.

3.

Openbaring

c Verstand en openbaring
Het zal duidelijk zijn, dat we er nog niet zijn. Dat we nog het een en
ander uit te ont wikkelen hebben. Dat de Heer temidden daarvan gaat
toevoegen, extra geven. Aan ons is het om actief te zijn, als deel van
de gemeente. En dan dienen we ons verstand te gebruiken, in intense
gemeenschap met Jezus Christus levend. Alleen bij het spreken in
tongen is ons verstand onvruchtbaar.

d Het valt je ten deel
Temidden van dit bezig- zijn zijn er dan dingen die je ten deel vallen:
dat is openbaring. Als er in 1 Cor 12:7 gesproken wordt over
openbaring, dan is dat geen openbaring...er staat namelijk letterlijk:
manifestatie: dat wil zeggen, dat het gaat om de ontwikkeling en het
functione ren van de ge meente. Zo kan aan iemand ineens iets duidelijk
gemaakt worden. In Pinksteren worden dat "woorden van kennis"
genoemd. Ik noem dit juist: openbaring. Waarom? Omdat er anders in
ons midden een oude visie blijft op het spreken van "woorden van
kennis". De gave van het spreken van woorden van kennis wordt dan
niet echt ontwikkeld, omdat het alles openbaring is. Bij zo'n opvatting
is het verder vernieuwen van denken ook niet zo belangrijk.

e Wat is openbaring
Openbaring...gezicht..visioen...opeens een heldere gedachte.
1. Dit is dus niet organisch, niet opgebouwd, niet voorbereid.
2. Dit valt je ten deel 1 Cor. 14:30 (vertaling van Het Boek: aan wie God ineens iets duidelijk
maakt).
3. Daar kun je dus niet naar streven. Het is ook niet te ontwikkelen.
4. Je kunt je er wel voor openen en dus ook naar uitstrekken.
5. Het kan wel het begin zijn van een organische inspiratie op terrein van alle andere gaven. Dan
is er sprake van een uitwerken, van een "er op door denken".
f Openbaring wordt kennis van zaken
Het is voor ieder goed om met bovenstaande zaken eens duidelijk
biddend bezig te zijn, het allemaal te overdenken, het te overleggen,
het te gaan praktiseren. Dit kan alleen vanuit gemeenschap met Jezus
Christus en in vernieuwing van denken, los van de geest van
weerspannigheid die dat verhindert. Dan gaan we steeds meer de
dingen doorzien. Van daaruit kunnen we woorden spreken ter
bemoediging. Van daaruit kunnen we woorden van kennis
ontwikkelen. Van daaruit kunnen we openbaring ontvangen en erop
doordenken. En deze woorden uitspreken.

HOOFDSTUK 7

WOORDEN VAN KENNIS

1.

Allereerst

In hoofdstuk 5 heb ik laten zien wat het bijbelse profe tisch spreken
inhoudt. Vervolgens heb ik in hoofdstuk 6 laten zien dat er verschil is
tussen directe openbaring en het profetisch spreken. Hieruit mag al
duidelijk zijn, dat directe openbaring niet hetzelfde is als een woord
van kennis. Kennis en woorden van kennis worden namelijk
ontwikkeld vanuit gemeenschap met Jezus Christus in heilige Geest.
Het is een consequent ie uit het bijbelse mensbeeld dat geschilderd
wordt in de studiebladen en uit de bijbelse visie op de geestelijke
gaven (=vermogens) die in het eerste hoofdstuk is uitgewerkt. Het is
logisch, dat waar een woord van kennis een openbaring wordt
genoemd, zaken als "ontwikkelen", "actief stappen zetten" en "studeren" als vleselijk worden afgedaan. Mijns inziens is er dan van echte
ontwikkeling naar het volle Zoonschap geen sprake meer en kan de
vernieuwing van denken niet verder plaats vinden.

2.

Kennis van zaken

Over kennis en woorden van kennis is veel ge schreven en gesproken in
ons midden. Als ik over deze gave nadenk, die eenieder mag gaan
ontwikkelen, spreek ik liever over: met kennis (van geestelijke zaken)
spreken.

3.

De werkelijkheid

Als Jezus voor Pilatus staat, vraagt Pilatus: wat is waarheid? De
waarheid over het leven, over ons leven in het bijzonder, de waarheid
als er dingen gebeuren. Daar zijn wij naar op zoek. Wat is de
waarheid? Wel, de waarheid is de werkelijkheid van de geestelij ke
wereld. En deze werkelijkheid is van Christus. Daar in de geestelijke
wereld liggen:
• de bronnen van heil: in Christus
• ook zijn er nog de vertroebelingen, verdraaiingen, verleugeningen vanuit het rijk der
duisternis.

4.

Spreken met kennis

Een mens heeft het vermogen om de waarheid in haar innerlijke
samenhang uiteen te zetten en in de diepten van de goddelijke
geheimenissen door te dringen. Dat wil zeggen, dat de me ns de
oorzaken en de gevolgen in de geestelijke wereld ziet. Zo'n mens heeft
dus kennis van geestelijke zaken. Deze mens kan door de dingen heen
zien, met altijd het positieve dus de waarheid voor ogen. Dit is de
werkelijkheid, die van Christus is (ik verwijs voor een verdere
uitdieping van "Christus" naar studiebladen 29 t/m 33 artikel 2 van Br.
Hans Bulthuis). Zo kan bij de mens een steeds die per inzicht rijpen van
de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. Van daaruit kan hij
eenvoudigweg spreken, vertellen hoe ons leven positief in elkaar zit en
wat er aan negatiefs doorheen loopt. Dat is dan: met kennis (van
geestelijke zaken) spreken. Dit gebeurt altijd in volle rust en vrede,
nooit opgejut, terwijl we de ander volledig in zijn waarde laten en
plaatsen.

5.

Hogere uiting

Dit alles is een hogere uiting van het vermo gen om te spreken. Deze
manier van spreken is voor ons bereikbaar om ontwikkeld te worden
na de doop in de heilige Geest. Dan verstaan we de waarheid steeds
meer in haar innerlijke samenhang en houden we ook terdege stand.

6.

Ontwikkeling hiervan

Dan is er een ontwikkelen van een spreken, zoals Jezus spreekt. De
verborgenheden onthullend. De hemel openend. De tweede lijn steeds
meer ontdekkend (de eerste lijn wordt gevormd door de zichtbare
dingen, de tweede lijn wordt gevormd door zaken die er in de
geestelijke wereld gebeuren op het moment dat er in het zichtbare iets
gebeurt). Dan is er een open hemel bij de mens, met kennis van zaken
en inzicht in de geestelijke wereld. De woorden, die hij spreekt, daar
gaat dan gezag vanuit. Dat wordt dan door andere mensen herkend en
erkend. Dit alles - dat moge duidelijk zijn - is alleen maar mogelijk
vanuit een diepe gemeenschap met Jezus Christus. 1 Cor. 2:10 leert:
"De Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods". Dat wil zeggen: in gemeenschap des geestes doorzoek je alle dingen, zelfs de
diepten Gods, om ze te leren kennen en verstaan. Je leert dan het hart
van God te verstaan en te kennen. Je raakt steeds meer thuis in alles
waarin Jezus al helemaal thuis is.

7.

Spreken hiervan in de gemeente

Meer dan het profetisch spreken is het met kennis spreken nauw
verbonden met onderricht en prediking. Een gemeente in deze eindtijd
kan ten onder gaan door gebrek aan kennis en bij gebrek aan
ontwikkeling hiervan. Ik heb het dan niet over een gemeentegroei in
aantal. Neen, als ik het over groei heb, bedoel ik de groei en
ontwikkeling van het geestelijk leven van een gemeente, van een
voorganger, oudste, van jou als levend lid van de gemeente. Het is
goed als er met kennis van zaken gesproken wordt in de prediking, in
de gemeentedienst, op de jeugdavonden. Waar je elkaar ontmoet mag
dit ten diepste mee functioneren. Het kan dus eenvoudig niet gemist
worden in de gemeente. En dit alles zien we in verhouding tot en in
samenhang met alle andere gaven ten dienste van de ge meente.

8.

De schriften verstaan

Met kennis spreken is dan ook: spreken over hoe het NU is: de
werkelijkheid, de waarheid spreken. Wat God heeft geschapen en wat
Hij heeft bedoeld: het normale in denken en voelen en leven. Met
kennis spreken is: net zo als Jezus de schrift verstaan. De schrift
uitleggen met betrekking tot jezelf, de mens en schepping. Aangeven
aan elkaar wat er nu aan de orde is. Het zal duidelijk zijn, dat hierin je
verstand niet onvrucht baar is. Er is geen tegenstelling tussen werk van
de geest en werk van het verstand. Vanuit een verlicht verstand
ontwikkel je kennis en kom je tot de hogere vorm van spreken,
namelijk: het "met kennis van zaken spreken".

9.

Profetie en kennis

Tenslotte nog even iets over de verhouding tussen profetie en kennis.
Profetisch spreken is: spreken van wat er aan komt. Bemoedigend,
onthullend. De tijd verstaan met betrekking tot Gods plan. Dan is het
heden ook weer bepalend voor de toekomst.
Want door profetie neemt de kennis weer toe. Daardoor kun je
namelijk het heden ook beter gaan verstaan. Ook neemt de kennis
zodoende toe van wat er nog niet is, maar wel terdege gerealiseerd gaat
worden. Dus: door kennis wordt ook het profeteren weer gevoed, zit
ook daar een verdere ontwikkeling in.
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WOORDEN VAN WIJSHEID

1.

Sofia

Psalm 49:4: mijn mond zal enkel wijsheid spreken, de overdenking
van mijn hart is enkel inzicht.
Volgens 1 Cor. 2:6 spreken we wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn,
een wijsheid echter niet van deze eeuw. 1 Cor. 2:7 maar wat we
spreken is de verborgen wijsheid Gods. 1 Cor. 2:11: hiervan spreken
wij met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door Gods
geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke
vergelijken.
De grondbetekenis van het Griekse woord voor wijsheid "sofia" is:
vaardigheid, bekwaamheid, inzicht, wijsheid, kundigheid. Met
wijsheid spreken is met bekwaamheid en inzicht spreken. Het is een
gevolg van bewust leven in twee werelden tegelijk. Dan is het een
vaardigheid, een bekwaamheid oftewel wijsheid: wanneer zeg ik iets
wel en wanneer zeg ik iets niet, waar en hoe zeg ik het.

2.

Een gave ontwikkeling

Met wijsheid spreken is een gave. Hierbij gaat het om een goed
ontwikkelen van je vermogen om met wijsheid te spreken. Het is: het
zien, inzien en spreken van de juiste woorden op de juiste tijd. Dit
vermogen wordt versterkt vanuit gemeenschap met Jezus Christus in
heilige Geest.

3.

Spreken op het juiste moment

Voorzichtigheid heeft niets met wijsheid te maken. Dat is een
overblijfsel van de geesten van verwerping en hysterie. Met wijsheid
spreken is op het juiste moment spreken in de geestelijke wereld. Het
zien: net als Jezus. Satan wijk! Ga weg, achter mij, satan.

4.

Hogere uiting

Het met wijsheid spreken is een hogere uiting van het vermogen om te
spreken. Spreken is de meest duidelijke en concrete manier om iets
naar voren te brengen. Het gaat erom het juiste te zeggen op het juiste
moment. Dat geeft verlichting. Veel mensen hebben de juiste dingen
gezegd op niet het juiste mo ment. Dat is onwijs. Je kunt kennis hebben
van de geestelijke wereld, maar het vereist wijsheid om te zwijgen en
te spreken, terwijl je duidelijk je positieve doel voor ogen houdt.

5.

Voor goede relaties

Spreken met wijsheid is nodig om de verhoudingen goed te houden
met elkaar. Temidden van een wanorde die zich soms aandient. Daarbij kun je natuurlijk de machten der duisternis benoemen. Beter nog is
wijsheid en ontferming te hebben, van waaruit je de ander kunt
benaderen. Wijsheid bewaart jezelf voor wanorde in je leven. En ook
voor wanorde in de verhouding. Wijsheid bewaart voor scheuring in
relaties, in gezin, in de gemeente. Bewaart ook voor de haarscheurtjes
van de weerspannigheid in je eigen leven en dus in de gemeente.

6.

Er gaat gezag vanuit

Van dit spreken met wijsheid gaat gezag uit in de geestelijke wereld.
Dan is er een even onweerlegbaar spreken, als bij Jezus. Het is nooit
overredend, maar wel overtuigend. Er ontstaat altijd stilte en rust. Het
is een spreken: simpel, verstrekkend en diepgaand. Men ervaart: de wil
van God wordt geopenbaard, er wordt gesproken naar de raad Gods in
volle liefde, rust en vrede. Er wordt daarin overgebracht: een verstaan
van de schrift, van de geestelijke wereld en van de tijd waarin wij
leven. Dan is er een besef van goddelijke tegenwoordigheid bij allen
aanwezig. Je proeft het aan. Je erkent het. Je ondersteunt het. In een
gesprek kun je zaken aanproeven. Aanproeven de wijsheid en de
kennis. Aanproeven ook de geesten van weerspannigheid die dit juist
blokkeren. Die je als mens willen blokkeren om:
• Echt te spreken met kennis vanuit een verlicht verstand.
• Echt met wijsheid te spreken (dan wordt het bot).

7.

Onmisbaar

Spreken met wijsheid is onmisbaar in raadge ving en leiding en
tegelijkertijd is het ook duidelijk herkenbaar in de gemeente. Het verbindt trouw aan de allerhoogste beginselen met het meest normale
gezonde verstand (Gods woord en raad dus).

8.

In vrede en rust

Met wijsheid spreken is: de waarheid en je medemens geen geweld
aandoen. En toch duidelijk zijn in je spreken. Met wijsheid spreken is
herderlijk. Herders in de gemeente zorgen voor harmonie in de
gemeente. Kunnen dit alleen waar ze zelf harmonie in eigen leven
hebben. Geldt voor oudsten bijv. Herders willen iedereen in de
gemeente tot hun recht laten komen. En zij, die nog last hebben van
verwerping, weerspannigheid en hysterie worden door herders met
wijsheid verder omhoog geholpen. Het bestaat uit een duidelijk spreken en nooit uit de waarheid verzwijgen.
Niet langer gejaagd door de wind van hysterie, gespannen, druk en
veel pratend; dit is onwijs. Gedreven door deze geest van hysterie zal
er altijd onwijs gesproken worden: het juiste op een onjuist moment.
Dan wordt het niet stil. Dan weet de een het nog beter dan de ander. Er
is geen onderkenning van het leiderschap. Er is geen spreken vanuit
rust en vrede.
Met wijsheid spreken gaat gepaard met vrede en rust. Wat dat
praktisch betekent? Dat je steeds meer los bent van je persoonlijke vijanden. Een sfeer van liefde en aanvaarding, vriendelijkheid overal
waar je elkaar ont moet. Dan wordt er overal met wijsheid ge sproken.
Met een verlicht verstand kunnen we ons denken dan ordenen en zaken
uitspreken. Zo gaan we spreken in de gemeente.

9.

Tenslotte

Tenslotte willen we in het vermogen om te spreken onderscheid maken
tussen:
• Spreken van wat is: de schrift verstaan, MET KENNIS SPREKEN (hoofdstuk 7).
• Spreken van wat komt: de tijd verstaan, PROFETISCH SPREKEN (hoofdstuk 5).
• Te rechter tijd spreken: de situatie verstaan, MET WIJSHEID SPREKEN (hoofdstuk 8).
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GELOVEN

1.

Enkele uitgangspunten

a Zaak van het hart
Geloven is een zaak van je hart. Daar ontspringen alle vermogens, ook
het geloof.

b In samenhang met andere vermogens
Geloven mag je in een duidelijke samenhang zien met de andere
vermogens, met de andere gaven. Wat is immers geloof zonder onderscheiding. Zo is het belangrijk om in de geestelijke wereld het goede
van het kwade te onderscheiden. Wie geestelijk doof is, zal ontdekken
dat hij soms moeilijk kan geloven. Wie daarbij niet onderscheidt wat
hem doof houdt, die blijft het moeilijk vinden om te geloven.

c Ik geloof
Je kunt spreken over mijn geloof of over jouw geloof; dat is
afstandelijk. Duidelijker is om te spreken, als het gaat over geloof: ik
geloof, om het vervolgens in te vullen. Daarin stel je orde op zaken in
de geestelijke wereld. Door dit uit te spreken. Dit gaat weer samen met
het horen, zien, onderscheiden, liefde hebben tot de waarheid.

d Hoger uiting
In gemeenschap met Jezus Christus in heilige Geest kom ik tot de
hogere uitingen. Hij versterkt mijn vermogens op mijn actie.

2.

Gave van geloven.

a Geloof voor eigen leven
Samen met Jezus ga je geloven in speciale za ken die het plan van God
voor je eigen leven of voor de gemeente betreffen.

Daarin gaan geloven. Daar actie van maken. Voor je eigen leven, heel
persoonlijk. En dan heeft iedereen wel iets waar hij zich op richt. Dan
gaat het er om dit te doen voor je eigen leven. Dat je er werk van
maakt, samen met Jezus om:
• Bewuster (= meer van de geestelijke wereld bewust) te gaan leven. Je gaat steeds meer
onderscheiden waar het op aan komt voor je leven. Dan onderscheid je de ziektemacht, de
leugenmacht, de machten die jou persoonlijk onder druk zetten. Je merkt op, als je in spanning
bent geweest. Je gaat ook opmerken, als er spanning gaat ont staan in je eigen hemel. Samen
met Jezus word je je dit bewust, kom je er van los, sluit je je af voor de leugen en kun je je
samen met Jezus in heilige Geest helemaal op het goede richten, nl. goddelijk leven, goddelijk
normaal ontwikkelen, goddelijk normaal genezen.
• Je maakt er werk van om je af te sluiten voor de leugen en in een heerlijke ontwik keling de
waarheid te gaan opbouwen in je hart (= in je leven met al wat je vermag). Hierbij heeft de
Heer Jezus allereerst bemoeienis met je geestelijke groei. Daarin mag je geloven, samen met
Jezus. Dat mag je heel praktisch maken: bijvoorbeeld je manier van reageren naar je kinderen
toe. Samen met Jezus erin gaan geloven dat daar ontwikkeling en herstel is. Dan ga je bewuster leven. Dan gaat er minder langs je heen, want je onderscheidt waar het op aan komt,
voor het leven van je kind.
b Geloof voor de gemeente
Dit gelove n kan ook voor de gemeente: geloven voor de ander, ruimte
scheppend bezig zijn, geloofsopbouwend bezig zijn. Wat je gelooft
met je hart, dat spreek je uit met je mond (weer een spreken: kennis,
wijsheid en profetisch).
Er staan zaken voor jou en Jezus vast. Die houd je dan ook rotsvast
voor waar. Die neem je in allerlei situaties als uitgangspunt. Wat Jezus
zegt in Zijn Woord, daar ga je vanuit, daar richt je je op, dat is de
werkelijkheid voor jouw leven. Vanuit je geloof, op grond van de
zaken die vaststaan voor je leven, formuleer je in heldere en klare taal
(zaak van je verstand) en bewuste wijze (zaak van je geweten) woorden, die in de geestelijke wereld hun uitwerking niet missen.

c Jezus als voorbeeld
Alles wat voor Jezus mogelijk is, gaat voor ons mogelijk worden: in
kleine zaken allereerst en vervolgens in grote zaken. Hij brengt ons
waar Hij is. Het volle zoonsleven gaat er bij ons uit komen. De
tekenen, die je volgen, gaan duidelijker worden.
Waar dit aanwezig is. Waar dit aan waarheid is opgebouwd. Daar is
ook het zekere weten: dit leven met alle consequenties van dien kan
niemand mij meer ontnemen. Dat is het wat Jezus bedoelt als Hij zegt:
"niemand kan ze uit mijn hand roven". Dat kun je persoonlijk invullen
voor je zelf: dit bijzondere is nu voor mij samen met Jezus aan de orde.
Dit is mogelijk.

d Een zekerheid
Het zekere weten dat niemand je dit meer kan ontnemen. Dit gaat
gebeuren. Dit is aan de orde nu in je leven, dit is mogelijk, veel ruimer
dan voorheen. Dan heb je samen met Jezus veel meer ruimte dan
voorheen. En dan gaat het er om die ruimte ook goed te gebruiken.
Gericht op Jezus en Zijn Vaders wil. Dat is wat je gelooft en van
waaruit je je leven invult.

e Hoger uiting
Door heilige Geest in liefde verbonden met Jezus Christus krijg je
geloof van God. Als extra, als hogere uiting van je eigen vermogen: je
geloof. Daar sluit God bij aan. Daar sluit Jezus Christus bij aan. Een
"extra" als versterking. Dit werkt alleen als je je vermogens verder
heiligt en reinigt. Wat wil ik .....en dat uitzuiveren. Wat zie ik.....dat
ook zuiveren. Dat houdt in dat je toeneemt in onderscheiding,
duidelijker gericht bent op alles van Jezus Christus en Zijn Woord.
Als Petrus de lamme geneest, zegt hij in Hand.3:6 : "wat ik (verworven) heb, dat geef ik je in de naam van Jezus". Jezus is hier dus
duidelijk bij betrokken. En Petrus heeft iets opgebouwd, iets verworven. Daarom legt Petrus ook uit in Hand. 3:12 : het is niet door eigen
kracht of vrucht. En dan staat er in vers 16: Het geloof door Hem (=
Jezus) heeft hem dit volkomen herstel gegeven. Er komt vanuit
gemeenschap met Jezus Christus een hogere uiting van geloven: door
Hem geloven; dan krijg je het geloof van God.
Logisch, dat bij zo'n extra versterkt geloof, waarin het geloof van God
doorkomt, je door Jezus in heilige Geest in zijn naam zaken kunt
realiseren, die je eerst niet voor moge lijk hield. Goed om altijd gewoon
in het klein te beginnen.

f Samen met de andere vermogens
Dit vermogen om te geloven werkt samen met alle andere vermogens:
profetisch spreken, met wijsheid en kennis spreken. Maar ook werkt
dit vermogen om te geloven samen met vermogens als genezing en
werking van krachten. Alle vermogens mogen vanuit gemeenschap
met Jezus Christus tot hogere uitingen komen. Ten dienste van de
gemeente. Daar zet je je dan voor in.

g Tot opbouw
Het geloven is tot welzijn van de gemeente. De zwakken in geloof
worden in de gemeente versterkt door het geloof en de bemoediging
van de ander. Ze worden opgebouwd, opgebeurd, vanuit liefde en
ontferming. Met woorden van kennis, wijsheid: een verhelderend

spreken. Opbouwend. In rust en vrede. Rom. 14:1 zegt: aanvaard de
zwakke in het geloof, maar niet om zijn overwegingen te beoordelen.
De zwakke is degene die nog niet veel heeft opgebouwd in geloof. De
zwakke mag je opbeuren, opbouwen in geloof, versterken, bemoedigen
in de kleine dingen. Dat mag je doen vanuit je eigen leven, bij je volle
vermogens, vol ont ferming, geloof, onderscheiding. Dan hoef je het
kwaad niet te ontrafelen, maar het kwade ga je in geloof door het
goede overwinnen.

h Noodzakelijk voor leiding
Het geloven is noodzakelijk voor het leidinggeven. Voor hen dus die
leiding geven aan de opbouw van het geloof. Voor hen die voorgaan in
geloof. Dat blijkt in het leven van deze mensen, die zo dan ook
voorgaan. Geloof is nodig voor voorganger, oud sten, jeugdleiders,
kinderwerkers, gemeenteleden, om alles leefbaar te houden en
bewoonbaar te maken. Dit mag je ook toetsen voor jezelf. Hier kun je
lijn en ordening aanbrengen. Structuur. Tot zover ben ik. Dit heb ik
samen met Jezus in de gemeente opgebouwd. En ook als geloofsactie:
daar wil ik in gelo ven samen met Jezus. Geloof kan op deze manier
niet zonder werken, dwz. dat het geloof zijn uitwerking heeft. Dat de
Vader, Jezus en jij in heilige Geest werken. Waar je zelf hiervoor kiest,
ordening en lijn aanbrengt, je daartoe in ge hoorzaamheid laat
begeleiden in de gemeente, daar kan Jezus er ook aan meewerken.
Daar kan de Vader aan meewerken. Dan gaat er kracht en gezag van
uit. Van zo'n geloofsleven. Een ga ve is dat!
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HET ONDERSCHEIDEN VAN GEESTEN

1.

Inleidend

a Wat is het hogere
De mens heeft vermogens die hij mag gebruiken. Het vermogen om te
zien is in de mens gelegd. Dit vermogen om te zien beperkt zich niet
tot het zien van de zichtbare dingen. Neen het hogere: het zien in de
geestelijke wereld gaat tegelijk op met het zien in het zichtbare. De
zichtbare dingen en de onderscheiding daarin wordt ontwikkeld door
de wetenschap. Maatschappelijk werkers bestuderen de zichtbare
verschijnselen: dat is niet wat wij inzicht noemen.
Zien en je geestelijk verdiepen in wat je ziet....dat gaat dus verder en
hoger. Dan kijk je niet alleen naar de verschijnselen, maar juist naar
wat er achter zit in de geestelijke wereld. Onze ontwikkeling als mens
(bij onze volle vermogens) is erop gericht in alle fijngevoeligheid te
gaan onderscheiden waar het op aan komt.
Vroeger, zegt 1 Cor. 12:2 werden we blindelings getrokken tot de
stomme afgoden. Onze ogen mogen open zijn voor de geestelijke wereld. Daartoe is het vaak nodig los te komen van elke vorm van
weerspannigheid en blind heid of onoplettend heid. Zodat er een bewust
leven is, met een heldere kijk op de geestelijke zaken en een duidelijke
koers.

b Bewust leven
Bewust leven houdt dan in:
1. Te allen tijde zien wie je bent.
2. Zien wat er rondom jou in twee werelden gebeurt.
3. Elke situatie gaan beheersen waar je in terecht komt.
4. Weten wat je spreekt en de gevolgen overzien.
5. Alle gerechtigheid Gods invullen in je leven.
6. Ten volle beseffen wat in je is.
7. Volledig bewust gaan leven naar de wil van God.
In gemeenschap met Jezus Christus wordt dit alles dus helderder, meer
versterkt, is er terdege herstel en komen de hogere uitingen er steeds
meer uit.

2.

De onderscheiding van geesten.

a Hogere uitingen
Het is een nieuwe en hogere uiting van ons vermogen om te
onderscheiden tussen goed en kwaad. Het gaat dan om het goed en
kwaad in de geestelijke wereld. Stel dat iemand zich niet volledig geeft
aan de Heer. Dan wordt de overgave bemoeilijkt. Dan kun je zeggen:
die persoon moet zich maar meer geven. Maar het kwaad ligt in de
geestelijke wereld. De geest van hysterie richt die persoon dan op zichzelf, de geest van weerspannigheid blokkeert hem en de geest van
verwerping weet tijd en geld wel beter te besteden, dus in te vullen. Dit
kwaad dient onderscheiden te worden en in de geestelijke wereld
waarin we leven bestreden te worden, door de persoon zelf met hulp
van mensen om hem heen in de gemeente. Bij dit alles gaat het om het
invullen van de ge rechtigheid in het leven van mensen.

b Samen met andere vermogens
Ook dit vermogen om te onderscheiden staat weer niet op zichzelf. Het
gaat samen met de andere vermogens. Dit vermogen om te onderscheiden is de geestelijke tastzin en reuk zin. Dit gaat weer samen met
zien en horen. Dan ga je aanproeven in de geestelijke wereld wat er
aan de hand is in levens van mensen. Vanuit liefde, in ontferming en
met een grote fijngevoeligheid.

c Leiding van Jezus
Dit onderscheiden houdt ook in: het kennen en verstaan van de wil van God. En dit onder de
leiding van Jezus Christus, het Hoofd van de gemeente. Hij voert de dingen van de Vader uit.
Fijn om zo dan ook open te staan voor de leiding van Jezus in je leven. Je laat je onderscheiding
ook werken: Dan kies je ervoor je te laten leiden door wat je Jezus ziet doen en wat je Jezus hoort
spreken. En Jezus werkt ook weer via de leiding door God aan de gemeente gegeven.
d Groei
Naarmate je meer inziet en overziet van het goede, doorzie je de opzet
van de boze des te meer.

e Je ontwikkelt onderscheiding
Het gebeurt dan ook niet aan je...de onderscheiding. Zo van: ineens
onderscheid je iets. Neen, je ontwikkelt onderscheiding. Het is een
vermogen dat je ontwikkelt. Het is niet zo dat je het wel of niet krijgt,
ontvangt; neen het is in je en jij ontwikkelt het. Dat betekent dat
daarvan het een en ander in je eigen leven is opgebouwd. En dat je
daar in rust en vrede met de hulp van de Heer op doorbouwt. Jij
onderscheidt: Jij tast, hoort, ziet, proeft aan, overziet en doorziet. Het
gaat dus van jou uit. Je hebt nl. vermogens en je gebruikt die ook. Die

gaan extra helder werken vanuit gemeenschap met Jezus Christus. Je
bent er, vanuit gemeenschap met Jezus Christus, helemaal in en bij
betrokken. Dan ga je samen met Jezus Christus zaken ordenen, het
goede verder opbouwen voor je leven, je ervoor openen. Om je ook
terdege af te sluiten voor het verkeerde dat je onderscheidt.

f Onderscheiding leren
Dit onderscheiden mag geleerd en verder ont wikkeld worden. Het is te
leren, in de ge meente; dat is de leerschool. Daar geef je je aan. Daar
open je je voor. Open voor het woord. In deze gezindheid: Heer, ik wil
helder en duidelijk zien, onderscheiden waar het nu voor mijn leven op
aankomt. Dan neem je toe in helder inzicht en alle fijngevoeligheid,
om steeds duidelijker te onderscheiden waar het op aankomt.

g Niet academisch
Dit alles is dus te ontwikkelen. Echt leven. Beseffen. Zien. Overzien.
Doorzien. Dat is niet voor een academicus. Maar voor eenieder die het
echt wil. Zo mag je leven ontwikkelen in ieder opzicht.

h Deel van je groei
Het vermogen om te onderscheiden maakt dus deel uit van je groei en
bewustwordingsproces.

i Onderscheiding opgebouwd
Het is ook logisch geordend, opgebouwd, ge makkelijk te volgen. Het
werkt vanuit ontwikkeling waarbij je de Heer en de leiding in de
gemeente hard nodig hebt. Het is niet alleen.....De Heer maakt me
opeens iets duidelijk.... De Heer doet dat, aansluitend bij de mens in
een proces van ontwikkeling van zijn vermogens tot ook de hogere
uitingen. We hebben onderscheiding opgebouwd m.b.t. vrome geesten,
occulte geesten, maar ook met betrekking tot geesten van verwerping,
weerspannigheid en hysterie. Daar is geen openbaring meer voor
nodig. Je begint niet altijd blanco bij de onderscheiding; je hebt namelijk iets opgebouwd en daarbinnen kan bij voorbede en gesprek door
openbaring toege voegd wo rden.

j Niet blanco beginnen
Als er bij onderscheiding een ontwikkeling en opbouw inzit, hoef je
niet iedere keer opnieuw blanco te beginnen. Je hebt immers iets
opgebouwd. Het aanproeven in de geestelijke wereld is al een heel stuk
uitontwikkeld.

k Verdergaande openbaring
Onderscheiding der geesten kan wel dege lijk beginnen met
openbaring: een beeld, een ge zicht, een visioen, een gedachte. Als een
geschenk, dat je ten deel valt. Dat is maar heel gelukkig ook. Maar als
dat ontvangen is, dan kun je ermee aan het werk en ermee doorgaan.
Dan kun je het toepassen in je leven en voor je leven. Vervolgens ga je
het uitwerken onder leiding van de Heer. Het uitwerken van dit alles
onder leiding va n de Heer is dus OOK DE LEIDING VAN DE HEER.
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SPREKEN IN NIEUWE TONGEN (1)

1.

Tong betekent taal

Als je "tongentaal" zegt, zeg je dus eigenlijk twee keer he tzelfde. Dit
onderwerp, dat in hoofdstuk 11 en 12 behandeld wordt, is vrij moeilijk
omdat het puur bij de geestelijke wereld behoort. Het heeft niets met je
aardse bestaan van doen. Daarom geef ik in dit hoofdstuk eerst een
inleiding "Spreken in nieuwe tongen", voordat we verder gaan (in
hoofdstuk 12) met: het vermogen om te spreken in tongen: het
vermogen om geestelij ke talen te spreken.
Dit is een onderwerp, waar niet zo veel over geschreven is in de bijbel.
Petrus schrijft er niet over. Johannes spreekt er niet over. Marcus
schrijft er maar een zin over in Markus 16:17b. Alleen Paulus heeft er
uitvoerig een hoofdstuk aan gewijd.
Paulus spreekt erover in 1 Cor. 14. Eerst heeft hij aangegeven in 1 Cor.
13 dat het belangrijkste vermogen van de mens het vermogen is om
lief te hebben. En vervolgens gaat hij verder met betrekking tot de
gemeente om te spreken over de twee gaven, nl. profetisch spreken en
in tongen spreken. Vaak wordt 1 Cor. 14 aangehaald om aan te geven
dat Paulus het spreken in tongen afwijst. We dienen zijn opmerkingen
over het spreken in tongen echter te plaatsen binnen de context van het
gehele hoofdstuk.
Hij zegt in 1 Cor. 14:12: alles in de gemeente dient tot stichting van de
gemeente te ge beuren. Iemand die in tongen spreekt in de gemeente
sticht zichzelf. Daarom in de gemeente graag: in tongen spreken, maar
dan wel gevolgd door een uitleg, een vertolking, een vertaling. In 1
Cor. 14:19 is Paulus hier erg duidelijk over. Het louter in tongen
spreken in de gemeente, zonder vertolking - wijst Paulus dus af.

2.

Begint bij God

God uit Zich, Hij spreekt. Waar begint dat? In Gen. 1:3......En God
zeide: "Er zij licht". De Reiselvertaling benadert hier zeer goed wat er
in het Hebreeuws staat....nl.: God uitte Zich. De kracht in Zijn woord
bewerkt de daad. In welke taal uitte God Zich? In Zijn hemelse taal.
Dat is namelijk de oorspronkelijke taal. God spreekt dus in een tong.

Een taal, vol zuivere klanken, die Zijn gedachten precies weergeeft.
God uit Zich, zoals iedereen zich kan uiten, met een hand beweging,
een taal, een werkzaamheid. God is Geest en de mooiste geestesuiting
is dan natuurlijk wat Hij zegt.

3.

De taal is voertuig

De mens is in staat helder te denken en te spreken. Met zijn verstand
kan hij het een en ander ordenen. De mens kan horen en opmerken. Zo
is hij in staat het een en ander van God op te merken. Aan taal, woord
en gedachten. De taal is hierbij een voertuig, een voertuig van de
gedachten. Je gedachten en bedoelingen gaan op dat voertuig naar een
ander en die ander haalt de boodschap eruit, kan deze ge dachten
overnemen. Dan gaat het niet om het culturele of het fraaie van de taal.
Ook niet bij de tongentaal dus. Dan gaat het erom, dat wij het hart
aanzien van de zaak en niet ons af laten leiden door de manier, waarop
iemand iets zegt. De inhoud is dus altijd belangrijker dan de vorm...dit
geldt overigens ook voor de prediking, het profetisch spreken, het met
wijsheid spreken, het met kennis spreken, het geloofsopbouwend
spreken, of het je uitspreken in een gebed.

4.

In Gods taal zit het leven

Zo komen er gedachten van God. Zo zijn er altijd gedachten van God
gekomen. Die gedachten komen niet in het Nederlands. Dat uiten wij
in het Nederlands of in een hemelse taal. Kenmerk van Gods taal en
gedachten is, dat er altijd leven in zit. Dat leven halen wij eruit.

5.

Vanuit gemeenschap met Christus

Vanuit gemeenschap met Jezus Christus komen er gedachten van God
waarin leven zit. Het vermogen om je met God te verbinden en om gemeenschap te hebben met Jezus Christus heet: liefde. Dit mag ik mij
steeds meer, net als Jezus, bewust gaan worden. God heeft het vermogen om te denken en de mens heeft het vermogen om te denken.
God heeft het vermogen om te spreken en de mens heeft het vermogen
om te spreken. Wat een heerlijke wisselwerking kan er gaan plaats
vinden vanuit de liefde Gods. De gedachten probeert de mens dan in
woorden om te zetten, in taal, als hij ze bewust gaat bedenken of
uitspreken.
God kent alle talen, want Hij ziet het hart aan. Wie het hart van God
aanziet leert ook om elke hemelse taal te verstaan.

6.

Uitspreken van gedachten

Een mens leeft met zijn vermogens in twee werelden tegelijk, is
daarbij één. De mens kan gedachten overbrengen door ze hardop uit te
spreken. Zo ga je woorden en gedachten van God overbrengen. Zodat
anderen het ook kunnen horen. Het onzienlijke en het onhoorbare
wordt zodoende ook weer voor anderen zichtbaar en hoorbaar. Dit
gebeurt alleen als je je geestelijke vermogens ten volle laat werken, en
dat ook op het hogere niveau, zoals we gezien hebben in de vorige
hoofdstukken.
Beïnvloed door een boze geest kan een mens ook gedachten en
bedoelingen overbrengen. Dat is dan niet stichtend en niet
levengevend. Dit heeft zelfs betrekking op het spreken in tongen, want
het is altijd goed om te onderscheiden vanuit welke geest er in tongen
gesproken of gezongen wordt. Het is genoegzaam bekend, wat er in
Griekenland vroeger bij het orakel van Delfi gebeurde: men zong in
tongen en raakte in trance!! Voor zulke occulte praktijken willen wij in
ons midden duidelijk waken, zodat alles in goede orde en rechte
nuchterheid gebeurt.

7.

Onderscheiding noodzakelijk

Hiertoe is weer de onderscheiding noodzakelijk. Daarbij gaat het niet
om het zichtbare zien (in de ogen kijken bij een bediening) of het
"zichtbare" horen, alhoewel hieraan ook wel eens iets is af te leiden.
De kern ligt in: het iemand in de geestelijke ogen kijken. En met je
geestelijke oren luisteren. Als je oren geopend zijn, werkt dat. Jezus
zegt: wie oren heeft, die moet maar eens horen. En natuurlijk is er hier
weer het leven in twee werelden tegelijk, waarbij de kern in de
geestelijke wereld ligt, terwijl je het zichtbare niet uitschakelt. Al onze
vermogens mogen hierbij optimaal gaan werken vanuit verbondenheid
met Jezus Christus en God, DUS IN LIEFDE GODS!! Zo in liefdesgemeenschap zien we dingen en doorgronden ze wel. Wie deze liefdesverbondenheid missen, die doorgronden het niet en gaan spotten.

8.

Ervan spreken

Wat je hoort, ziet, daarvan spreekt je mo nd. God heeft de taal
uitgevonden en aan de mens toebedacht. Er is dan ook niets mooiers
dan je vanuit gemeenschap met Hem te uiten. Spreek dus. Uit je
gedachten. Veel mensen worden tegengehouden door de macht van
verwerping om hun gedachten te uiten. Vanuit verbondenheid met
Jezus Christus en vanuit de vrede en rust die Hij geeft is dat niet meer
nodig. Na bevrijding en verdere heiliging komt er steeds meer ruimte
om ook in dit opzicht jezelf te zijn. Vanuit liefdesgemeenschap met
Jezus Christus en met elkaar spreek je: profetisch, met kennis, met
wijsheid en ook in tongen.

Spreken in nieuwe tongen heeft dan te maken met de splinternieuwe
gedachten van God. Die gedachten zijn altijd gericht op levensvernieuwing. Die gedachten zijn er altijd op ge richt om de ander op te
beuren. Die gedachten zijn altijd gericht op een verdere verlossing en
een grotere vrijheid. Het is belangrijk voor jezelf om aan deze
taalontwikkeling te doen. Zoiets gaat niet gedachteloos. In
liefdesgemeenschap met Jezus Christus krijg je nieuwe gedachten, bij
alles wat je al opgebouwd hebt in je hart aan waarheid. Deze nieuwe
gedachten zet je om in tongentaal en Nederlands. Dit laatste - het
omzetten in het Nederlands - is voor ons functioneren in de gemeente
met elkaar erg bela ngrijk.

9.

Verschillende tongentalen

Er zijn verschillende tongentalen. Je kunt immers in tongen
spreken....let wel: tong = taal. Dus "tongen" is het meervoud van
"tong". De tongentaal, waarmee je God looft, of je tongentaal bij een
bediening. Je kunt er ook een heel nieuwe tongentaal bij krijgen.
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SPREKEN IN NIEUWE TONGEN (2)

1.

Vermogen om te spreken

De mens heeft het vermogen om te spreken: profetisch, met wijsheid,
met kennis, in tongen. Dit vermogen staat niet los van zijn andere
vermogens, maar juist helemaal in samenhang met de andere
vermogens. Het hoogste vermogen - het vermogen van waaruit alles
start - is het vermogen om lief te hebben.
Zo is er bij een mens het spreken van woorden. Wat gebeurt er bij het
spreken van woorden? Het gesproken woord brengt de geestelijke
wereld in beweging. Dat gebeurt dus bij het spreken met wijsheid, met
kennis, het profetisch spreken en ook bij het spreken in tongen. Dan
worden er in de geestelijke wereld krachten aangesproken en ontsloten.
De innerlijke kracht van de persoon die gesproken heeft wordt
werkzaam, aangevuld met de kracht van de geestelijke wezens die zich
bij het horen aangesproken weten en zich met de inhoud van de
woorden verenigen. De positieve kracht komt hierdoor vrij en dat is
dus: het goede in jezelf, engelen, Jezus Christus en God zelf. Met
elkaar willen we het zo gesprokene ook daadwerkelijk gestalte geven.
Dat is een actieve zaak; het vraagt van ons dan ook een liefhebben van
God met ons gehele hart.
Het spreken van goede woorden zal dan ook ons eigen hart, maar
tevens het hart van andere mensen verblijden. Wat je spreekt over je
vrouw, over je kinderen is belangrijk. Dat mag namelijk altijd
gesproken worden vanuit liefde. Zegent dan en vloekt niet! Op een andere manier is het spreken (ook dus het spreken in tongen) nutteloos.
Want ook bij het spreken in tongen gaat het om de gezindheid van je
hart.

2.

In de gemeente

Het spreken in tongen in de gemeente is akkoord, maar dan met
vertolking, leert Paulus ons in 1 Cor. 14. Eigenlijk is het ook voor je
persoonlijke leven belangrijk om iets te gaan verstaan van de
geheimenissen die je spreekt, als je in een tong spreekt. Zodat je als
mens zelf helemaal betrokken bent bij de zaken die in de hemel
gebeuren en gesproken worden.

3.

Inhoud is belangrijk

Omdat alles tot stichting van de gemeente dient te gebeuren. Tot
opbouw van de gemeente = tot opbouw van de broeders en zusters. Alles is geoorloofd, zegt Paulus. Maar niet alles is nuttig, omdat niet alles
opbouwt. De liefde bouwt de ander op, temidden van de gemeentedienst. Dus in liefde is alleen nuttig (geldt alleen) wat opbouwt.
Wie duidelijk woorden in het Nederlands doorgeeft, of de tong
interpreteert, die bouwt de gemeente op. Wat gebeurt vanuit
liefdesverbondenheid met Jezus Christus, in hemelse taal, dat mag ook
verder doorkomen en doorgegeven worden naar de broeders en zusters.
De inhoud van de tong, van de taal, nl. Gods gedachten, mag
overgebracht worden. Vanuit een intense liefdesgemeenschap is er in
de gemeente een opbouwen van elkaar: dus nooit een loos in tongen
spreken.

4.

Tot opbouw van jezelf

Voor een toehoorder behoort het allemaal verstaanbaar en begrijpelijk
te zijn. Dit is duidelijk een ander doel in de gemeente, dan in je
persoonlijk gebedsleven. Wie in een tong spreekt, die sticht namelijk
zichzelf. Er gaat dan in je eigen leven stichting vanuit in de geestelijke
wereld.

5.

In de gemeente met vertolking

In de gemeente-samenkomst is het prima als je dit spreken in tongen
voortzet, maar dan wel met een vertolking van de tong. Nuchter, helder, doordacht, op een rijtje, vol geloof en verwachting. Het Griekse
woord voor vertolking is hermeneia en dit woord betekent: uitlegging,
interpretatie. Dus jij legt het uit. Of een ander legt het uit en interpreteert het. Dat hoeft niet even lang of kort te zijn als de tongentaal, want
je legt het uit. Je interpreteert de hemelse taal vanuit je liefdesgemeenschap met Jezus Christus. Je ziet het hart aan....en je kunt
het dan grondig verklaren. Helder en duidelijk, tot opbouw van de
broeders en zusters binnen de gemeente.

6.

De vertolking

Het gaat hierbij niet om een woord voor woord verklaring. De inhoud
haal je eruit. De boodschap ervan dient duidelijk over te komen. Dat is
belangrijk voor de gemeente. Hierbij gaat het voor jezelf om het
scherpen van je vermo gens, gericht op Jezus Christus. Om zo helder te
verstaan, duidelijk te toetsen en uit te spreken, door te geven, uit te
leggen, wat je in de oorspronkelijke taal (in een tong) tot je krijgt. Wie
zijn vermogens niet laat werken, kan hier ook nooit echt in binnendringen.

7.

Kan in menselijke taal

Het kan ook woord voor woord in een menselijke taal... dat is weer een
specia le omstandigheid. Zo is het een heel duidelijk bovennatuurlijk
teken voor ongelovigen. De uitlegging kan dus langer of korter
zijn....mede bepaald door de eigen woorden, taalgebruik, woordenschat
van de vertolker. Uiteindelijk blijft het toch gaan om de inhoud van de
tong.

8.

Meerdere vertolkingen

Het kan dus op meerdere wijzen vertolkt (= geïnterpreteerd) worden.
Twee of drie geven een uitlegging, zegt Paulus in 1 Cor. 14:27. Ook
dit kan zich voordoen in de gemeentedienst, waar je met elkaar leert de
wil van de Heer en Zijn tong te verstaan. Omdat je leert je vermogens
te gebruiken en in vrijmoedigheid te oefenen in het goede (van God).

9.

Gelijkwaardig aan pro fetie

Op deze manier - met uitlegging in de gemeentedienst - is een "tong"
gelijkwaardig aan profetie, zegt Paulus in 1 Cor. 14:5b. In het spreken
in tongen ligt dus een stuk openbaring besloten. Vanuit dit spreken in
tongen is er dan een spreken: profe tisch, met wijsheid, met kennis. Een
spreken dat tot doel heeft om de inhoud over te brengen.

10. Vanuit liefde
Ook bij dit spreken in tongen is de liefde en bewogenheid tot elkaar en
tot God en de waarheid het belangrijkst. Alleen in liefde immers
kunnen de gaven echt functioneren in een gemeente waar geen
spanning opgeroepen wordt, maar steeds ontspanning is. Dan is er de
liefde als band van de volmaakte mensen, die volwassen gaan worden.
Daarin met elkaar verbonden zijn, vol ontferming en bewogenheid,
alleen maar bereid om elkaar met het goede te dienen. Mensen die hun
fouten kunnen toegeven en anderen kunnen vergeven. Mensen, die er
duidelijk voor kiezen met het evangelie mee te groeien. En daartoe ook
het spreken in tongen beoefenen, thuis, heel persoonlijk, om kracht en
openbaring te halen uit alles van God en Jezus Christus. Op deze
manier heeft het spreken in tongen zeer duidelijk zin en krijgt het ook
zijn juiste waarde binnen de gemeente van Jezus Christus.
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GENEZING (ALGEMEEN)

1.

Ter inleiding

a Ter inleiding
Er is nogal veel rondom het onderwerp "Gene zing" te doen. Dat is vrij
logisch: we zien het nog om ons heen: ziekte, beschadiging in velerlei
opzicht. In iedere mens ligt het verlangen om zelf te herstellen en te
genezen. En ook in iedere mens ligt het verlangen om de ander te
herstellen en te genezen.
Er is veel te doen over genezing op het cha rismatische terrein, waartoe
wij met elkaar behoren. We zien bijvoorbeeld heel duidelijk, dat bij
sommigen genezing verbonden wordt met evangelisatie. Dan is
genezing niet zo zeer gericht op de groei naar volwassenheid, dus naar
het zoonschap. Genezing gaat dan buiten het zoonschap om.
Als we kijken naar genezing, zoals erover ge sproken wordt in 1 Cor.
12 dan is het daar een vermogen dat functio neert in de gemeente. En
dat dan weer als gave - binnen de gemeente - aan elkaar gegeven.

b Een ontwikkeling
Het is helaas een realiteit, dat nog niet allen genezen, zoals ook nog
niet allen profeteren. Daar mogen we nuchter in zijn. Zodat we,
ondanks teleurstellingen, door blijven gaan in een proces van groei en
ontwikkeling en dit proces niet voortijdig door de geest van
weerspannigheid laten blokkeren.
Dit proces van genezing is duidelijk een ge meente- zaak, waarbij het
erom gaat de gaven bij elkaar aan te wakkeren. Dan gaat het er zelfs
om, ook bij elkaar in alle liefde en ontferming te toetsen of we nog in
het geloof staan.

c Heiliging van je vermogens
Het gaat voor ons om: een intense heiliging van ons hart (en dus van al
onze vermogens). Het gaat er bovendien om heel actief uit te spreken:
ik wil een discipel van u zijn, Heer. Ik wil geschikt zijn voor het
koninkrijk van God. Een geschikt mens. Hier in de gemeente ben ik,

om u te dienen. En dat heeft dan voor ieder mens alles te maken met:
heeft de zaak van de Heer je gehele hart. Zodat je er ook voor kiest om
zelf als gave - aan de gemeente gegeven - in de gemeente tot volle
ontplooiing (= ontwikkeling) te komen. Dan kan alles zonder vrome
frustratie in goede orde geschieden wat jezelf betreft. Dan ga je ten
volle leven, ten volle herstellen, ten volle doorge ven en aangevuld
krijgen door Jezus Christus in heilige Geest. De kerkvader Irenaeus
van Lyon heeft een prachtige uitspraak gedaan, die nog steeds waar is
voor ieder mens: "Het is de heerlijkheid van God, dat de mens ten
volle leeft".

d Wat is genezing?
Genezing heeft te maken met herstel. Er komt een algeheel herstel. Het
gaat toe naar de wederoprichting van alle dingen. Genezing is dan: het
terugbrengen naar een vorige, oorspronkelijke toestand. Heelmaken.
Gezond maken. Levend maken. Dat is immers de inhoud van de
Griekse woorden, die gebruikt worden voor "genezing". Het gaat er
dus om, dat oorzaak en gevolgen van de ziekte worden wegge nomen.
Genezing omvat eigenlijk het totale pakket van herstel:..vergeving,
bevrijding, herstel....tot en met de opwekking van de doden toe. Het is
het terugbrengen naar de oorspronkelijke toestand. Wij zijn nogal
geneigd bij genezing aan het lichaam te denken. Maar het is nooit een
fysieke zaak op zich. Net zomin als verlossing alleen maar een geestelijke zaak is. Het ligt allemaal opgesloten in de heerlijke prachtige
term: de wederoprichting aller dingen. Genezing richt zich hierbinnen
op de gehele mens.

2.

Algemeen over genezing

a Uitgangspunten
1. Gezond-zijn is normaal en hoort bij het leven. God heeft de mens
geschapen om te leven. Om te leven in innerlijke harmonie. Tot een
harmonieus functioneren van alles wat in de mens is gelegd,
waardoor de mens tot alles in staat is wat God heeft bedoeld. Zo wil
God dat de mensen leven: ge zond naar geest, ziel en lichaam.
Genezing is dan nodig bij elke verstoring hiervan. Genezing is dus
nodig, daar waar het normale niet meer geheel functio neert.
2. Het gezonde en het normale hoort bij God. Hij is de bron van ons
leven. Al het afwijkende hoort dus niet bij God. Ook hoort het
afwijkende en het kwade niet bij Gods werk. Al het abnormale
komt direct of indirect voort uit het vijandige kamp.
3. Herstel is dan ook altijd naar de wil van God. God heeft geen
enkele bedoeling met ziekte. Op dit punt mag je iedere oude gedachte los laten. God heeft de vijand na melijk niet nodig om de
mens iets te le ren. Wie nog zo denkt, mag deze verleuge ning uit

zijn denken opruimen.
4. Genezing is niet tot een bepaald terrein beperkt. De mens geneest,
geestelijk en lichamelijk. Genezing is de normale menselijke reactie
op de inbreuk die door toedoen van buitenaf is ontstaan. Genezing
ontstaat, zodra er op het goede inbreuk is gedaan. Het goede dat
God geschapen heeft, is zo door en door goed dat het zich vanzelf
keert tegen iedere inbreuk die erop wordt gedaan. "Laat u dus niet
overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het
goede, dat in u is". Het goede is dus goed en kan altijd goed blijven.
5. Genezing en herstel horen bij ons. Gene zing en herstel gaan pas
functioneren als er aanleiding toe is. Een normale reactie voor de
mens is, dat het allemaal wel meevalt en ook wel weer zal
overgaan. Ons geestelijk lichaam functioneert in de stoffelijke
materie als levensgeest. In de mens is het vermogen aanwezig om
het lichaam te onderhouden en gezond te houden. Dat zit in de
mens. Genezing hoort dus bij het wezen van de mens. Elke ziekte is
dus afwijking, negatief...begint al bij het minste geringste
afwijkinkje (in denken, in gedragingen, in reacties op zaken die op
de mens afkomen). In een verder stadium wordt ziekte
herkenbaarder, worden functies verstoord en organen aangetast.
Dan is er disharmonie en ontregeling.
b Oorzaken
1. Wellicht is het al van voor de geboorte: bijvoorbeeld bij aangeboren
afwijkingen.
2. Ook kan het komen door een ongezond leven. Hiervoor is een
mens zelf verantwoordelijk, dat moge duidelijk zijn.
3. Ook kan het ontstaan zijn door omstandigheden in je jeugd.
4. Het kan ook ontstaan zijn, doordat je in een bepaald klimaat moest
verkeren, met allerlei mogelijkheden van infecties. Echter: het rijk
der duisternis staat altijd aan de basis.
5. Een andere oorzaak kan zijn: dat je onvoldoende werk maakt van je
heiliging: ook op die manier kan de vijand bij mensen binnenkomen.
6. Ziekte en verstoring kunnen ontstaan doordat er onvoldoende
ontwikkeling van kennis is, waardoor de vijand vrij kans en mogelijkheden heeft.
7. Ook kan het komen doordat er te weinig contact met God is dus te
weinig liefde en een minieme relatie met Jezus Christus.
8. Wie nog in de zonde leeft, geeft mogelijkheden om ziekte en
verstoring in eigen leven verder te laten gaan. Bekend zijn toch wel:
wrok, een wortel van bitterheid (daardoor verachtert een mens in de
genade Gods), niet- vergevensgezindheid.
9. Ook ontwrichtend werkt een verkeerd ge richte voorbede,
bijvoorbeeld: bidden om bevrijding terwijl het er om gaat actief
bolwerken te slechten en daarin gezegend te worden. Ander
voorbeeld: bidden om louter lichamelijke genezing, terwijl het alleen maar van binnenuit kan genezen (innerlijk vanuit de grond van
je hart dus).

c Oorzaken en oplossingen
1. Altijd zijn de machten der duisternis de oorsprong van elke vorm
van ongezond zijn. Het is goed om hierbij te onderscheiden: De
machten der duisternis en het werk dat ze doen. Na bevrijding van
een macht der duisternis, blijft het werk van die macht achter; de
bijbel spreekt dan over bolwerken en schansen. Even algemeen
uitgelegd: leugengedachten, gewoonten, gedragingen, reacties die
eigenlijk bij de mens leken te horen. Toch blijken ze - bij nader inzien (= onderscheiding) het werk te zijn van de macht, het bolwerk
van een macht, dat achtergebleven is.
2. Er kan een situatie ontstaan, waarin het goede vermogen niet in
staat is om de aangerichte schade weg te werken. Je staat dan voor
een overmacht. Dan gaat de ziekte ook een bepaald tijdspatroon
innemen. Dat kan zelfs zodanig zijn, dat de mens er nooit meer van
herstelt. Het innerlijk vermogen van de mens om te genezen staat
dan voor een te grote opgave.
3. Het rijk der duisternis kan het vermogen blokkeren, dat in je is om
gezond te maken. Vaak is het een weerspannige geest, die niet
toestaat dat het goede in mensen tevoorschijn komt. Al deze dingen
dienen mensen zich wel bewust te worden. Bovenal gaat het er
hierbij om, ook te zien op welke wijze de Heer ons tegemoet treedt.
Daar in de geestelijke wereld ligt dus de oorsprong, maar daar in de
geestelijke wereld ligt ook de oplossing! De algehele oplossing voor
dit probleem ligt dus in de geestelijke wereld. Het "heersen over
alle dingen, over de stof" is mogelijk als je hemelburger bent. Je
staat dan boven de stof, je schudt het stof van je voeten, want je
leeft!
4. Met stoffelijke dingen kun je het natuur lijke niet genezen.
Medicijnen kunnen wel omstandigheden verbeteren, waardoor de
mens gemakkelijker kan genezen. Maar de genezing zelf komt
vanuit het innerlijk vermogen van de mens om te genezen.
5. Als een mens ziek is, mag hij zich dus verdiepen in de geestelijke
situatie (= in zijn eigen hemel): Heer, wat is er aan de hand? Heer,
leid mij in in de geheimenis sen van het koninkrijk van God. En
tegelijk mag de mens ook zicht hebben of krijgen op de
mogelijkheden van het evangelie. Hij hoeft zich niet vast te laten
pinnen op een bepaald detail, maar kan ge richt blijven op het totaal.

HOOFDSTUK 14

WAT KUN JE ER ZELF AAN DOEN

1.

Inleiding

In hoofdstuk 13 heb ik geschreven over:
De uitgangspunten. Hoe de ziekte en verstoring ontstaat. Wat is de
oorzaak?
In dit hoofdstuk wil ik proberen te belichten wat eenieder er nu zelf
aan kan doen om te genezen.

2.

Eigen activiteit

a Verdiepen in situatie
Als een mens ziek is, mag hij zich verdiepen in de situatie vanuit zijn
relatie met Jezus Christus in heilige Geest: Wat is er aan de hand?
Leid me in in de geheimenissen van het koninkrijk van God. En
tegelijk mag de mens zicht hebben of krijgen op de mogelijkheden van
het evangelie. Hij hoeft zich niet vast te laten pinnen op een bepaald
detail, maar kan gericht blijven op het totaal. Als de mens op deze
basis bezig is, dan is er een goed uitgangspunt voor genezing.
Op deze basis kan de mens gaan bouwen en in overleg met de
gemeente en de gaven aan de gemeente gegeven gaan onderscheiden
welke geesten er aan het werk zijn geweest of nog aan het werk zijn.

b Eigen motivatie
Waarom wil de mens genezen? Wat is zijn motivatie. Het is goed om
dat te onderzoeken voor jezelf. Is het eigenlijk alleen maar (en het is zo
te begrijpen) om van de narigheid af te zijn? Toch lijkt het mij, dat
voor een hemelburger (een geestelijke christen) een hogere motivatie
geldt: Heer ik wil volkomen geschikt zijn voor uw koninkrijk: ik wil
inzetbaar zijn in de gemeente. Dan kan de mens een goede
uitgangspositie kiezen. Dan gaat een mens er zelf alles aan doen om
dat proces van genezing op gang te brengen en op gang te houden en
het ook helemaal door te laten werken.

c Verzoend en verzoenend
De mens mag bezig zijn vanuit de rechtvaardigheid. Dat betekent dan:
dat er geen zonde meer is in je leven. Vergeving van zonden vragen en
ook schenken aan de ander, net als Jezus: zo het ambt van verzoening
uitoefenen, dat je vrede blijft stichten en leeft vanuit: Heer, ik vergeef
het hun, want ze weten niet wat ze doen. Niets heerlijkers is er, dan zo
te leven: zelf verzoend, zelf vrede en daarbinnen: volledige genezing,
volledig herstel en volledige ontwikkeling naar het volwassen
Zoonschap. Geen spoor van bitterheid meer: echt priesterdienst
verrichtend voor de ander: vergeven, verzoenen, vrede stichten, genezen, herstellen, ontwikkelen. Daarbij - dat mag inmiddels duidelijk
zijn - zijn al je andere vermogens mee ingeschakeld.

d Breken met ongerechtigheid
Van hieruit is er ook een breken met alle ongerechtigheid en kan de
mens een he ilig leven gaan leiden. Dit heilige leven (en je heiligen
voor de ander) geeft namelijk de enig juiste basis om in gemeenschap
met de Heer genezing te gaan ervaren. Een heilig leven: dus geen
nieuwe ongerechtigheden begaan. Niet maar doorgaan met bepaalde
zonde. En een belangrijke vraag voor ieder is dan: Hoe leef je
doordeweeks? Wat neem je over van het scherm op jouw scherm (dus
in jouw leven)? Wat neem je over van de denksystemen van onze
maatschappij?
Dan gaat het erom goed te luisteren naar wat Jezus in de gemeente op
deze punten aanreikt. Dan gaat het er dus om: te breken met de
machten van die ongerechtigheid. Pas daarna kan alles van God en van
Jezus Christus baan gaan breken in je leven.

e Bolwerken en schansen
Vervolgens kan een mens zich afvragen: zijn er nog schansen waarin
nog vijanden verscho len zitten of zijn er verlaten schansen in mijn
leven? Dan is het de opdracht om de machten samen te gaan binden,
ook het binden van alles wat het negatieve heeft bewerkt. De werken
der duisternis mag je heel doelbewust en trefzeker verbreken. De geest
van hysterie heeft met name veel aangericht in het leven van mensen
en veel mensen hebben er geen oog voor dat er niet alleen bevrijding
nodig is, maar dat ook de werken va n deze macht verbroken dienen te
worden in de naam van Jezus. Hierna krijgt de mens pas echt zicht op
de blokkade voor gezondmaking: de geest van weerspannigheid. Die
geest blokkeert het herstelproces en het ontwikkelingsproces van
mensen.

f Zegenen
Na bevrijding is er plaats voor zegenen. Want met zegenen schep je
een klimaat, schep je omstandigheden, waarin het goede van God eruit
kan gaan komen. Naast visie en geloof is dus ook van groot belang: het
klimaat waarin. Altijd mag de mens in de rust bezig zijn; dat is heel
hoge actie om in de rust te zijn en te blijven. Om stil te zijn voor God,
om in de vrede te zijn. Dit proces mag de mens met blijdschap naar
zich toehalen. Het zal duidelijk zijn dat spanning (stress) en onrust niet
horen bij het koninkrijk van God, dus ook niet bij de mens. De mens
mag in alle rust bezig zijn vanuit liefde voor de Heer. Iedere mens
heeft immers dit vermogen om lief te hebben. Hierbij gaat het om de
eigen liefde van de mens tot God en Gods plan. Op basis van die liefde
is er gewoon een trouw zijn, een gehoorzaam zijn, een niets anders dan
willen dienen in de gemeente, een zich willen inzetten, vol geloof, vol
visie, vol liefde.
Dan is het ook goed om deze zaken eens uit te spreken, in gebed en
ook naar elkaar toe. Dan ben je niet zo gauw gefrustreerd of geïrriteerd. Dan wijd je je namelijk helemaal toe aan de Heer. Met een
diepe, intense toewijding, op basis van je persoonlijke liefde voor de
Heer.

3.

Relatie met Christus

Voorwaarde voor genezing is ook: een verdieping van je relatie met
Jezus Christus.
Door de doop in heilige Geest krijgt de mens een alles doordringende
relatie met Jezus. Hem is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Hem heeft de Vader tot Heer en Christus gemaakt. Hij is de Zoon des
mensen. Hij is onze Hogepriester. Hij is het Hoofd. Hij is onze
leidsman. Hij is onze leraar ter gerechtigheid. Hij is onze herder, die
ons leidt. Hij is Heer, Hij is de Christus. Hij is degene, die vertroost,
die herstelt, die geneest, die mensen die op zijn werk ingaan, brengt
waar Hij nu als verheerlijkte mens is: op de troon.
Hij is nabij om met enorme vermogens (alles van God wat Hem ter
beschikking staat) aansluiting te vinden bij de vermogens van de mens.
Zodat de mens is: één van geest met de Heer van het leven, met de
bewerker van de verlossing. Dit werkt op allerlei terreinen: ons
vermogen om te zien komt tot hogere uitingen. Ons vermogen om te
spreken komt zo tot hogere uitingen. Ons vermogen om te denken: één
met het denken van de Heer. Er vindt vernieuwing van het verstand
plaats, er is ontwikkeling in een steeds helderder onderscheiden waar
het op aan komt. Het zuiver gaan functioneren van het geweten. Er
vindt dus een vernieuwing plaats van de gehele inwendige mens.
Dit nu is allemaal mogelijk door verbinding met Jezus Christus in
heilige Geest.

Jezus gaat opbouwen en versterken wat nog zwak is. Het eigen geloof
van de mens wordt aangedaan met het geloof van God zoals het in
Jezus Christus functioneert. Jezus kan ook het innerlijke vermogen van
de mens om het lichaam gezond te houden vanuit de kern aanspreken
door de doop in heilige Geest en verdere vervulling in heilige Geest.
Hij is daar mede actief in. Hier komen dan ook zaken tevoorschijn die
zonder doop in heilige Geest en zonder relatie met Jezus Christus niet
bereikbaar zouden zijn. Wij kunnen in eigen leven genezing bewerken.
We zijn actief betrokken bij ons eigen herstel. In ons eigen hart kan het
zijn beslag krijgen. Door bewuste relatie met Jezus Christus komt het
verder tot stand.
Denk er dan ook om: elke positieve verandering in dit proces is al
genezing en mag onderstreept worden. Zodat wat begonnen is aan
genezing en herstel verder doorgaat.
Dit hele proces, waarin we ons hier verdie pen, gaat echter nog veel
verder. Het gaat nog veel verder binnen het gemeentegebeuren en
samen met alle heiligen. De geestelijke gaven staan namelijk in het
kader van het gemeente-zijn. De genezing blijft niet beperkt tot jezelf.
Het gaat verder. Naar de ander in de gemeente.
Het mag ook gaan functioneren in de gemeente tot welzijn van allen.
Dan is er in de gemeente de liefdesgemeenschap met Jezus Christus en
met elkaar als band der volmaaktheid. Met binnen deze band der
volmaakthe id, de liefde, een bundeling van de andere vermogens. Dan
ook los van de geesten van verwerping, weerspannigheid en hysterie
om geheel in en vanuit liefde te kunnen functione ren. Dat houdt ook
in: een relatie, een echte relatie met elkaar. En die echte relatie, die
echte vriendschap betekent: het delen van elkaars hemel. Met elkaar
zoek je in liefde de dingen die boven zijn. Dan is er in de rela tie en in
de echte vriendschap het bevragen: hoe zie jij het, hoe toets jij, wat
geloof jij. Dan durf je er ook mee voor de dag te komen als je je de
zaken Gods nog niet zo bewust bent; want je zoekt opheldering, los
van verwerping en weerspannigheid. Dan begint vriendschap niet met
de dingen van beneden, want je bent ook los van hysterie. Dan is er de
volledige bereidheid om gecorrigeerd te worden, omdat er een open
vriendschap en een open relatie is. Een echte relatie in liefde met Jezus
Christus, in de gemeente, met elkaar, dat is de basis voor:
GENEZING, HERSTEL, ONTWIKKELING.

HOOFDSTUK 15

IN DE GEMEENTE

1.

Inleiding

Bij genezing (het vermogen tot gezondmaking) mogen we van
hetzelfde uitgaan als bij profe tie en bij woorden van kennis en wijsheid
(in de hoofdstukken 5,7 en 8). Ook bij gene zing gaat het er om niet te
kijken naar de eigen ervaringen of naar het eigen verleden.

2.

Jezus als voorbeeld

Het werkelijke vermogen tot gezondmaking is helemaal tevoorschijn
gekomen bij Jezus vanuit liefdesverbondenheid met God, Zijn Vader.
Hij was volkomen geheiligd en helemaal ge zond. Jezus genas de
zieken, die bij Hem kwamen. Hoe?
1. Door het woord.
2. Door een handoplegging.
3. Door een aanraking.
4. Door een opdracht te geven.
5. Door het vermogen in Hem, om in levens van andere mensen dat
vermogen om mensen ge zond te maken aan te spreken en er iets aan
toe te voegen. Jezus deelde ook gene zing toe van buitenaf.
Jezus zegt zelf: De zoon kan niets uit zichzelf. Het is dus niet de kracht
van Jezus zelf. Het is niet zijn eigen geestelijk lichaam. Het gebeurde
door de kracht Gods. Er staat dan ook in de bijbel: er was kracht des
Heren, zodat Hij kon genezen. Maar deze kracht werkte niet zomaar op
zich. Deze kracht werkte door Jezus heen. Het was verbonden met
Hem, met zijn wezen. Waar Hij kwam, kon de kracht functioneren.
Jezus voelde kracht ook wel eens van zich uit gaan. Dit ook stelde
Jezus (één met God, Zijn Vader) in staat scheppend bezig te zijn. Door
deze kracht kon Hij zelfs mensen uit de dood terughalen. Gaven van
genezing en werking van krachten bevatte het terrein waarmee Jezus
bezig was. Dat is ook een charisma. Buitenge wone kracht. Het is geen
dorea. Het is een vermogen van ons, een bevoegd heid. Het staat ook
nooit los van het vermogen om lief te hebben en het vermogen om te
spreken.

3.

Zo ook bij ons

a Groei naar Hem
Als tekenen zullen de gelovigen deze dingen doen: op zieken zullen zij
de handen leggen en zij zullen genezen. Dit functioneert binnen de
gemeente en wel binnen het kader van 1 Cor.12. Ons verlangen gaat
hiernaar uit, dat dit ten volle gaat functioneren. Om onze broeders en
zusters zo met heel ons hart tegemoet te kunnen komen. Dat is meer
dan alleen een bemoedigend woord. Als ik charisma tisch ga
functioneren, ben ik zodoende een gave voor de gemeente, een dorea
voor de gemeente. Daartoe is nodig dat ik zelf eerst gezond word. Met
de bedoeling om dit gezonde leven ook daadwerkelijk in te zetten voor
de ander. Dan worden alle uitingen van mij gaven aan anderen in de
gemeente.

b Vanuit wat je hebt verworven
De Heer wil mijn handen gebruiken. Vanuit mijn relatie, positie in het
koninkrijk van God mag ik zo gaan ontwikkelen dat ik die ander iets
kan geven: wat ik heb verworven, dat geef ik je. Herscheppende kracht
wil ik dan ervaren, in liefde in me opnemen en van daaruit aan de
ander geven. Vanuit mijn persoonlijke relatie met Jezus Christus. Ook
hierbij geldt: uit jezelf kun je niets.

c Vanuit liefde
De basis is dan weer de gezindheid van liefde.
Wij hebben een vermogen om alle andere vermogens te omvatten en
met dat vermogen een relatie te verkrijgen met een ander, bijvoorbeeld
God en Jezus Christus: DE LIEFDE. Door liefde kon Jezus zich
verbinden met God. En in die relatie met God kon hij hetgeen van God
was gebruiken en doorgeven aan anderen waarnaar zijn liefde uitging.
Dit is iets wat door liefde werkt. Dat is iets, dat tevoorschijn komt
vanuit je vermogen om lief te hebben. Van daaruit ontving Hij alles
van God en gaf het door aan de ander. Van daaruit kan jij je ook uiten
in je spreken, in je denken in heel je bezig zijn. Het is allesomvattend
en allesbepalend. Het is de basis om de ander tot hulp, hand en voet te
zijn. Door dat vermogen kun je kracht Gods in je opnemen. Zo werkt
het bij Jezus. Zo kan het bij ons hele maal gaan werken. Jezus wil, dat
wij met Hem daarin delen. En binnen deze liefde gaan we dan ook
onderscheiden waar het op aan komt. Vanuit deze liefde willen we
niets meer doen, zonder het de Heer te zien doen. Dan kun je een
positief signaal van de Heer opvangen. In dit charismatisch profileren
gaan niet alleen de gaven van genezing werken maar ook van ge loof en
van onderscheiding. We kunnen dan een woord van genezing
uitspreken. We kunnen dan vol geloof vanuit liefde die kracht in ons

opnemen, ons richten op Hem en steeds meer van God aan de ander
mee gaan delen. In deze kracht staande kunnen we het woord van
genezing uitspreken. Ik zeg je in de naam van Jezus: word gezond.
Alleen vanuit de zuivere liefde tot God is dit te bewerken. Zo kun je
elkaar in de gemeente tot hand en voet zijn, opdat de gemeente in alle
delen (= leden) tot volwassenheid komt. Zonder het functioneren van
deze gaven zal het onmogelijk zijn om tot volwassenheid te komen.
We mogen groeien, elkaar genezing meedelen en ook toe gaan komen
aan het opwekken van doden om zo de dood als laatste vijand te gaan
overwinnen. Ook dit is nodig, tezamen met alle woorden van kennis,
van bemoediging, van vermaning, van wijsheid, van onderscheiding
der geesten. Dit leeft al in ons midden. Dit alles doen we niet in het
wilde weg, om de mens tegemoet te komen. Maar om dat te bewerken
wat God wil: het onmoge lijke mogelijk maken door toevoeging van
kracht van God.

d Einddoel: volwassen volmaaktheid
In dit hele bezig zijn houden we een doel voor ogen. Het is aan de orde
in onze gemeente. Het doel is: de volwassenheid, de volwassen
volmaaktheid, opdat de mens volkomen is, toegerust tot ieder goed
werk.
Als een mens het hierin niet redt, dan zijn er gaven van genezing om te
hulp te komen aan mensen die hun hele hart gezet hebben op het
discipelschap. Zonder deze uitingen redden we het niet.

e Hiernaar uitstrekken
Voorwaarde is dan: dat de mensen in de gemeente zich ook uitstrekken
naar de volheid van Jezus Christus en er heel intensief mee bezig zijn.
Dit is echt aan de orde (van de dag des Heren). De gemeente, dat zijn
wij, mag hiervoor geloof ontwikkelen. De gemeente, dat zijn wij, mag
haar hele geloof hierop richten. Het ook helemaal geloven en voor
waar houden. Geen enkele twijfel toelaten. De taaie weerspannigheid
uitbannen.

f Los van hysterie
Dit zal gaan leiden tot een totale afwezigheid van elke geest van
hysterie, die wil opjutten in deze zaken. Er komt steeds meer tevoorschijn: een gemeente, in de gezindheid van Jezus Christus: rust,
vrede, afhankelijkheid, in liefde, dienend, met innerlijke ontferming
bewogen.

g Doorbraak in hogere uitingen
Dan gaan we met een nog grotere onderscheiding en nog grotere
zekerheid als gemeente voort in de kracht des Heren. We zullen nog
niet direct de meest machtige dingen zien ge beuren. Wel mag de
gemeente zich er in rust naar gaan uitstrekken.
De afhankelijkheid naar Jezus toe dient bij ieder levend gemeentelid
aanwezig te zijn ... dan ook kun je elkaar genezing meedelen. Dan kun
je het een en ander praktiseren vanuit gezindheid van Jezus Christus:
met innerlijke ontferming over de mens bewogen. Hier ben ik om jou
te helpen: ik ben met je bewo gen, ik ben met je begaan: wat ik heb, dat
geef ik jou. Wie zal jou dan veroordelen?
Er komt het verzet van de weerspannige geesten. Wij plaatsen de
genezing dus in het kader van de verdere groei naar de volwassenheid.
Wij deinzen voor de boze geesten niet meer terug.
We zien hoe een woordbediening zich ook ont wikkelt. Zo ontwikkelt
zich ook de genezingsbediening. Het is ook in deze zaken gewoon
doorgaan en ontwikkelen. Bij Jezus zien wij: hogere uitingen op
volwassen niveau. Bij ons zien we het als volgt: we kunnen er met
woorden wel eens naast zitten, met inzichten het niet direct te pakken
hebben. Maar we gaan gewoon door, eenvoudig, en ontwikkelen
verder uit, juist ook op dit gebied, met betrekking tot deze gave. Elke
millimeter vooruit is dan een deel van deze ontwikkeling. We gaan er
dan ook naar toe, dat dit alles op volwassen wijze gebeurt. Daar
hoeven we niet op te gaan zitten wachten. Zo kom je er namelijk niet.
Ga het maar gewoon verder doen en ontwikkelen, in klimaat van
ontspanning van rust en van vrede. Wees nooit bang voor eventuele teleurstellingen. De Heer stelt niet de teleur stellingen aan de orde. De
Heer stelt deze zaken binnen de gemeente aan de orde. Een ieder die
zich in liefde met Hem verbonden heeft, geneest zelf, ontwikkelt zelf,
en ziet de gave, het vermogen om te genezen naar vo ren komen.
Hierbij is het heerlijk om samen met Jezus te mogen putten uit de
kracht van God.

HOOFDSTUK 16

GAVE VAN DIENEN

1.

Inleiding

Vanuit het oude testament klinkt al de oproep: Joz. 22:5 dien de Heer
met geheel je hart. Dit heeft ook betrekking op het "liefhebben van de
Heer met heel je hart". In het nieuwe testament zegt Petrus in 1 Petrus
4:10.11: dient elkaar, een ieder naar de ge nadegave hem geschonken.
Dit houdt in: een dienen met al je vermogens.
In dit hoofdstuk gaan we verder met betrekking tot de gaven en
vermogens die ieder mens in zich heeft om te ontwikkelen. Duidelijk
zal inmiddels zijn, dat dit alleen volkomen kan gebeuren, vanuit
gemeenschap met Jezus Christus in heilige Geest. Duidelijk is ook dat
er hogere uitingen naar voren komen: goddelijk normale zaken.
Duidelijk zal ook zijn, dat die hogere uitingen tot opbouw zijn van de
plaatselijke gemeente. Hierbij gaat het er immers om de ander te
dienen met je hele hart en al je vermogens.

2.

Griekse woorden

1. Diaconie = aan tafel dienen, het dienen van de medemens, dienen
met de verleende genadegaven. Apostelen noemen zich ook:
diakenen van Christus. Prediking van het woord heet dan ook:
diaconie.
2. Douleuo = gedwongen dienen...als slaaf.
3. Leitourgia = werken voor het volk (in tegenstelling tot: voor je
eigen belangen iets doen).
4. Latreuo = om loon dienen, dienen in het algemeen.
5. Therapeuo = dienen tot genezing letterlijk betekent het: elkaars
strijdmakker zijn.
Vanuit deze grondbetekenissen kun je genuanceerder denken over de
gevarieerdheid van het bijbelse dienen.

3.

Dienstknecht

Een dienstknecht is iemand die zijn werk doet in opdracht van zijn
werkgever. Zijn opdrachtgever vertelt hem wat er moet gebeuren, geeft

hem richtlijnen en vertelt ook waar het allemaal toe dient. De
dienstknecht is daarmee de uitvoerder van de ideeën van zijn baas. Hij
stelt zijn capaciteiten (vermogens) ter beschikking van zijn patroon. De
eer van de dienaar is hierin gelegen, dat hij het werk volvoert waartoe
hij is aangeworven.

4.

Drie aspecten

In de tekst Luc. 1:74-75 vind je drie aspecten van het bijbelse dienen:
1. Dienen in heiligheid en gerechtigheid, in zuiverheid.
2. Uit de hand der vijanden verlost.
3. Al onze dagen. Wie nog onder wetten leeft of wie nog enigszins
vleselijk denkt (= gericht op het zichtbare) die kan niet dienen,
zeker niet alle dagen.

5.

Het bijbelse dienen

In het bijbelse dienen gebeurt alles vanuit liefde. Dat betekent: een
absoluut positieve instelling t.o.v. de ander. Dat is namelijk
voorwaarde om je leven in te zetten voor de ander. Door de liefde
wordt het dienen verge makkelijkt en heeft het werkelijk effect. Uit het
dienen hier in de gemeente door elk lid zal de liefde blijken; uit het
echt gediend willen worden met de waarheid zal overigens ook de
liefde blijken (want de liefde is liefde tot de waarheid en dit heeft te
maken met het leven).
Het dienen van de ander betekent niet: ik doe wat jij wil...dit is
enigszins vroom. Het dienen van de ander in liefde is: al je vermogens
gericht op de waarheid vanuit gemeenschap met Jezus Christus voor
die ander inzetten. Vol ontferming naast de ander knielen, zijn wonden
verzorgen, hem zicht geven op het leven, op de werkelijkheid, zodat de
ander de waarheid en werkelijkheid verstaat en dat dan ook de ander
vrij zal gaan maken. Een praktijk van het elkaar dienen zal groter
worden naarmate de vroomheid, weerspannigheid, hysterie worden
teruggedrongen in het leven van degene die dient en van degene die
gediend wordt.
Dienen is: geheel ter beschikking staan van Jezus Christus en Zijn
koninkrijk. Dienen is dan ook altijd gericht op het welzijn van de
ander. Bij het dienen heeft de mens de ge zindheid van Christus
(Filip. 2.). De instelling en de opstelling van Jezus Christus.

6.

Ter beschikking van Christus

Het dienen betreft niet: een idee dienen. Het betreft: de Heer Jezus
dienen en dus Zijn lichaam, de gemeente. Wie een zaak of een idee
dient, kiest zelf middelen en wegen om zijn bijdrage te leveren. Een

dienaar van Christus staat ter beschikking van Christus. Hij beslist niet
zelf over het hoe en wat van zijn persoonlijk leven. Maar hij is
gehoorzaam aan de Heer die hij dient. Dan ben je gehoorzaam aan de
Heer en de gemeente. Om de raad Gods voor je leven ten volle te
verstaan. Bepalend is dan niet wat wij belangrijk vinden. Bepalend is
dan altijd wat nu bij de Heer aan de orde is.
Jezus zegt in Joh 20:21: zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik
u. Deze zending houdt dan ook in: Gods woorden uitvoeren met je
gehele hart, met al je vermogens ten dienste van de Heer en de
gemeente, ten dienste van de ander in de gemeente. Bij vol verstand, in
rust en vrede, in volle overgave. Net als Jezus: nooit gehaast; Hij laat
zijn aandacht niet versplinteren door allerlei zichtbare zaken. Hij laat
zich niet beïnvloeden, hoe gewichtig en noodzakelijk het ook schijnt.
Hij blijft in de rust en ziet zijn Vader aan. Als wij mensen van alles
tegelijk willen of moeten, dan zijn wij niet afgestemd op onze
opdrachtgever.
Dienen is ook niet een moraliserend "je moet". Het is ook niet het
ethische....dit wel en dat niet. Neen het is een open aansporing: je bent
vrij om te dienen. Jezus is dat ook. Dan maak je vanuit een dienende
liefde ook keuzes. Niet van buitenaf, maar van binnenuit. Dan geldt
temidden van alles: de dienende liefde tot God, Jezus Christus, elkaar
en de waarheid. Dan kun je de ander ook als persoon aanvaarden in
liefde. Bepaalde feiten zijn niet aanvaardbaar...b.v. niet geven, niet
dienen, gebonden rondlopen. Dat aanvaard je niet en dat praat je niet
goed. Echter steeds vanuit openheid, liefde en met de intentie Jezus
Christus binnen Zijn ge meente te dienen. Dan is er een open relatie
met elkaar in liefde (dat is inclusief gene zing, vergeving). Dit begint in
je eigen he mel.

7.

Dienen in de gemeente

Ef. 4:16 gaat over het gemeente-zijn: door de dienst van al zijn leden,
naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent wordt het lichaam
opgebouwd. Er worden geen claims gezet, er is geen heersen en geen
bemoeizucht. Maar een liefhebberij: de ander tevoorschijn te
beminnen. Dan heb je altijd zijn wel- zijn op het oog en kijk je niet naar
wat er niet is.
Judas wilde heersen in de gemeente Petrus ook, maar die bekeerde
zich. Liefde betekent vrijwillig dienen. Ter beschikking van Jezus en
Zijn gemeente. Wie is dan de meeste? Die aller dienaar is. Dat is de
Heer Jezus ... aller dienaar. Een dienaar staat in dienst van zijn
opdrachtgever. Hij is uitvoerder van de ideeën van zijn Heer. Hij weet
ook wat zijn Meester doet. Hij stelt zijn hele leven met al zijn
vermogens in dienst van de Heer. Jij mag in Zijn voetsporen met Zijn
hulp. Wat een vermogen!

