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Voorwoord 
 
 
Het Christelijke geloof van de wereld moet 

veranderen. De meest besproken onderwerpen 
van het Christendom zijn “de zaligheid van de 
zonde” en “de vervulling met de Heilige 
Geest.” Maar slechts weinig mensen hebben de 
exacte kennis van deze twee ideeën, ondanks 
het feit dat het de twee belangrijkste concepten 
van het Christendom zijn. Mensen durven te 
zeggen dat zij in Jezus Christus geloven terwijl 
zij de elementaire bijbelse kennis van de 
verlossing en de Heilige Geest niet kennen. God 
heeft daarom een beroep gedaan op degenen 
onder ons die de Heilige Geest hebben 
ontvangen, om dit boek te schrijven over de 
inwoning van de Heilige Geest zodat de mensen 
antwoorden kunnen ontdekken op hun vragen 
erover.  

Ik leed er ooit onder dat ik me gebonden 
voelde door de wet terwijl ik toch een gelovige 
was in Jezus Christus. God maakte me echter 
bewust van het prachtige evangelie van het 
water en de Geest en gaf me de gave van de 
Heilige Geest. Wetenschap en technologie 
hebben zich de laatste jaren enorm snel 
ontwikkeld, maar er zijn maar zo weinig 
mensen die weten hoe ze de vervulling met de 
Heilige Geest verkrijgen dat ik besloot te 
schrijven over de juiste manier waarop men 
volgens de Geschriften de Heilige Geest 
ontvangt.  

Het prachtige evangelie in dit boek verwijst 
naar het evangelie van het water en de Geest dat 
ons de inwoning van de Heilige Geest toestaat.  

Kent u het evangelie van het water en de 
Geest dat u de Heilige Geest kan geven? Als u 
werkelijk de Heilige Geest wilt ontvangen, 
moet u eerst de exacte en accurate kennis ervan 
verkrijgen. Kent u het evangelie dat u helpt om 
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de Heilige Geest te ontvangen? Als u God wilt 
vragen om de vervulling met de Heilige Geest, 
dan moet u eerst de exacte kennis ervan 
verkrijgen en erin gaan geloven. Wat is dan de 
belangrijkste kwalificatie voor u om de Heilige 
Geest te ontvangen? Het is om u van alle 
zonden te reinigen door het evangelie van het 
water en de Geest. Om u hierbij te helpen, zou 
ik u graag de exacte kennis van het evangelie 
van het water en de Geest willen doorgeven. 
Slechts wanneer u deze kennis accepteert, zult u 
de Heilige Geest ontvangen.  

Het evangelie van het water en de Geest 
heeft, zoals het in de Bijbel wordt beschreven, 
de kracht van dynamiet. Als dynamiet ontploft 
kan een heel gebouw weggevaagd zijn. Het 
evangelie vaagt ook de zonden van de 
gelovigen voor eens en voor altijd weg. 
Degenen die in deze waarheid geloven, zullen 
zeker de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen. De kennis van het evangelie van het 

water en de Geest, dat de Heer de hele 
mensheid heeft gegeven, heeft u de zegen van 
de Heilige Geest gebracht. Door mijn 
geschriften zult u meer te weten komen over het 
prachtige evangelie. Ook zult u, met de 
vervulling van de Heilige Geest, als Zijn 
discipel leven. U, die het evangelie van het 
water en de Geest kent en erin gelooft, zult een 
vredig en vreugdevol leven leiden dankzij het 
levende water dat van de inwoning van de 
Heilige Geest komt.  

In de huidige maatschappij kennen de meeste 
mensen de waarheid van het evangelie van het 
water en de Geest niet en zij lijden onder 
foutieve waanvoorstellingen die hen gegeven 
zijn door valse leraren. Deze mensen komen 
bijeen tijdens “Oplevingbijeenkomsten” en 
klappen en verheugen zich opgewonden als de 
preker op het podium vlotte liedjes zingt en de 
mensen maant te bekeren. Tijdens deze 
bijeenkomsten, die soms fanatieke vormen 
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aannemen, roepen mensen drie keer “Heer!” en 
vragen God om de vervulling met de Heilige 
Geest totdat ze hees zijn.  

Degenen die zulke bijeenkomsten bezoeken, 
neigen ertoe te huilen in plaats van te bidden. 
Als de stemming het koortsachtige hoogtepunt 
bereikt, gillen de mensen en vallen ze flauw in 
alle hoeken. De preker op het podium houdt de 
microfoon echter aan zijn lippen en maakt het 
geluid van de wind terwijl hij de mensen dieper 
in hun religieuze fanatisme leidt. Hij bidt door 
in vreemde tongen te spreken en springt van het 
podium af om zijn handen op het hoofd van de 
mensen te leggen. Sommigen beginnen in 
vreemde tongen te spreken en sommigen 
hebben krachtige aanvallen en vallen flauw.  

Dan temidden alle opwinding, angst, 
waanzin en verlangen, begint de menigte te 
bidden in een onverstaanbare taal (wat het 
spreken in vreemde tongen wordt genoemd) 
totdat zij helemaal uitgeput zijn. Zij ervaren 

stuiptrekkingen alsof demonen hun lichaam zijn 
binnengedrongen. Dit soort van opwinding en 
delirium maakt sommige mensen gewoon 
hysterisch. We noemen dit verschijnsel “het 
syndroom van collectieve hysterie.” 

Veel mensen zijn aangetrokken tot dit 
religieuze fanatisme terwijl ze hopen dat ze de 
Heilige Geest ontvangen. Zij geloven dat zij de 
Heilige Geest zullen ontvangen door in een 
staat van opwinding en hysterie te verkeren. 
Maar zulk fanatisme komt van Satan. 

De religieuze fanatici zijn niet in het minste 
geïnteresseerd in Zijn woorden die de inwoning 
van de Heilige Geest aangaan. Zij geloven 
echter eerder in hun lichamelijke ervaringen en 
de leringen van valse predikers. 

Als we dit soort praktijken onderzoeken, 
kunnen we zien dat het huidige Christendom 
besmet is geraakt met een ziekte die 
omschreven kan worden als “de Charismatische 
Pinksterbeweging” of “Neo-montanisme,” dat 
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van het sjamanisme van de oudheid stamt. 
Waarom hebben zij deze ziekte van het 
fanatisme gevangen? Omdat zij de waarheid 
geweigerd hebben die zegt dat zij de Heilige 
Geest moeten ontvangen door slechts in het 
prachtige evangelie van het water en de Geest te 
geloven.  

Het ware evangelie van het water en de 
Geest is volbracht door het doopsel dat Jezus 
van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis 
ontving. De mensen waarvan het geloof uit zo’n 
fanatisme voortkomt, hebben de verkeerde 
indruk dat zij de Heilige Geest kunnen 
ontvangen zonder het evangelie van het water 
en de Geest te kennen. Hun zogenaamde geloof 
reduceert het Christendom tot niet meer dan een 
oppervlakkig sjamanisme. Tegenwoordig 
verspreiden zulke religieuze bewegingen zich 
wereldwijd en veel Christenen zijn verward 
omdat zij niet de werken van de Heilige Geest 
kunnen onderscheiden van die van de demonen. 

“In wie is de Heilige Geest aanwezig?” is 
een vraag die allang op een antwoord wacht van 
de prekers en religieuze onderzoekers over de 
hele wereld. Veel mensen hebben hierdoor 
geprobeerd hun kennis en begrip erover uit te 
breiden, wat de mensen slechts verward maakte 
en plaagde met bijgeloof. Dit probleem begon 
met de ontwikkeling van de charismatische 
pinksterbeweging in het begin van de 19e eeuw. 
Deze beweging ging over de hele wereld maar 
het was het werk van kwade geesten en 
randgroepen die zichzelf foutief als Christenen 
beschouwden.  

Christenen over de hele wereld moeten naar 
Zijn woorden terugkeren en de antwoorden op 
hun vragen in het evangelie van het water en de 
Geest vinden. Om de echte Christenen te 
helpen, zal ik het werk van de Heilige Geest in 
de tijd van de vroege kerk uitleggen en ook zal 
ik het verband tussen ‘het evangelie van het 
water en de Geest’ en ‘de vervulling met de 
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Heilige Geest’ schetsen.  
Bovendien zal ik het idee van de inwoning 

van de Heilige Geest verklaren aan degenen die 
geloven in “Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan 
het Kruis.” 

Tegenwoordig begrijpen de meeste 
Christenen dit belangrijke concept van de 
vervulling met de Heilige Geest verkeerd. Zij 
geloven op hardnekkige wijze dat zelfs iemand 
die de zonden nog niet vergeven heeft 
gekregen, de Heilige Geest kan ontvangen. 
Volgens de Bijbel kan er geen vervulling met 
de Heilige Geest zijn zonder het geloof in de 
woorden van het evangelie van het water en de 
Geest. De meeste mensen echter denken dat 
slechts het geloof in Jezus, zonder in het 
evangelie van het water en de Geest te geloven, 
hun in staat zal stellen om de Heilige Geest te 
ontvangen. 

We moeten Zijn woorden bestuderen om te 
onderscheiden of de geest die in ons aanwezig 

is, de Heilige Geest is of de geest van een 
demon en ook moeten we onderzoeken of de 
Heilige Geest ook in zondaars kan wonen. Wat 
denkt u? Denkt u dat de Heilige Geest in u 
aanwezig is als u zonden heeft, ook al gelooft u 
in Jezus? Bent u zeker dat de geest die u 
vervult, de Heilige Geest is? 

U moet de waarheid kennen dat God de 
Heilige Geest slechts in u aanwezig laat zijn als 
u het geloof in het evangelie van het water en 
de Geest heeft. Om de Heilige Geest daarom te 
ontvangen, moet u met uw hele hart het 
evangelie van het water en de Geest kennen en 
erin geloven. Met absolute zekerheid kan ik u 
vertellen dat dit waar is. Als u de bijbelse 
waarheid accepteert die ik u vertel, dan zal de 
Heilige Geest zeer zeker in u aanwezig zijn.  

Ik zou u graag willen vertellen dat u met uw 
hele hart in het evangelie van het water en de 
Geest moet geloven. Dan zult u de Heer 
ontmoeten en gezegend zijn met de vervulling 
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van de Heilige Geest. Degenen die in het 
evangelie van het water en de Geest geloven, 
zijn gezegend met de inwoning van de Heilige 
Geest. De Heer geeft hun iedere geestelijke 
zegen van de Hemel. Moge de Heer u zegenen 
met de inwoning van de Heilige Geest!  
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De Heilige Geest werkt 
binnen Gods Woord 

van de Belofte 
 
 
< Handelingen 1:4-8 > 

“En als Hij met hen vergaderd was, beval 
Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden 
zouden, maar verwachten de belofte des 
Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord 
hebt. Want Johannes doopte wel met water, 
maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt 
worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die 
samengekomen waren, vraagden Hem, 
zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan 
Israel het Koninkrijk weder oprichten? En 
Hij zeide tot hen: Het komt u niettoe, te 
weten de tijden of gelegenheden, die de 
Vader inZijn eigen macht gesteld heeft; 
Maar gij zult ontvangende kracht des 
Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en 

gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, 
als in geheel Judea en Samaria, en tot aan 
het uiterste der aarde.” 
 
 
 

Is de inwoning van de  
Heilige Geest een gave Gods of wordt  

het gegeven door de eigen  
inspanningen van iemand? 

 
Het is de gave die een persoon gegeven wordt,  

wanneer die de vergeving van zijn zonden  
ontvangt, en het bevat de betekenis van de  

vervulling van Gods belofte. 
 
 
Ik had ooit de ervaring dat ik door mijn 

gebeden vlammen ontving van iets als de 
Heilige Geest. Maar dit vuur duurde niet lang 
en het doofde al gauw in het aangezicht van de 
opeenhopende zonden. Nu wil ik u echter, door 
het ware evangelie, de waarheid tonen over de 
Heilige Geest die voor altijd in ons aanwezig 
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zal zijn, en niet door de valse Geest die 
gemakkelijk gedoofd wordt door zonden. De 
Heilige Geest die ik nu door deze boodschap 
aan u bekend zal maken, is niet iets wat u door 
gebeden kunt ontvangen, maar u kunt het 
slechts door geloof in het evangelie van het 
water en de Geest ontvangen. 

Door dit boek zou ik u graag naar 1de 
inwoning van de Heilige Geest willen leiden. 
U zult beseffen dat de Heilige Geest de 
boodschap inspireert die ik u breng. Het is Gods 
absolute verlangen dat wij nu de vervulling met 
de Heilige Geest ontvangen. U kunt door dit 
                                                
1 De Heilige Geest is aanwezig in het hart van de wedergeborenen, 
die vergeven zijn van al hun zonden door in het evangelie van het 
water en de Geest te geloven. Wanneer Hij over een heilige komt, 
verblijft Hij eeuwig in hem en zal hem nooit verlaten zolang hij in 
het evangelie gelooft. Hij geeft de heiligen overtuiging, laat hen 
Gods wil in de Bijbel kennen, versterkt hen om de verleidingen en de 
moeilijkheden die deze wereld eigen zijn, te overwinnen en laat ze 
rijkelijk de vruchten van de Geest dragen. God verheerlijkt het 
lichaam van de heiligen als de tempel van God door de inwoning van 
de Heilige Geest (Handelingen 2:38-39, Johannes 14:16, 16:8-10, 1 
Korinthiers 3:16, 6:19, Galaten 5:22-23). 

ene boek over de inwoning van de Heilige 
Geest leren en het ontvangen. Als u met dit 
boek niet genoeg heeft, dan raad ik u aan om 
mijn twee eerder gepubliceerde boeken te lezen. 
U zult voor God het volmaakte geloof hebben 
ontvangen door deze boeken. 

Veel Christenen proberen om de Heilige 
Geest te ontvangen op de manier zoals Hij op 
Jezus’ discipels afdaalde op Pinksterdag. 
Sommigen mensen hebben grote hoeveelheden 
geld verdiend door deze methode te exploiteren. 
Zij doen alsof de Heilige Geest iets is dat 
verkregen kan worden door menselijke 
inspanningen. Zij willen visioenen hebben, 
wonders verrichten, Jezus’ eigen stem horen, in 
vreemde tongen spreken, zieken helen en 
demonen uitdrijven. Zij hebben echter zonden 
in hun hart en zijn onder de invloed van kwade 
geesten (Efeziërs 2:1-2). Zelfs nu zijn er veel 
mensen die niet weten dat zij onder invloed zijn 
van de kwade geesten. Daarom lokt en bedriegt 
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Satan de mensen door allerlei soorten wonderen 
en mirakels te gebruiken die eigenlijk gewoon 
illusies zijn. 

Jezus gebood Zijn discipels om “niet van 
Jeruzalem te scheiden, maar verwachten de 
belofte des Vaders, die gij van Mij gehoord 
hebt” (Handelingen 1:4). De ontvangst van de 
Heilige Geest die in Handelingen geopenbaard 
wordt, is niet door “ervaring”, “toewijding” of 
“berouwgebeden”, maar door “het wachten op 
Gods belofte” om de Heilige Geest aan hen te 
geven. Wat we van deze passage zouden 
moeten leren, is dat de inwoning van de Heilige 
Geest niet gebeurd door de afzonderlijke 
gebeden van de mensen. Het is Gods gave, die 
slechts verkregen kan worden door volledig 
geloof in het prachtige evangelie van het water 
en de Geest dat de Vader God en Jezus Christus 
de mensheid hebben gegeven. De ware 
inwoning van de Heilige Geest gebeurt door het 
geloof in het evangelie dat Jezus Christus ons 

gaf. God gaf ons de waarheid van het water en 
de Geest zodat we de inwoning van de Heilige 
Geest konden ontvangen (1 Johannes 3:3-5). 

De frase “de Belofte van de Heilige Geest” 
verschijnt heel vaak in het Nieuwe Testament. 
Petrus zegt in zijn preek (Handelingen 2:38-39) 
over het doopsel van de Heilige Geest op 
Pinksterdag, “Het is Gods belofte om de Heilige 
Geest aan degenen te geven die de vergeving 
van de zonden hebben ontvangen als resultaat 
van het geloof in het prachtige evangelie.” 

De inwoning van de Heilige Geest is een 
gave die gegeven wordt aan de mensen die de 
vergeving van hun zonden hebben ontvangen en 
het bevat de betekenis van de vervulling van 
Gods belofte. In het Nieuwe Testament is de 
Heilige Geest niet iets dat verkregen kan 
worden door een compromis tussen God en de 
mens, maar het is een beloofde gift van God. 
De inwoning van de Heilige Geest, zoals 
geopenbaard in Handelingen, is daarom niet iets 
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dat verkregen kan worden door gebeden 
(Handelingen 8:19-20). 

De Heilige Geest komt slechts over degenen 
die in het evangelie van het water en de Geest 
geloven dat Jezus ons gaf. Jezus beloofde Zijn 
discipels om de Heilige Geest te zenden zodat 
zij de inwoning van de Heilige Geest konden 
ontvangen. “Want Johannes doopte wel met 
water, maar gij zult met den Heiligen Geest 
gedoopt worden, niet lang na deze dagen” 
(Handelingen 1:5). Zijn discipels wachtten dus 
op de vervulling van Gods belofte. 

Door naar het geloof te kijken van de mensen 
in de Bijbel die de inwoning van de Heilige 
Geest ontvingen, beseffen we dat het niet 
gebeurde door hun eigen inspanningen maar 
door de wil van God. De inwoning van de 
Heilige Geest, die in Handelingen over de 
discipels kwam, gebeurde niet op basis van 
menselijke toewijding of geestelijke prestatie. 

De komst van de Heilige Geest over Zijn 
discipels werd, zoals geschreven stond in 
Handelingen, werkelijkheid. Het was precies 
zoals Jezus had gezegd, “over enkele dagen.” 
Dit was de eerste zegen in de tijd van de vroege 
kerk. Door naar de Geschriften te kijken, 
kunnen we zien dat Gods belofte niet vervuld 
werd door vasten, gebeden of zelfopoffering, 
maar door het geloof in Jezus. Na Jezus’ 
Herrijzenis ontvingen gelovigen de vergeving 
van de zonden tegelijkertijd met de inwoning 
van de Heilige Geest. 

 
 

De Heilige Geest kwam plotseling 
over Jezus’ discipels van de Hemel! 

 
“En als de dag van het Pinkster feest vervuld 

werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen” 
(Handelingen 2:1). Jezus’ discipels 
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verzamelden zich terwijl ze wachtten op de 
vervulling van Gods belofte om hen de Heilige 
Geest te zenden. En de Heilige Geest kwam 
uiteindelijk over hen. 

“En er geschiedde haastelijk uit den hemel 
een geluid, gelijk als van een geweldigen, 
gedreven wind, en vervulde het gehele huis, 
waar zij zaten. En van hen werden gezien 
verdeelde tongen als van vuur, en het zat op 
eeniegelijk vanhen. En zij werden allen vervuld 
met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken 
met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te 
spreken” (Handelingen 2:2-4). 

De Heilige Geest kwam “haastelijk uit den 
Hemel” over hen. Het woord “haastelijk” 
betekent hier dat het niet door menselijke wil 
gebeurde. Daarbij komt dat de frase “uit den 
Hemel” verklaart waar de Heilige Geest 
vandaan kwam en het spreekt ook het idee 
tegen dat de inwoning van de Heilige Geest 
verkregen kan worden door menselijke wil of 

eigen inspanningen. De frase “uit den Hemel” 
toont aan dat het een foutieve bewering is om te 
zeggen dat de Heilige Geest door gebeden 
verkregen kan worden.  

Dat de Heilige Geest haastelijk van de 
Hemel kwam, wilt dus zeggen dat de inwoning 
van de Heilige Geest niet door aardse middelen 
gebeurt zoals het spreken in tongen of 
zelfopoffering. Jezus’ discipels spraken eerst in 
vreemde talen om het prachtige evangelie aan 
het volk van ieder land te preken. De reden 
hiervoor was dat hun werd toegestaan om het 
evangelie aan anderstalige Joden te preken in 
hun eigen taal door de hulp van de Heilige 
Geest. Mensen van ieder land hoorden de 
sprekende tongen van de discipels in hun eigen 
taal, ook al waren de meeste van de discipels 
van Galilea. 

“En van hen werden gezien verdeelde tongen 
als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. 
En zij werden allen vervuld met den Heiligen 
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Geest” (Handelingen 2:3-4). U moet hier in het 
bijzonder letten op het zingedeelte, de Heilige 
Geest “zat op een iegelijk van hen.” De 
discipels geloofden reeds in het evangelie van 
de wedergeboorte uit het water en de Geest 
terwijl ze wachtten op de komst van de Heilige 
Geest.  

Tegenwoordig begrijpen veel Christenen dit 
deel van de passage verkeerd terwijl ze geloven 
dat de komst van de Heilige Geest zich 
voordoet met het geluid van de wind terwijl ze 
zitten te bidden. Dit is echter een misverstand 
dat voortkomt uit onwetendheid en verwarring. 
Maakt de Heilige Geest zulke geluiden als Hij 
over mensen komt? Nee, dat doet Hij niet.  

Wat de mensen horen, zijn de geluiden die 
Satan maakt als hij hun zielen verslindt. Hij 
maakt deze geluiden als hij met waanbeelden, 
het nabootsen van stemmen en valse wonders 
werkt, om zo de mensen te verwarren door net 
te doen alsof hij de Heilige Geest is. De mensen 

verwarren deze dingen voor het bewijs van de 
komst van de Heilige Geest. De mensen denken 
ook dat de Heilige Geest met een “Shhhoei” 
geluid komt, zoals een flinke wind. Zij zijn 
misleid door demonen. De komst van de 
Heilige Geest werd, zoals genoteerd staat in 
Handelingen, slechts bereikt door het geloof in 
het prachtige evangelie. 

 
 

Petrus’ geloof (1 Petrus 3:21)  
was volmaakt genoeg om hem de 
inwoning van de Heilige Geest toe te 
staan 

 
Door de gebeurtenissen van het eerste 

Pinksterfeest in Handelingen 2 te schetsen, wilt 
God de waarheid dat de Heilige Geest naar hen 
kwam omdat zij reeds in het evangelie van het 
water en de Geest geloofden, benadrukken. 
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Maar mensen denken gewoonlijk aan 
“Pinksteren” als de tijd dat de Heilige Geest 
met bovennatuurlijke tekens en onstuimig 
lawaai van de hemel afdaalt.  

Daarom wordt er tegenwoordig tijdens 
oplevingbijeenkomsten geloofd dat men de 
Heilige Geest kan ontvangen door koortsachtig 
te bidden, vasten of door het opleggen van 
handen. Verschijnselen zoals bezetenheid, 
flauwvallen, voor enkele dagen in trance vallen 
of ongecontroleerd beven zijn niet de werken 
van de Heilige Geest.  

De Heilige Geest is een logisch wezen en Hij 
veronachtzaamt niet de persoonlijkheid van de 
mens. Hij gedraagt zich niet brutaal tegenover 
de mens omdat Hij de Persoon God is die 
intelligentie, emotie en wil bezit. Hij komt 
slechts over de mensen als zij in de woorden 
van het evangelie van het water en de Geest 
(Handelingen 2:38) geloven. 

Petrus getuigde dat de Heilige Geest over de 
discipels kwam als de voorspelling van de 
profeet Joel. Het was de vervulling van Gods 
belofte die zei dat de Heilige Geest over 
degenen zou komen die de verlossing van hun 
zonden zouden ontvangen. De inwoning van de 
Heilige Geest wordt dus gegeven aan degenen 
die in de waarheid geloven dat Jezus door 
Johannes gedoopt was en dat Hij gekruisigd 
werd om de hele mensheid van hun zonden te 
redden. Petrus’ preek en de profetie van Joel 
toonden ons dat we moeten weten waarom 
Jezus gedoopt was en waarom we erin moeten 
geloven. Door deze waarheid te kennen, worden 
de Christenen naar de ontvangst van de Heilige 
Geest geleid. 

Gelooft u in het prachtige evangelie waarvan 
Petrus getuigt? (1 Petrus 3:21) Of heeft u nog 
steeds een nutteloos bijgeloof dat niet in 
verband staat met het prachtige evangelie? 
Probeert u, ondanks Gods plannen, de Heilige 
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Geest door uw eigen inspanningen te 
verkrijgen? Er is geen andere manier om de 
inwoning van de Heilige Geest te ontvangen 
dan door in het evangelie van het water en de 
Geest te geloven, zelfs al gelooft iemand in God 
en biedt hij berouwgebeden aan in de hoop dat 
zijn zonden weggewassen worden. 

Wacht u nog steeds op de inwoning van de 
Heilige Geest, terwijl u geen kennis heeft van 
het evangelie van het water en de Geest? Kent u 
de ware betekenis van het doopsel van Jezus en 
Zijn bloed aan het Kruis die de Heilige Geest in 
uw hart aanwezig laten zijn? U moet weten dat 
de inwoning van de Heilige Geest slechts 
mogelijk is als u in het evangelie van het water 
en de Geest gelooft. De ware inwoning van de 
Heilige Geest kan slechts aan degenen 
toegestaan worden die in het prachtige 
evangelie van het water en de Geest geloven. 
We danken God omdat Hij ons Zijn evangelie 
van het water en de Geest heeft gegeven, dat 

ons de inwoning van de Heilige Geest liet 
ontvangen.  
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PREKEN 2 
 
 

Kan iemand werkelijk de  
Heilige Geest verkrijgen  

door zijn eigen 
inspanningen? 
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Kan iemand werkelijk de 
Heilige Geest verkrijgen 

door zijn eigen 
inspanningen? 

 
 

< Handelingen 8:14-24 > 
“Als nu de apostelen, die te Jeruzalem 

waren, hoorden, dat Samaria het Woord 
Gods aangenomen had, zonden zij tot hen 
Petrus en Johannes; Dewelken, afgekomen 
zijnde, baden voor hen, dat zij den Heiligen 
Geest ontvangen mochten. (Want Hij was 
nog op niemand van hen gevallen, maar zij 
waren alleenlijk gedoopt in den Naam van 
den Heere Jezus.) Toen legden zij de handen 
op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest. 
En als Simon zag, dat, door de oplegging van 
de handen der apostelen de Heilige Geest 

gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, 
zeggende: Geeft ook mij deze macht, opdat, 
zo wien ik de handen opleg, hij den Heiligen 
Geest ontvange. Maar Petrus zeide tot hem: 
Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij 
gemeend hebt, dat de gave Gods door geld 
verkregen wordt! Gij hebt geen deel noch lot 
in dit woord: want uw hart is niet recht voor 
God. Bekeer u dan van deze uw boosheid, en 
bid God, of misschien u deze overlegging uws 
harten vergeven wierd. Want ik zie, dat gij 
zijt in een gans bittere gal en samenknoping 
der ongerechtigheid. Doch Simon, 
antwoordende, zeide: Bidt gijlieden voor mij 
tot den Heere, opdat niets over mij kome van 
hetgeen gij gezegd hebt.” 

 
 
 
 
 



◄           Inhoudsopgave           ► 

24   Kan iemand werkelijk de Heilige Geest verkrijgen door zijn eigen inspanningen? 

 

 
Kan een persoon  

de Heilige Geest ontvangen door het  
opleggen van handen? 

 
Nee. Hij moet in het evangelie van het  

water en de Geest geloven. 
 

Op basis van de bovenstaande passage wil ik 
u een boodschap brengen over het gegeven of 
“iemand de inwoning van de Heilige Geest door 
zijn eigen inspanningen kan ontvangen.” De 
Apostels in de tijd van de vroege kerk 
ontvingen de macht van God en werden door 
Hem naar verschillende plaatsen gestuurd. Er 
staan verscheidene bovennatuurlijke 
gebeurtenissen in Handelingen, waaronder dat 
de Heilige Geest over de gelovigen afdaalde 
toen de Apostels hun handen op het hoofd van 
deze gelovigen legden. De Bijbel zegt, 
“Wanneer de apostels hun handen op degenen 
legden die de Heilige Geest nog niet ontvangen 

hadden, alhoewel zij in Jezus geloofden, zij 
ontvingen nu de Heilige Geest.” 

Hoe ontvingen zij dan de Heilige Geest door 
het opleggen van handen? In die tijd werden de 
woorden van God nog steeds geschreven en het 
werk was nog niet voltooid, dus gaf God de 
Apostels bijzondere krachten zodat ze Zijn 
dienst konden doen. Hij was met de Apostels en 
verrichtte vele mirakels en wonderen door hen. 
Het was een bijzondere tijd waarin God 
wonderen verrichtte die door het menselijke 
oog gezien konden worden, om de mensen te 
laten geloven dat Jezus Christus de Zoon van 
God en de Verlosser was. God had een behoefte 
om samen met de Apostels, de werken van de 
Heilige Geest zo krachtig te tonen om te 
bewijzen dat Jezus Christus God is en dat Hij 
de Zoon van God is, de Verlosser. Als de 
Heilige Geest niet door wonderen en mirakels 
had gewerkt in de tijd van de vroege kerk, dan 
zou  niemand   geloofd   hebben  dat   Jezus  de 
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Verlosser is. 
Het is tegenwoordig voor ons echter niet 

nodig om de Heilige Geest door zichtbare 
wonderen te ontvangen, omdat de Bijbel 
voltooid is. In plaats daarvan rust de inwoning 
van de Heilige Geest nu in het geloof.Met 
andere woorden, in het geloof in het evangelie 
van de waarheid. God geeft de inwoning van de 
Heilige Geest aan degenen die het geloof in het 
evangelie van de waarheid hebben voor God. 
De inwoning van de Heilige Geest gebeurt 
slechts bij degenen die in Gods woorden 
geloven zoals het vervuld is door Jezus’ komst 
naar deze wereld en door Zijn doopsel en bloed. 

Tegenwoordig onderwijzen veel predikers 
dat de zichtbare verschijnselen van wonderen 
de tekens van de inwoning van de Heilige Geest 
zijn. En zij leiden de gelovigen op dezelfde 
manier naar de ontvangst van de Heilige Geest. 
Zij bedriegen mensen door hen valse leringen te 
geven zoals bijv. dat glossolalie een teken is 

van de komst van de Heilige Geest. Deze 
prekers beschouwen zichzelf als apostels die 
grote wonderen en mirakels verrichten en zij 
trekken veel aandacht van religieuze fanatici die 
God door hun eigen emoties willen ervaren.  

Dit fanatisme heeft zich onder de Christenen 
over de hele wereld verspreid en velen van hen 
volgen hun geloof en ontvangen kwade geesten 
door bovennatuurlijke middelen. Zelfs nu 
denken mensen die door religieuze fanatici 
worden beïnvloed, dat zij anderen de Heilige 
Geest kunnen laten ontvangen door het 
opleggen van handen. 

Omdat zij echter net zo misleid zijn als 
Simon, zijn zij net als de heks die in de 
hoofdpassage voorkomt. Zij zijn vergift door 
zelftevredenheid en materiële hebzucht, maar 
hun daden veroorzaken slechts verwarring 
onder de mensen. Dit soort valse leringen wijkt 
af van de ware manier om de inwoning van de 
Heilige Geest voor God te ontvangen. 
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Zelfs tegenwoordig doen veel valse profeten 
het werk van Satan door hun onrechtmatige 
religieuze praktijken terwijl ze net doen alsof ze 
het werk van de Heilige Geest doen. Ware 
Christenen moeten vasthouden aan het woord 
van God, wat de kennis is van wat de enigste 
manier is om de inwoning van de Heilige Geest 
te ontvangen. Leden van de zogenaamde 
Pinksterbeweging, die lichamelijke ervaringen 
van de Heilige Geest enorm beklemtoonde, 
zouden hun absurde geloof moeten verwerpen, 
terugkeren naar Gods woorden en in de 
waarheid geloven die hen zeker naar de 
inwoning van de Heilige Geest zal leiden. 

Simon was toentertijd een beroemde heks in 
Samaria. Nadat hij gezien had dat de mensen de 
Heilige Geest ontvingen door Jezus’ discipels, 
probeerde hij de Heilige Geest met geld te 
kopen. Mensen die dit soort geloof hebben, 
worden onvermijdelijk Satans slaven die door 
hem gebruikt worden om zijn werk te doen. 

Simon wilde de Heilige Geest ontvangen maar 
zijn wens was niets anders dan hebzucht. We 
kunnen zien dat dit soort geloof niet het ware 
Geestontvangende geloof is.  

Simon probeerde de Heilige Geest met geld 
te kopen om slechts zijn egoïstische verlangen 
naar Zijn macht te stillen. Hij werd hiervoor 
ernstig berispt door Gods dienaar Petrus. Ook al 
wordt gezegd dat Simon in Jezus geloofde, hij 
was niet iemand die de Heilige Geest had 
ontvangen door de verlossing van de zonden. 
Hij dacht dus dat hij in staat was de inwoning 
van de Heilige Geest te ontvangen door God 
profane dingen te geven. 

Alhoewel hij naar buiten toe suggereerde dat 
hij een gelovige van Jezus was, waren zijn ware 
innerlijke gedachten niet relevant tot Jezus ware 
woorden. In plaats daarvan was hij materieel 
hebzuchtig. Petrus, die Simons gedachten kon, 
berispte hem omdat hij de Heilige Geest, wat 
Gods  gave  is,   probeerde  te   kopen.   Hij  zei 
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Simon dat hij met zijn geld zou omkomen. 
Tegenwoordig proberen valse profeten die 

bezeten zijn door kwade geesten, de mensen te 
bedriegen door ze te laten denken dat allerlei 
wonderen de werken van de Heilige Geest zijn. 
We kunnen vaak zien dat de mensen dit soort 
macht bewonderen en dat ze ijverig bidden om 
de Heilige Geest te ontvangen. Men moet zich 
echter niet vergeten dat niemand de inwoning 
van de Heilige Geest door gebeden kan 
ontvangen die aangeboden worden uit profane 
hebzucht. 

Zijn er misschien ook charismatische mensen 
bij u in de buurt? U moet zich voor dit soort 
mensen behoeden. Zij benaderen anderen met 
een fanatiek geloof. Zij zeggen dat zij demonen 
kunnen verdrijven en zelfs mensen de Heilige 
Geest kunnen laten ontvangen door het 
opleggen van hun handen. Zij bezitten echter 
niet de macht van de Heilige Geest maar van 
kwade geesten. Degenen die beweren dat zij de 

Heilige Geest hebben ontvangen door middel 
van het opleggen van handen, leiden zowel 
zichzelf als ook anderen slechts naar de 
ontvangst van kwade geesten. 

De ware inwoning van de Heilige Geest 
komt over degenen die in de woorden van het 
water en de Geest (1 Johannes 5:3-7) geloven. 
Alhoewel het evangelie van het water en de 
Geest duidelijk beschreven wordt in de Bijbel, 
proberen veel mensen God door 
bovennatuurlijke krachten en ervaringen te 
bereiken zoals bijv. door trance, het spreken in 
tongen, helderziendheid en het uitdrijven van 
demonen, omdat zij zonden in hun hart hebben. 
Daarom zijn valse profeten in staat om zoveel 
mensen te laten geloven in een bijgelovig 
Christendom dat van de duivel komt. 

Petrus berispte Simon door te zeggen, “Uw 
geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend 
hebt, dat de gave Gods door geld verkregen 
wordt! Gij hebt geen deel noch lot in dit woord: 
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want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u 
dan van deze uw boosheid, en bid God, of 
misschien u deze overlegging uws harten 
vergeven wierd. Want ik zie, dat gij zijt in een 
gans bittere gal en samenknoping der 
ongerechtigheid.” We zouden het feit moeten 
verzuchten dat er tegenwoordig zoveel van 
zulke prekers zijn. De meeste van hen zijn 
charismatische mensen. Zij vragen geld aan hun 
kudde. We zouden afstand moeten bewaren van 
dit soort geloof en de inwoning van de Heilige 
Geest moeten ontvangen door in het ware 
evangelie van het water en de Geest te geloven 
(Mattheus 3:15, 1 Petrus 3:21, Johannes 1:29, 
Johannes 19:21-23). 

 
 

Charismatische mensen werken 
door het opleggen van handen! 

 
We moeten  afstand  bewaren van dit  soort 

geloof. Tegenwoordig hebben sommige mensen 
het absurde geloof dat zij de Heilige Geest 
kunnen ontvangen als zij de handen van iemand 
die macht verkregen heeft, opgelegd krijgen. Zij 
denken dat zij dat ook kunnen doen omdat de 
Geschriften zeggen dat vele mensen de Heilige 
Geest ontvingen toen zij de handen opgelegd 
kregen van de Apostels. Sommige mensen die 
zich anders voordoen, hebben ook het absurde 
geloof dat zij andere mensen de inwoning van 
de Heilige Geest kunnen geven door het 
opleggen van hun eigen handen. We zouden het 
bestaan van dit soort mensen moeten beseffen.  

We moeten echter niet vergeten dat hun 
geloof enorm verschilt van het geloof van de 
Apostels in de tijd van de vroege kerk. 
Tegenwoordig is de gewichtigste uitdaging van 
het geloof van sommige Christenen dat zij niet 
het geloof hebben in het ware evangelie van het 
water en de Geest. Zij zeggen dat zij in God 
geloven, maar zij eren Hem niet en bedriegen 
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zichzelf en anderen. Een zondaar kan echter 
niet de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen, noch kunnen zij anderen het laten 
doen. Als iemand zegt dat een Geest over een 
zondaar komt, dan is deze geest zeker niet de 
Heilige Geest, maar de geest van Satan die 
slechts doet alsof het een ware Geest is.  

De Apostels in de tijd van de vroege kerk 
waren mensen die wisten en geloofden dat 
Jezus Christus de Verlosser was, die alle 
zonden van de mensheid door Zijn doopsel van 
Johannes en Zijn dood aan het Kruis wegnam. 
Zij waren in staat om de inwoning van de 
Heilige Geest te ontvangen omdat zij in de 
waarheid van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan 
het Kruis geloofden. Zij preekten ook het 
evangelie van het water en de Geest aan 
anderen, dus hielpen zij hen om de inwoning 
van de Heilige Geest te ontvangen.  

Maar tegenwoordig hebben veel Christenen 
een foutief fanatiek geloof. Is het tegenwoordig 

werkelijk mogelijk om als zondaar de Heilige 
Geest te ontvangen door het opleggen van 
handen van een andere zondige preker? Dit is 
absoluut onzinnig. Er zijn mensen die zeggen 
dat zij de inwoning van de Heilige Geest 
hebben ontvangen ook al hebben zij zonden in 
hun hart. Zelfs als iemand in de ogen van zijn 
aanhangers uitziet als een goede herder, dan 
nog kan hij niet ervoor zorgen dat iemand de 
inwoning van de Heilige Geest ontvangt als er 
zonde in zijn hart is.  

Desalniettemin hebben vele mensen dit soort 
verkeerde geloof. Dit is de reden dat er zoveel 
valse profeten in staat zijn om mensen naar de 
hel te leiden. U moet weten dat degenen die dit 
soort geloof onderwijzen, valse profeten zijn. 
Dit zijn mensen die reeds gevangen zijn door 
demonen. 

Kan de Heilige Geest in iemand aanwezig 
zijn als die persoon zonden in zijn hart heeft? 
Het antwoord is nee. Is het dan voor iemand die 
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zonden in zijn hart heeft mogelijk om anderen 
de inwoning van de Heilige Geest te laten 
ontvangen? Het antwoord is weer nee. Waarom 
voeren tegenwoordig charismatische mensen 
dan wonderen uit in het Christendom terwijl ze 
nog steeds zonden in hun hart hebben? Dit doen 
de kwade geesten. De Heilige Geest kan nooit 
in een zondaar aanwezig zijn. Hij kan slechts 
aanwezig zijn in mensen met het geloof in het 
evangelie van het water en de Geest. Bent u 
zeker dat de geest die over u kwam de Heilige 
Geest is? 

In Johannes 3:5 zei Jezus, “Zo iemand niet 
geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het 
Koninkrijk Gods niet ingaan.” De inwoning 
van de Heilige Geest kan dus slechts verkregen 
worden door in het ware evangelie van het 
water en de Geest te geloven. De fout die veel 
Christenen tegenwoordig maken is dat ze 
geloven dat iemand ook de inwoning van de 
Heilige Geest kan ontvangen door het opleggen 

van handen van zondige predikers. Dit is een 
cruciale fout. Veel Christenen en prekers 
hebben tegenwoordig het geloof en de 
overtuiging dat de inwoning van de Heilige 
Geest over hun komt door het opleggen van 
handen. 

 
 

Het verband tussen de ware 
verlossing van zonden en het 
opleggen van handen 

 
“Het opleggen van handen” is het middel 

waardoor iemand iets van zichzelf aan het 
onderwerp kan doorgeven. Probeer het zo te 
zien: Als we in een microfoon spreken, dan gaat 
het geluid door de kabels naar de versterker en 
dan komt het uit de luidsprekers zodat iedereen 
het kan horen. Op dezelfde wijze gaf een 
zondaar in het Oude Testament, als hij zijn 
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handen op het hoofd van het zondeoffer legde, 
zijn zonden aan het zondeoffer door en was dus 
vergeven. Gods macht werd zo ook aan de 
mensen doorgegeven wanneer Zijn dienaren 
hun handen op hen legden. Op deze wijze heeft 
het opleggen van handen de betekenis gekregen 
van “doorgeven, overdragen.” 

Charismatische mensen laten andere mensen 
niet de inwoning van de Heilige Geest krijgen 
door het opleggen van hun handen, maar zij 
laten hun kwade geesten ontvangen. U moet 
niet vergeten dat een persoon met de macht van 
kwade geesten, de geesten aan anderen 
overdraagt door het opleggen van handen. Als 
een bezeten persoon zijn handen op het hoofd 
van een ander legt, dan zal de demon die in hem 
is, aan die persoon worden doorgegeven omdat 
Satan door zondaars werkt. Daarom moet 
iedereen die de inwoning van de Heilige Geest 
wilt ontvangen, in het evangelie van het water 
en de Geest geloven. Satan heerst over degenen 

die zondig zijn wanneer zij niet de verlossing 
van de zonden hebben ontvangen, ook al 
geloven zij in Jezus.  

Als iemand de oplegging van handen van een 
bezeten persoon ontvangt, dan zullen de 
demonen ook naar hem komen en hij zal ook 
valse wonderen uitvoeren. We moeten weten 
dat demonen in anderen aanwezig zullen zijn 
door het opleggen van handen en dat de 
inwoning van de Heilige Geest slechts mogelijk 
is door het geloof in het evangelie van het water 
en de Geest.  

Het opleggen van handen is een door God 
bepaalde methode is om iets aan een ander door 
te geven. Maar Satan laat veel mensen kwade 
geesten ontvangen door het opleggen van 
handen. Het feit dat er tegenwoordig zoveel 
mensen zijn die proberen de macht van de 
Heilige Geest met geld te kopen, is een nog 
groter probleem. 
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De meeste Christenen begrijpen de  
waarheid van de inwoning  
van de Heilige Geest verkeerd 

 
Als men hen vraagt hoe zij de inwoning van 

de Heilige Geest kunnen ontvangen, 
antwoorden veel mensen dat het mogelijk is 
door berouwgebeden of vasten. Dit is niet waar. 
Komt de Heilige Geest over u als u bijzondere 
gebeden aan God aanbiedt? Nee. De inwoning 
van de Heilige Geest komt slechts tot de 
mensen die in het evangelie van het water en de 
Geest geloven.  

Omdat God de waarheid is, bepaalde Hij de 
wet voor het ontvangen van de inwoning van de 
Heilige Geest. Kan de Heilige Geest aanwezig 
zijn in iemand die zonde in zijn hart heeft? Het 
antwoord is zeker nee. Iemand kan de Heilige 
Geest niet ontvangen door het opleggen van 
handen. Zelfs als iemand 

oplevingbijeenkomsten bezoekt en uitzinnig tot 
God bidt dat hij de macht van de Heilige Geest 
moge ontvangen, zal de Heilige Geest buiten 
zijn bereik blijven. Zondaars kunnen duidelijk 
de inwoning van de Heilige Geest niet 
ontvangen. Zondaars kunnen de ware inwoning 
van de Heilige Geest als een gave ontvangen 
maar alleen maar wanneer zij de verlossing van 
de zonden hebben verkregen door in het 
evangelie van het water en de Geest te geloven.  

Iedereen die het evangelie van het water en 
de Geest niet kent, kan niet de inwoning van de 
Heilige Geest ontvangen. Tegenwoordig 
verspreidt het evangelie van het water en de 
Geest zich enorm snel over de gehele wereld 
door de Christelijke literatuur, 
kerkbijeenkomsten, het internet en zelfs 
elektronische boeken. Iemand die daarom het 
ware evangelie zoekt, kan erin geloven en de 
vervulling met de Heilige Geest ontvangen. Als 
u nog niet de inwoning van de Heilige Geest 
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heeft ontvangen, moet u zich realiseren dat u 
hiervoor in het evangelie van het water en de 
Geest moet geloven. 

 
 

Een prima voorbeeld van vals 
geloof! 

 
Als we tegenwoordig de symptomen van 

mensen onderzoeken die valse geesten 
ontvangen, kunnen we het huidige bestaan van 
demonen zien. “Oplevingbijeenkomsten voor 
de Heilige Geest” zijn bijeenkomsten waarbij 
mensen wanhopig de Heilige Geest willen 
ontvangen. Tijdens deze bijeenkomsten zien we 
mensen in hun handen klappen en 
berouwgebeden aanbieden terwijl ze huilen en 
vasten. De preker zegt hen dat ze fanatieke 
gebeden moeten aanbieden door ze te zeggen 
dat de Heilige Geest niet zal komen totdat ze dit 

doen. Dan roepen de mensen uit, “Heer!” en 
beginnen hun fanatieke gebeden.  

Kunnen deze fanatici de inwoning van de 
Heilige Geest op deze manier ontvangen? Nee. 
Tijdens zulke bijeenkomsten zult u mensen zien 
gillen en vallen en dan bibberen, terwijl ze 
vreemde geluiden maken. Sommigen vallen en 
bibberen hier en daar op de grond en we zien ze 
gillen en de tongentaal spreken. Iemand 
schreeuwt zich helemaal schor tijdens de 
bijeenkomst en de menigte is helemaal 
overmand door emoties. Sommigen krijgen 
aanvallen, stuiptrekkingen en spreken in 
vreemde tongen. De mensen zeggen dat deze 
verschijnselen het bewijs zijn dat de Heilige 
Geest over hen is gekomen. Maar denk er eens 
over na wat er gebeurd als een demon zijn werk 
doet? Is dit het werk van de Heilige Geest? 
Helemaal niet. 
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Satan bedriegt veel Christenen 
 
Veel Christenen leiden tegenwoordig het 

soort religieuze leven dat Satan wilt. Satan 
bedriegt de mensen door ze te vertellen dat zij 
het opleggen van handen moeten ontvangen van 
een machtige preker om de Heilige Geest te 
ontvangen. Veel Christenen neigen ertoe om dit 
te geloven als een formele doctrine. Satan plant 
ook het idee in het hoofd van de mensen dat zij 
de Heilige Geest zullen ontvangen als zij 
overdreven bidden. Satan probeert al een hele 
tijd om het aantal mensen die dit soort geloof 
hebben, te verdubbelen of te verdrievoudigen.  

Daarom weten veel mensen niet en proberen 
zelfs niet over het evangelie van het water en de 
Geest te leren. We moeten strijden om de 
gedachten, die Satan in ons hoofd probeert te 
zetten, te vermijden en we moeten het evangelie 
van het water en de Geest kennen en erin 
geloven. De inwoning van de Heilige Geest 

komt slechts tot degenen die in het evangelie 
van het water en de Geest geloven. U moet erin 
geloven. 

 
 

Het misverstand van de Christenen 
t.o.v. de inwoning van de Heilige 
Geest  

 
Ten eerste bestaat er in het geloof van veel 

navolgers van het charismatische Christendom 
een groot misverstand. Zij proberen de Heilige 
Geest met zonden in hun hart te ontvangen. Zij 
geloven foutief dat zelfs als zij zonden in hun 
hart hebben, zij de inwoning van de Heilige 
Geest kunnen ontvangen. Iemand zonder enig 
geloof in het evangelie van het water en de 
Geest kan echter niet de vervulling met de 
Heilige Geest ontvangen. 
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Op de tweede plaats wordt gezegd dat de 
arrogantie van de mensen hen hindert bij de 
inwoning van de Heilige Geest. Betekent dit 
dan dat iemand de Heilige Geest kan ontvangen 
als hij zich niet arrogant gedraagt? Is er iemand 
op deze wereld die helemaal niet arrogant is? 
Een arrogant persoon die de vergeving door 
God niet kan ontvangen, is iemand die zijn eigen 
gedachten aan het woord van God toevoegt. 
Veel mensen proberen op hun eigen manier de 
inwoning van de Heilige Geest te ontvangen 
terwijl ze het ware evangelie van het water en 
de Geest negeren. De inwoning van de Heilige 
Geest komt echter slechts tot degenen die in het 
evangelie van het water en de Geest geloven. 

Op de derde plaats wordt gezegd dat de 
inwoning van de Heilige Geest komt als iemand 
voor God eerlijk al zijn zonden biecht. Dus 
worden zij aangemoedigd om hun zonden te 
biechten als zij de Heilige Geest willen 
ontvangen. Maar u moet niet vergeten dat de 

inwoning van de Heilige Geest niet komt als 
iemand gewoon zijn zonden biecht. De meeste 
huidige Christenen verlangen enorm naar de 
inwoning van de Heilige Geest en Zijn 
vervulling, maar zij kunnen de inwoning van de 
Heilige Geest niet ontvangen omdat zij nog 
steeds zonden in hun hart hebben. Een persoon 
met dit soort onbezonnen verlangen, zal door de 
demonen gevangen worden. 

Ten vierde zeggen sommigen dat de 
inwoning van de Heilige Geest gegeven kan 
worden wanneer we God serieus verzoeken ons 
de zegen te geven. Maar het kan niet verkregen 
worden door te bedelen. Dit is gewoon verkeerd 
denken.  

Ten vijfde identificeren sommigen de 
inwoning van de Heilige Geest met het bezit 
van sommige geestelijke krachten. De 
tongentaal wordt gezien als een gebruikelijk 
bewijs van de inwoning van de Heilige Geest. 
Maar de Heilige Geest woont niet in iemands 
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hart alleen maar omdat hij in staat is om in 
Jezus’ naam demonen te verdrijven of in 
vreemde tongen te spreken. De zonde behoort 
tot Satan. Kan iemand met zonde in zijn hart 
werkelijk zeggen dat hij de inwoning van de 
Heilige Geest heeft ontvangen omdat hij enkele 
vreemde krachten bezit? Ik zeg nog eens dat dit 
onheil is dat door demonen gebracht wordt. 

Het evangelie van het water en de Geest dat 
Jezus ons gaf, is het enige ware evangelie dat 
ons naar de inwoning van de Heilige Geest kan 
leiden. Als u nog steeds denkt dat u de Heilige 
Geest en de verlossing van de zonden door 
andere methoden kunt ontvangen, dan bent u 
zwaar bedrogen.  Ik hoop dat u zich van uw 
foute geloof zult bevrijden en in plaats daarvan 
geestelijke gedachten en het authentieke geloof 
zult krijgen. 

Het is niet overdreven om te zeggen dat 
tegenwoordig veel Christenen bezeten zijn van 
demonen. Veel Christenen over de hele wereld 

komen onder de macht van demonen omdat zij 
de inwoning van de Heilige Geest willen 
ontvangen door bijzondere 
oplevingbijeenkomsten of door het ontvangen 
van het opleggen van handen. Zij gaan naar 
bijzondere mensen zoals de beheerders van 
gebedshuizen, ouderlingen, organisators van 
oplevingbijeenkomsten, of geestelijke leiders 
waarvan gezegd wordt dat zij de macht van de 
Heilige Geest hebben ontvangen. Zij gaan naar 
hun toe in de hoop door het opleggen van 
handen de Heilige Geest te ontvangen. Niemand 
kan echter de inwoning van de Heilige Geest 
door dit soort geloof ontvangen, hoe ijverig zij 
ook in Jezus geloven. Met andere woorden, er is 
niemand, behalve God, die iemand de inwoning 
van de Heilige Geest kan laten ontvangen. 

Net als Simon, proberen veel mensen 
tegenwoordig de Heilige Geest te kopen. Zij 
proberen de Heilige Geest te ontvangen door in 
profane leringen te geloven en niet in het 
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evangelie. De meeste Christenen over de wereld 
blijven in deze denkwijze vasthangen. De 
Heilige Geest komt slechts over degenen die de 
noodzakelijke kwalificaties heeft om Hem te 
ontvangen. De enigste formule om de Heilige 
Geest te ontvangen, is het geloof in het 
evangelie van het water en de Geest en dit is het 
enigste antwoord op de waarheid (Handelingen 
2:38). 

De ontvangst van de Heilige Geest door het 
opleggen van handen was slechts voor een korte 
tijd mogelijk in de periode van de vroege kerk. 
Daarna kwam de inwoning van de Heilige 
Geest over de mensen op het moment dat zij het 
evangelie van het water en de Geest leerden 
kennen en erin gingen geloven. Alles, behalve 
het werk van de Heilige Geest dat voorkomt 
door het geloof in het woord van God, is 
daarom het werk van demonen. God zegt dat 
demonen de dienaren van Satan zijn en Satan 
heeft op zo’n doordachte wijze gewerkt dat de 

mensen niet de verlossing van de zonden 
kunnen ontvangen, ook al geloven zij in Jezus. 
Satan liegt tegen de mensen door te zeggen dat 
hij hen de Heilige Geest zal geven als zij in 
Jezus geloven en het opleggen van handen 
ontvangen. Satan breidt zijn gebied over de hele 
wereld uit door dit soort oplichterij. 

We zullen nu naar de symptomen van deze 
bezetenen kijken. Als we, op de eerste plaats, 
bij een waarzegger of sjamaan de symptomen 
van bezetenheid door een demon onderzoeken, 
dan zien we dat zij stuiptrekkingen hebben, in 
trance raken en zelfs flauwvallen. Dan verdraait 
hun tong en er komen, tegen hun wil, vreemde 
woorden uit hun mond. Zij spreken in vreemde 
tongen.  

Zowel heksen als Christenen die door 
demonen bezeten zijn door het opleggen van 
handen, hebben beiden deze ervaring. Als een 
charismatische organisator van een 
oplevingbijeenkomst zijn microfoon neemt en 
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roept, “Met vuur, met vuur, met vuur,” dan 
raakt de congregatie opgewonden en verliest de 
zelfbeheersing. De mensen die het opleggen 
van handen van hem willen ontvangen, gaan 
naar voren. Zij ervaren oncontroleerbare 
stuiptrekkingen en spreken in tongen. Deze 
symptomen zijn het werk van demonen die net 
doen alsof zij de werken van de Heilige Geest 
doen. 

Mensen die bezeten zijn door kwade geesten, 
die door sjamanen en waarzeggers van iedere 
primitieve religie kunnen worden opgeroepen, 
tonen dezelfde symptomen als Christenen die 
bezeten zijn door demonen door het opleggen 
van handen. De mensen begrijpen dit echter, 
ondanks dit bewijs, verkeerd. Deze Christenen 
zijn enorm in verwarring gebracht omdat zij 
denken dat zij de Heilige Geest hebben 
ontvangen als zij dit soort symptomen ervaren. 

 
 

Satan werkt door de Christenen als 
een waarzegger  

 
Satan laat door demonen bezeten mensen 

profetiegebeden maken. Zij profeteren door te 
zeggen, “Je zult een waardevolle leider zijn. 
Duizenden schapen zullen voor je grazen. God 
zal je in de toekomst opleiden en Hij zal een 
waardevolle leider van je maken.” Tegen 
anderen zeggen ze misleidende woorden als, 
“Je zult een waardevolle dienaar van God 
worden. Je zult een erg voorname dienaar van 
God zijn,” om mensen aan te moedigen ze te 
volgen en als dienaren van demonen te leven 
tijdens hun leven. 

Waarzeggers maken ook profeties over de 
toekomst van andere mensen. “Je moet in de 
toekomst voorzichtig met water zijn.” “Je zult 
veel geld verdienen.” “Een edele man uit het 
oosten zal verschijnen en je helpen.” Dit zijn 
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voorbeelden van de dingen die zij zeggen. Het 
eerste symptoom dat men bij bezeten personen 
kan waarnemen, is dat zij valse profetieën 
maken.  

Dan speken zij in een taal die zij zelf nog 
niet eens kunnen verstaan. Zij ervaren rillingen 
en vertonen zelfs symptomen van 
persoonlijkheidsstoringen. Als u een sjamaan of 
waarzegger ontmoet, kunt u dan beweren dat zij 
gezonde persoonlijkheden hebben? Zij spreken 
vaak grof tegen mensen die veel ouder zijn dan 
zij. 

Mensen die echter de ware inwoning van de 
Heilige Geest hebben, hebben Hem ontvangen 
door in de bijbelse waarheid te geloven die zegt 
dat Jezus alle zonden van de wereld heeft 
gereinigd door Zijn doopsel en dood aan het 
Kruis. Deze mensen helpen ook anderen het 
evangelie van het water en de Geest te leren 
kennen en erin te gaan geloven, en zij helpen 
hen de verlossing van de zonden en de 

inwoning van de Heilige Geest te ontvangen. 
Zij proberen zelf op een rechtvaardige manier te 
leven en hun persoonlijkheid is zo aangenaam 
en gezond dat zij anderen naar het gezegende 
geloof van God leiden en naar het soort leven 
dat God wilt. Nu en dan benadert God hen om 
hen heilig te houden als hun gedachten zich 
naar de wereld terugkeren.  

De rechtvaardigen die de verlossing van alle 
zonden hebben ontvangen, zijn zeker anders 
dan de mensen wiens persoonlijkheid vernietigd 
is door kwade geesten. De ware persoonlijkheid 
komt weer tot leven als iemand de verlossing 
van de zonden krijgt en daarmee de inwoning 
van de Heilige Geest ontvangt. Daarbij komt 
dat de rechtvaardigen zich enorm zorgen maken 
over de anderen in ongunstige omstandigheden, 
over wat zij werkelijk nodig hebben in Gods 
woorden, bidden dat zij verlost worden en 
zichzelf werkelijk opofferen om hen te helpen. 
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Aan de andere kant kunnen we zien dat de 
persoonlijkheid van bezeten mensen 
verschrikkelijk vernietigd is. Satan beheerst hen 
en buigt ze naar zijn wil omdat zij denken dat 
de dingen zoals bijv. stuiptrekkingen en het 
spreken in tongen de gaven van de Heilige 
Geest zijn. Deze ervaringen zijn echter absoluut 
geen gaven van de Heilige Geest. 

Er zijn zoveel prekers die trots zijn op hun 
krachten zoals het geven van voorspellingen in 
Gods naam, dat ze in staat zijn veel wonderen te 
verrichten en in tongen spreken. Maar als zij 
nog steeds zonde in hun hart hebben dan zijn 
hun krachten beslist het bewijs voor het feit dat 
zij bezeten zijn. Daarom kunnen zij niet de 
inwoning van de Heilige Geest aan anderen 
geven maar zij kunnen slechts de inwoning van 
demonen geven. Omdat Satan bedrieglijk is, zal 
het wonder dat zij verricht hebben, ook binnen 
de kortste tijd afgelopen zijn. 

Er is een duidelijk verschil tussen het werk 
van de Heilige Geest en dat van een demon. 
Zelfs al lijkt het alsof het werk van de Heilige 
Geest in het begin geen bijzondere ervaring of 
wonderbaarlijke gaven oplevert, maar met het 
verstrijken der tijd groeit Gods macht 
onophoudelijk in het hart van de rechtvaardige 
zoals het rijzen van de zon in de ochtend. 

 
 

Door demonen bezeten Christenen 
 
 

Waarom zijn zoveel 
mensen bezeten door demonen, 

ook al proberen zij de Heilige Geest 
te ontvangen? 

 
Omdat zij demonen ontvangen door 

het opleggen van handen van 
valse profeten. 
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Verassend genoeg kunnen we veel gelovigen 
in Jezus zien wiens lichamen en zielen in de 
vernieling zijn gegaan omdat zij demonen 
hebben ontvangen door het opleggen van 
handen van valse profeten. Deze mensen 
hebben niets met God te maken omdat hun 
geloof niet berust op de woorden van de Bijbel. 
Zij gebruiken haastig hun macht terwijl ze niet 
weten dat hun diensten veel mensen de dienaren 
van Satan laat zijn. Waarom werken zij zo hard 
om hun krachten in het Christendom uit te 
voeren? Omdat de zogenaamde krachten van 
hun gauw zullen verdwijnen als zij ze niet 
gebruiken. Daarom worden zij zo druk.  

Zij moeten constant bidden en wonderen en 
tekenen uitvoeren in de naam van Jezus. De 
mensen die zeggen, “Ik heb de gave om het 
evangelie te preken,” moeten constant het 
evangelie preken omdat hun pseudo-geluk 
gauw zal verdwijnen als zij dat niet doen. Als 
deze mensen niet loyaal zouden zijn aan de 

gaven van de demon zoals de tongentaal, het 
helen of de profetie, dan zou hij hun langdurig 
ziek maken. Net als een waarzegger of een 
sjamaan erg langdurig ziek wordt als hij de rol 
van Satans dienaar negeert. Daarom moeten zij 
geestdriftig de gaven gebruiken die zij van 
Satan hebben ontvangen opdat zij niet in 
ellende verbannen worden nadat zij hun 
krachten hebben verbruikt.  

Ik kon eens iemand die een ijverig gelovige 
in Jezus was en die eruit zag alsof hij veel 
krachten van God had. Hij moedigde de mensen 
aan om de vervulling met de Heilige Geest te 
ontvangen en leidde oplevingbijeenkomsten 
waarin hij demonen uitdreef door het opleggen 
van handen terwijl hij ook wonderen verrichtte 
zoals het spreken in tongen en het helen van 
mensen. Hij werd het onderwerp van nijd en 
respect door zijn werken van wonderen. Hele 
scharen van gelovigen volgden hem. Hij begon 
Jezus echter te ontkennen door te zeggen, 
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“Jezus Christus is een mislukkeling. Hij is niet 
de Zoon van God.” Hij vervloekte Jezus 
Christus en beweerde zelfs dat hijzelf God was. 
Hij doodde Jezus Christus uiteindelijk in zijn 
hart en in de harten van vele Christenen. 

Zulke mensen verwerpen het evangelie van 
het water en de Geest omdat Satan hun leider is. 
Zij krijgen vanaf het begin het verkeerde geloof 
omdat zij het waanbeeld hebben dat zij dezelfde 
krachten hebben als de Apostels, om hun 
vaardigheden te zien, om mensen in tongen te 
laten spreken en om demonen te verdrijven 
door het opleggen van handen. Zij hebben het 
vaste geloof dat de inwoning van de Heilige 
Geest over hen is gekomen.  

Zij leren de mensen over de methode van de 
ontvangst van de Heilige Geest terwijl ze 
denken dat het mogelijk is om Hem te 
ontvangen door berouwgebeden aan te bieden. 
Deze methode van de ontvangst van de Heilige 
Geest is echter niet gebaseerd op Gods woorden. 

Desondanks zeggen zij dat als een gelovige in 
Jezus in tongen spreekt en profetieën maakt, dit 
het bewijs is van de komst van de Heilige 
Geest. Omdat veel mensen niet echt de 
inwoning van de Heilige Geest begrijpen, 
geloven zij dat zij ook de Heilige Geest kunnen 
ontvangen door de leringen van valse profeten 
te leren en volgen. Zo was Satan in staat om 
Christenen met de geesten van demonen te 
vullen en over deze mensen te heersen. Al deze 
methoden zijn de vallen van Satan. 

Ontelbare mensen zijn bezeten door 
demonen door de leringen van de valse 
profeten. Gewone gelovigen leiden een saai 
religieus leven maar mensen die door demonen 
bezeten zijn, gebruiken de kracht van kwade 
geesten en leiden schijnbaar passionele 
religieuze levens. Wat zijn de vaardigheden die 
zij tentoonstellen? Zij hebben de vaardigheid 
om te helen, vreemde tongen te spreken en 
anderen door demonen bezeten te laten worden 
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door het opleggen van handen. We zouden 
moeten weten dat het opleggen van handen een 
methode is van iets aan anderen door te geven 
en dat het koninkrijk van de demonen enorm is 
uitgebreid door dit middel. 

 
 

Kwade geesten werken door  
menselijke hebzucht! 

 
Satan werkt in mensen zoals Simon van de 

hoofdpassage. Deze mensen zeggen dat zij de 
inwoning van de Heilige Geest kunnen 
ontvangen door het opleggen van handen, 
ongeacht hun geloof in het evangelie van het 
water en de Geest. Tegenwoordig zijn er veel 
mensen bedrogen door Satan en zij proberen de 
Heilige Geest door berouwgebeden, vasten, 
zelfopoffering of het opleggen van handen te 
ontvangen. Zij zijn echter door demonen 
bezeten en leiden een vervloekt leven. 

We moeten goed beseffen dat deze 
bemiddelaar, die het opleggen van handen 
genoemd wordt en wat veel Christenen over de 
hele wereld ontvangen, het werk van demonen 
vergemakkelijkt. Deze mensen die dezelfde 
karaktertrekken als Simon bezitten, zijn voor 
God valse profeten. Zelfs gelovigen in Jezus 
kunnen door demonen bezeten zijn als zij 
zonden in hun hart hebben. Deze mensen zijn in 
staat om wonderen uit te voeren door de werken 
van de duivel. Satan leidt de mensen naar de 
ontvangst van het opleggen van handen van zijn 
dienaren om hun bezetenheid door demonen te 
vergemakkelijken en om zijn koninkrijk over de 
hele wereld op te bouwen. De kerken van de 
2Charismatische Pinksterbeweging worden 

                                                
2 Het westerse Christendom begon in de laatste helft van de 20e eeuw 
onder te gaan door materiële voorspoed en massaconsumptie. 
Hierdoor werden tegelijkertijd vele Christenen die naar een weg aan 
het zoeken waren om dichter bij Jezus te wandelen, ontevreden met 
de droogheid van hun voormalige kerken. Anderen leden eronder dat 
zij niet of weinig spiritueel groeiden, en weer anderen waren 
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over de hele wereld officieel erkend als formele 
Christelijke groeperingen. 

Deze wereld komt langzaam tot een einde. 
Als we wedergeboren willen zijn in de laatste 
dagen, dan moeten we weten hoe de duivel 
werkt en we moeten volhardend zijn tegen zijn 
snode plannen. We moeten ook voor eens en 
voor altijd van onze zonden gered worden en 
als een gave de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen door in het evangelie van het water 
                                                                                  
gefrustreerd door hun onvermogen om hun geloof naar een 
persoonlijke liefde tot Jezus te vertalen. 

De zogenaamde Charismatische Pinksterbeweging kwam onder 
deze omstandigheden op. Degenen die aan deze beweging toegaven, 
zochten enthousiaste ervaringen en praktijken zoals het spreken in 
tongen, profeteren, en het vertonen van wonders, terwijl ze de eerste 
Pinkstergebeurtenissen bewonderen. Zij geven zich in hun 
enthousiasme over aan de zogenaamde macht van de Heilige Geest, 
maar strikt genomen zijn de meeste van hun leringen en praktijken 
niet op de Bijbel gebaseerd.  

Deze beweging heeft zich in de ontwikkelingswereld enorm 
ontwikkeld binnen de context van hun behoeften. Hun leiders hebben 
de Christenen van ontwikkelingslanden aangetrokken met religieus 
enthousiasme en de zegens van weelde en gezondheid. Enkele 
afzonderingen van de beweging zoals de Neo-Pinksterbeweging 
delen, naar men zegt, dezelfde leringen als de New Age Beweging.  

en de Geest te geloven. We moeten naar de 
waarheid terugkeren met de volmaakte kennis 
van hoe Gods Geest naar ons komt. 

Net zoals God zei, “Mijn volk is uitgeroeid, 
omdat het zonder kennis is” (Hosea 4:6), 
worden tegenwoordig veel waarheidzoekers 
vernietigd omdat zij in hun onwetendheid door 
charismatische mensen worden misleidt. 
Mensen zeggen dat zelfs als zogenaamde 
charismatische pinksterkerken in de woestijn 
opgericht werden, de mensen zich daar zouden 
verzamelen. Waarom is dat zo? Charismatische 
mensen breiden hun kerken uit door anderen 
met hun pseudo-krachten te verwarren, terwijl 
ze hun naar de bezetenheid leiden door het 
opleggen van handen. Een van hun speciale 
talenten is dat als de mensen bezeten zijn door 
demonen door het opleggen van handen, zij 
enthousiast een religieus leven gaan leiden. 

Een ander bijzonder kenmerk van 
charismatische mensen is dat zij enorme 
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bedragen geld aan hun kerken doneren en 
onvoorwaardelijk fanatieke gelovigen worden. 
Ontelbare Christenen zijn zelfs enthousiast over 
het evangelie met de kracht van de demonen 
maar zij gaan zeker naar de hel omdat ze zich 
niet bewust zijn van hun eigen bestemming. 
Deze mensen die ijverig in de kracht van de 
duivel geloven als het bewijs van hun zaligheid, 
kijken zonder enige twijfel uit naar de hemel. 
Zij hebben echter zonde in hun hart en zijn 
verdoemd om vernietigd te worden. 

Als men deze mensen de volgende vraag 
stelt, “Heeft u zonde in uw hart, zelfs als u in 
God geloofd?” zullen zij zeker antwoorden dat 
het natuurlijk is om in zonde te zijn. Zij denken 
dat het voor een mens onmogelijk is om geen 
zonde in zijn hart te hebben zelfs al geloofd 
iemand in Jezus. 

Mensen denken vaak dat zij het verdienen 
om het Koninkrijk der Hemel binnen te gaan 
zelfs als zij zonden in hun hart hebben omdat 

zij troost putten uit hun geloof in Jezus wat het 
bewijs is voor pseudo-kracht.  

Wat een absurde hoop is dit! De reden voor 
hun vaste geloof is dat zijn een of ander 
bovennatuurlijk vermogen bezitten. Zij hebben 
het spreken in tongen ervaren, het zien van 
visioenen en het helen van zieken, en zij denken 
en geloven met zekerheid dat deze ervaringen 
het werk van de Heilige Geest zijn. Daarom 
zeggen zij anderen dat zij zeker de verlossing 
en de Heilige Geest hebben ontvangen door 
deze ervaringen.  

Omdat deze mensen een onvolmaakte kennis 
van de woorden van de zaligheid hebben, 
hebben zij geen vertrouwen in hun zaligheid als 
er geen zichtbaar vermogen aan hen verschijnt.  
Deze mensen proberen daarom hard om 
zichtbare verzekeringen van zaligheid te vinden 
en naderhand worden zij door Satan in zijn 
werken gebruikt. Omdat deze mensen Gods 
antwoorden proberen te vinden door 
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berouwgebeden of zelfopoffering in plaats van 
in het evangelie van het water en de Geest te 
geloven, zullen zij uiteindelijk kwade geesten 
ontvangen in plaats van de Heilige Geest. 

De duivel beschuldigt mensen door in hun 
oor te fluisteren, “Je hebt gezondigd, nietwaar?” 
en hij leidt hen naar het verval van de 
zelfveroordeling. Er is iemand die ik ken die nu 
de vergeving van de zonden heeft ontvangen en 
de Heilige Geest. Dit is iets wat met hem 
gebeurde voordat hij wedergeboren was, toen 
hij een ijverig maar roekeloze gelovige in Jezus 
was. Deze persoon sprak zelfs in tongen en 
verrichtte vele wonderen. De zonden in zijn hart 
bleven hem, ondanks zijn geloof in Jezus, 
kwellen, zelfs al huilde hij de hele nacht en gaf 
hij berouwgebeden. Toen begon Satan in zijn 
oor te fluisteren. “Je hebt gezondigd, dus is het 
beter voor jouw om te sterven dan te leven.” 
Satan kwam vaak naar hem en beschuldigde 
hem, kwelde hem en herinnerde hem aan zijn 

zonden. Satan leidde hem tot de 
zelfveroordeling en –beschuldiging. Alles wat 
hij echter doen kon, was de zonden in zijn hart 
te biechten. Hij kon zichzelf niet van Satans 
beschuldigingen bevrijden totdat hij het 
prachtige evangelie hoorde en erin ging geloven. 

U moet weten dat degenen die niet in het 
evangelie van het water en de Geest geloven, 
ten prooi vallen aan het kwaad. Denkt u dat 
iemand die niet de vergeving van de zonden 
heeft ontvangen, de kracht heeft om het kwaad 
te weigeren? Iedereen die niet het ware 
evangelie van het water en de Geest houdt, zal 
gevangen en gemarteld worden door Satan. 
Gods evangelie van het water en de Geest is 
absoluut noodzakelijk om Satan te verdrijven. 
Iedereen die daarom in Jezus gelooft, zou in het 
evangelie van het water en de Geest moeten 
geloven en het ook aan alle mensen over de 
wereld preken. Degenen die dit horen zouden 
moeten gehoorzamen en erin geloven. 
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Het mysterie van de wetteloosheid is 
reeds aan het werk in de wereld! 

 
De hele wereld is nu bedekt met de 

activiteiten van demonen. Als we het evangelie 
willen preken dat ertoe leidt dat mensen de 
Heilige Geest ontvangen, moeten we het diepe 
misverstand weghalen over de inwoning van de 
Heilige Geest.  

Ten eerste moeten we allen duidelijk maken 
dat het een leugen is dat de Heilige Geest door 
het opleggen van handen komt. We zouden 
duidelijk moeten getuigen dat ervaringen als het 
“spreken in tongen na het ontvangen van het 
opleggen van handen, iets warms voelen door 
belijdenis en vasten, en het horen van 
boodschappen direct van Jezus”, de werken van 
de duivel zijn. Slechts door geloof in het 
evangelie van het water en de Geest kunnen 
mensen verlost worden van de oplichterij van 
de duivel. We kunnen slechts van onze zonden 

gered worden door het geloof in het evangelie 
van het water en de Geest.  

We moeten de duivel, ‘de vader der leugens,’ 
met het evangelie van het water en de Geest 
verslaan. Satan heeft alle mensen over de hele 
wereld verbonden met de zelfveroordeling, dus 
moeten we deze mensen naar de waarheid laten 
terugkeren door ze te laten beseffen dat hun 
misleide ervaringen en emoties, oplichterij van 
Satan is.  

Tegenwoordig bedienen mensen als Simon 
de Samaritaan, die de Heilige Geest met geld 
probeerde te kopen, de kerk. Het zijn blinden 
die de blinden leiden. Zij kunnen de mensen 
niet de weg naar de volmaakte zaligheid tonen 
omdat zij niet het evangelie van het water en de 
Geest kennen en nog steeds zonden in hun hart 
hebben. Dus laten zij Satan in het hart van hun 
volgelingen wonen door nachtenlange 
bidsessies te houden, berouwgebeden te roepen 
en het gebruik van het opleggen van handen. 
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Deze mensen zijn eigenlijk door de duivel 
bezeten en als we ze willen laten terugkeren 
naar Gods woord, dan moeten we het werk van 
Satan vernietigen door ze de volmaakte kennis 
van het water en de Geest te geven. Als mensen 
Satans strategieën niet kennen, zullen zij geen 
andere keuze hebben dan te lijden in 
hulpeloosheid.  

Zoals ik al eerder zei, is het vertonen van 
wonderen zoals het spreken in tongen en het 
uitspreken van profeties na het opleggen van 
handen, de activiteit van de duivel. De krachten 
van charismatische mensen worden dus 
vertoond door de werken van de duivel. We 
zouden het hun moeten leren. “Het is de duivel 
die in je werkt als er zonde in je hart is. Als u 
denkt dat de Heilige Geest in u aanwezig is, ook 
al heeft u zonden in uw hart, dan bent u 
bedrogen.”  

Het geloof van de Apostels en dat van de 
mensen die het opleggen van handen ontvangen 

hebben in de hoofdpassage van Handelingen 8, 
worden in dezelfde categorie geplaatst omdat 
zij beiden weten van het evangelie van het 
water en de Geest van Jezus Christus. Maar het 
geloof van de Apostels was volledig anders dan 
dat van de meeste Christenen van tegenwoordig 
die slechts geloven dat het opleggen van handen 
hen de Heilige Geest laat ontvangen.  

Ontvangt iemand de Heilige Geest door het 
opleggen van handen door iemand die de 
verlossing van de zonden heeft gekregen? Nee. 
De Bijbel zegt dat de Geest van God boven de 
oppervlakte van het water zweefde (Genesis 
1:2). Dit betekent dat iemand het evangelie van 
het water en de Geest moet horen en erin moet 
geloven als hij de verlossing van de zonden en 
de Heilige Geest wilt ontvangen. God zendt de 
Heilige Geest als een gave naar de 
wedergeboren Christenen die in het evangelie 
van het water en de Geest geloven.  
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We moeten niet vergeten dat het tegen het 
evangelie van het water en de Geest zou zijn, 
waarmee God ons van onze zonden wilde 
redden, als we de mensen zouden leren om het 
opleggen van handen te zoeken om de Heilige 
Geest te ontvangen. Het is een uitdaging van 
God om te denken dat iemand een ander de 
Heilige Geest kan geven en de mensen met dit 
soort geloof vallen gemakkelijk in Satans 
vallen. Dit zou nooit mogen gebeuren.  

Al onze zonden werden vergeven toen we in 
het evangelie van het water en de Geest gingen 
geloven, en de Heilige Geest getuigt hiervan. 
Iemand die in het evangelie van het water en de 
Geest gelooft, heeft geen zonden meer in zijn 
hart. Dit is niet omdat hij niet gezondigd heeft, 
maar omdat hij in plaats ervan in de kracht van 
het evangelie van het water en de Geest gelooft. 
Het evangelie van het water en de Geest getuigt 
dat hij geen zonden meer in zijn hart heeft en de 
Heilige Geest getuigt dat ook. Iemand kan Jezus 

niet zijn Verlosser noemen zonder de Geest van 
God in zich te hebben.  

Mensen die door demonen bezeten zijn, 
weten niets over het evangelie van het water en 
de Geest en zullen het nooit een 
gespreksonderwerp maken. Zij kennen het 
evangelie van het water en de Geest zelfs niet 
en bovendien zijn zij niet in staat om de 
waarheid te onderscheiden. Zij zeggen dat de 
Heilige Geest slechts komt als zij het opleggen 
van handen uitvoeren en ontvangen. De Heilige 
Geest komt echter nooit door het opleggen van 
handen te ontvangen. U zult zich moeten 
realiseren dat de werken van de duivel nu grote 
invloed uitoefenen op de mensen in de kerken 
over de hele wereld met hun valse leringen. 
Voor deze reden is het noodzakelijk om de ware 
inwoning van de Heilige Geest te ontvangen 
door in het evangelie van het water en de Geest 
te geloven.  
 



◄           Inhoudsopgave           ► 

 

 

 
 
 

PREKEN 3 
 
 

Ontving u de Heilige Geest 
toen u geloofde? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



◄           Inhoudsopgave           ► 

51   Ontving u de Heilige Geest toen u geloofde? 

 

Ontving u de Heilige Geest 
toen u geloofde? 

 
 

< Handelingen 19:1-3 > 
“En het geschiedde, terwijl Apollos te 

Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen 
des lands doorreisd hebbende, te Efeze 
kwam; en enige discipelen aldaar vindende, 
Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen 
Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij 
zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet 
gehoord, of er een Heiligen Geest is. En hij 
zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? 
En zij zeiden: In den doop van Johannes.” 
 
 
 
 
 

 
Waarom zegt de Bijbel,  

“En van de dagen van Johannes  
den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk  

der hemelen geweld aangedaan,  
en de geweldigers nemen  
hetzelve met geweld?” 

 
Omdat de mensen het Koninkrijk der Hemel kunnen  

nemen met geloof in het prachtige evangelie 
dat zegt dat Jezus alle zonden van de wereld  

door Zijn doopsel van Johannes en Zijn  
bloed aan het Kruis uitwiste. 

 
 

Welk soort evangelie preekte Paulus? Hij 
preekte het evangelie van Jezus’ doopsel en 
Zijn bloed. Handelingen 19:1 zegt, “En het 
geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat 
Paulus, de bovenste delen des lands doorreisd 
hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen 
aldaar vindende, Zeide hij tot hen: Hebt gij den 
Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd 
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hebt?” Deze mensen geloofden echter in Jezus 
terwijl ze de betekenis van Jezus’ doopsel 
weglieten. Zij konden niet het prachtige 
evangelie dat hen naar de inwoning van de 
Heilige Geest leidt. Vandaar dat de vraag die 
Paulus stelde, “Hebt gij den Heiligen Geest 
ontvangen, als gij geloofd hebt?” een 
onbekende vraag was bij sommige discipels in 
Efeze. Andere mensen zouden hun gevraagd 
hebben, “Geloofde je in Jezus?” Maar Paulus 
stelde de vraag op deze ongewone manier zodat 
zij de Heilige Geest konden ontvangen door 
hun geloof in het prachtige evangelie te 
hernieuwen. Paulus’ dienst was het om het 
prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn 
bloed te preken. Paulus, Petrus en Johannes 
getuigden ook van Jezus’ doopsel door 
Johannes de Doper.  

Laat ons naar de getuigenis van de apostels 
kijken over het evangelie van het doopsel. Eerst 
getuigde Paulus, “Dat zij verre. Wij, die der 

zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in 
dezelve leven? Of weet gij niet, dat zovelen als 
wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn 
dood gedoopt zijn?” (Romeinen 6:2-3) en 
“Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, 
hebt gij Christus aangedaan” (Galaten 3:27). 

De apostel Petrus getuigde ook van het 
evangelie van Jezus’ doopsel in 1 Petrus 3:21, 
door te zeggen, “Waarvan het tegenbeeld, de 
doop, ons nu ook behoudt, niet die een 
aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar 
die een vraag is van een goed geweten tot God, 
door de opstanding van Jezus Christus.” 

Johannes de Apostel getuigde ook van dit 
prachtige evangelie in 1 Johannes 5:5-8. “Wie 
is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, 
dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het, Die 
gekomen is door water en bloed, namelijk 
Jezus, de Christus; niet door het water alleen, 
maar door het water en het bloed. En de Geest 
is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. 
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Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, 
de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en 
deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen 
op de aarde, de Geest, en het water, en het 
bloed; en die drie zijn tot een.” 

Johannes de Doper speelde een cruciale rol 
in het volbrengen van het prachtige evangelie. 
De Bijbel zegt het volgende over Johannes de 
Doper in Malaechi 3:1-3 en Mattheus 11:10-11. 
Johannes de Doper was de vertegenwoordiger 
van de mensheid en hij was de geprofeteerde 
Elija die komen ging, zoals geschreven stond in 
het Oude Testament. In het Oude Testament 
werd een zondeoffer gedood om het bloed 
ervan te vergieten nadat iemands zonden waren 
weggenomen door het opleggen van handen. In 
het Nieuwe Testament was Jezus echter het 
zondeoffer die alle zonden van de wereld 
wegnam door Zijn doopsel en die aan het Kruis 
stierf om de lonen der zonden te betalen. Jezus 
redde de mensheid omdat Johannes de Doper 

alle zonden van de wereld aan Hem had 
doorgegeven door het doopsel in de Jordaan. 

God plande twee soorten grote daden om de 
mensheid van hun zonden te redden en Hij 
vervulde ze allebei. De eerste was om Jezus 
naar deze wereld te laten komen door het 
lichaam van de maagd Maria en om Hem te 
laten dopen en kruisigen om alle zonden van de 
wereld te laten verdwijnen. De tweede was om 
Johannes de Doper geboren te laten worden 
door Elizabeth. God liet deze twee 
gebeurtenissen plaatsvinden om de mensheid 
van hun zonden te redden. Dit was het werk dat 
door God in de Drie-eenheid gepland was. God 
zond Johannes de Doper zes maanden voor 
Jezus naar deze wereld, daarna zond Hij Jezus 
Christus, de Verlosser van de mensheid in deze 
wereld om de mensheid van het oordeel van 
hun zonden te verlossen.  

Jezus droeg getuigenis aan Johannes de 
Doper in Mattheus 11:9. “Maar wat zijt gij 



◄           Inhoudsopgave           ► 

54   Ontving u de Heilige Geest toen u geloofde? 

 

uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, 
ook veel meer dan een profeet.” Toen Johannes 
de Doper, die alle zonden van de wereld aan 
Jezus had doorgegeven, Hem de volgende dag 
zag, droeg deze bovendien getuigenis door te 
zeggen, “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der 
wereld wegneemt!” (Johannes 1:29) 

De Bijbel heeft veel notities van Johannes, 
die Jezus doopte, en we zouden ernaar moeten 
streven om een beter begrip van hem te krijgen. 
Johannes de Doper werd voor Jezus geboren. 
Zijn rol was het om het prachtige evangelie dat 
Gods plan was, te voltooien. De Bijbel zegt dat 
Jezus alle zonden van de wereld van Johannes 
geaccepteerd heeft en dat Johannes ze aan Hem 
doorgaf om Gods wil te vervullen.  

We noemen hem Johannes de Doper omdat 
hij Jezus doopte. Welke betekenis heeft het 
doopsel van Jezus door Johannes eigenlijk? Het 
woord “doopsel” duidt “gewassen worden” aan. 
Omdat alle zonden van de wereld aan Jezus 

waren doorgegeven door Zijn doopsel, zijn ze 
allen weggewassen. Jezus’ doopsel had 
dezelfde betekenis als “het opleggen van 
handen” dat het zondeoffer in het Oude 
Testament ontving. De geestelijke betekenis 
van het doopsel is “doorgeven aan,” 
“weggewassen worden” of “begraven worden.” 
Jezus’ doopsel door Johannes was een daad van 
verlossing om de zonden van alle mensen in de 
wereld weg te nemen. 

Jezus’ doopsel heeft dezelfde betekenis als 
het opleggen van handen, wat in het Oude 
Testament de methode was om de zonden aan 
het zondeoffer door te geven. Met andere 
woorden, het volk van Israël gaf op de Grote 
Verzoendag haar jaarlijkse zonden aan het 
zondeoffer, door het opleggen van handen van 
de hogepriester. Dit offer in het Oude 
Testament, had dezelfde functie als Jezus’ 
doopsel en Zijn dood aan het Kruis.  
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God benoemde de Grote Verzoendag als de 
tijd om de zonden van de Israëli’s weg te 
nemen. Op de tiende dag van de zevende maand 
gaf de hogepriester alle jaarlijkse zonden van 
het volk aan het hoofd van het zondeoffer, door 
zijn handen op het offer te leggen om voor de 
zonden van het volk te verzoenen. Dit was het 
opofferingssysteem dat God bepaalde. Het was 
de enigste manier om de zonden van het volk 
aan het zondeoffer door te geven en het 
doorgeven van zonden door het opleggen van 
handen was de eeuwigdurende wet die God 
bepaald had.  

“En Aaron zal beide zijn handen op het 
hoofd van den levenden bok leggen, en zal 
daarop al de ongerechtigheden der kinderen 
Israels, en al hun overtredingen, naar al hun 
zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd des 
boks leggen, en zal hem door de hand eens 
mans, die voorhanden is, naar de woestijn 
uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun 

ongerechtigheden in een afgezonderd land 
wegdragen; en hij zal dien bok in de woestijn 
uitlaten” (Leviticus 16:21-22). 

In het Oude Testament legde een zondaar 
zijn handen op het hoofd van een zondeoffer en 
gaf zijn zonden eraan door om vergeven te 
worden. En op de Grote Verzoendag, legde 
Aaron, de hogepriester, als de 
vertegenwoordiger van de Israëli’s, zijn handen 
op het hoofd van het offer om de zonden van 
Israël eraan door te geven. Nadat het hun 
zonden op zich had genomen, werd het offer 
gedood. 

Het had dezelfde geestelijke betekenis als het 
doopsel (Baptisma betekent in het Grieks 
“gewassen worden, begraven worden, 
doorgeven”) dat Jezus in het Nieuwe Testament 
van Johannes ontving. Net zoals de hogepriester 
in het Oude Testament zijn handen op het 
zondeoffer legde om de zonden van het volk 
van Israël door te geven, zo werden alle zonden 
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van de mensheid aan Jezus doorgegeven door 
Zijn doopsel van Johannes de Doper. Daarna 
stierf Jezus aan het Kruis om voor onze zonden 
te verzoenen. Dit is het prachtige evangelie van 
de waarheid.  

Net zoals Aaron, de hogepriester, het 
verzoenoffer offerde voor het volk van Israël, 
zo voerde Johannes de Doper, een van Aarons 
nakomelingen, de taak uit als de 
vertegenwoordiger van de mensheid door Jezus 
te dopen en daarmee alle zonden van de 
mensheid aan Hem door te geven. God 
beschreef in de Bijbel als volgt zo’n prachtig 
plan van Zijn liefde in Psalmen 50:4-5, “Hij zal 
roepen tot den hemel van boven, en tot de 
aarde, om Zijn volk te richten. Verzamelt Mij 
Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken 
met offerande.” Amen, Halleluja. 

De geschiedenis van de Kerk zei dat er geen 
Kerstmis was in de eerste twee eeuwen van de 
vroege kerk. De Christenen van de vroege kerk 

als ook Jezus’ Apostels, herdachten slechts 6 
januari als “de Dag van Jezus’ Doopsel” in de 
Jordaan van Johannes de Doper. Waarom 
legden zij in hun geloof zo’n nadruk op Jezus’ 
doopsel? Het antwoord is de sleutel tot het 
Christendom van de Apostolische traditie. Maar 
ik hoop voor u dat u het waterdoopsel van 
gelovigen niet met het Doopsel van Jezus 
verwart. 

Het doopsel van gelovigen zoals het 
tegenwoordig bestaat, heeft een heel andere 
betekenis dan het doopsel dat Jezus van 
Johannes ontving. We zouden daarom allemaal 
hetzelfde geloof als Jezus’ discipels moeten 
hebben als we de inwoning van de Heilige 
Geest willen ontvangen. We zouden allen de 
inwoning van de Heilige Geest moeten 
ontvangen door in Jezus Christus’ doopsel te 
geloven dat Hij van Johannes ontving, en in 
Zijn bloed aan het Kruis.  
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Als de vroege kerk het doopsel een uiterst 
belangrijk ritueel vond, dan was het door hun 
fundamentele geloof in Jezus’ doopsel en we 
zouden tegenwoordig ook Jezus’ doopsel door 
Johannes als een onmisbaar deel van onze 
zaligheid moeten beschouwen. Bovendien 
moeten we het juiste geloof van de volmaakte 
kennis bereiken en houden, dat zegt dat Jezus 
gekruisigd diende te worden vanwege Zijn 
doopsel door Johannes. We mogen niet 
vergeten dat de Heilige Geest in ons aanwezig 
zal zijn als we geloven dat Jezus gedoopt werd, 
aan het Kruis stierf en herrees om onze 
Verlosser te worden. Jezus’ doopsel door 
Johannes en Zijn bloed aan het Kruis hebben 
een speciale betekenis in het prachtige 
evangelie.  

De zekerste manier voor ons om de Heilige 
Geest te ontvangen is om in het prachtige 
evangelie van Jezus’ doopsel en bloed te 
geloven. Jezus’ doopsel reinigde in een keer 

alle zonden van de mensheid. Het is het doopsel 
van de verlossing die ons naar de ontvangst van 
de Heilige Geest leidt. Omdat sommige mensen 
de kracht van Jezus’ doopsel niet beseffen, zien 
zij het slechts als een ceremonie. 

Jezus’ doopsel vormt een deel van het 
prachtige evangelie dat vertelt hoe Hij alle 
zonden van de wereld wegnam en het oordeel 
ervoor accepteerde door bloed aan het Kruis te 
vergieten. Iedereen die in het woord van dit 
prachtige evangelie gelooft, wordt lid van de 
kerk die in bezit is van de Heer, en zal de 
zegeningen van de Heilige Geest genieten. De 
Heilige Geest is een gave van God aan degenen 
die vergeven zijn van hun zonden. 

Met Zijn doopsel werd Jezus, “het Lam van 
God die de zonden der wereld wegnam” 
(Johannes 1:29). In Johannes 1:6-7 staat, “Er 
was een mens van God gezonden, wiens naam 
was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, 
om van het Licht te getuigen, opdat zij allen 
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door hem geloven zouden.” Om in Jezus te 
geloven als onze Verlosser die al onze zonden 
wegnam, moeten we de dienst en de getuigenis 
van Johannes begrijpen zoals het in de Bijbel 
geschreven staat. Dan zullen we in staat zijn in 
Jezus Christus als onze Verlosser te geloven. 
Om de Heilige Geest te ontvangen, moeten we 
ook een sterk geloof hebben dat aangemoedigd 
wordt door zijn getuigenis. Om daarom het 
prachtige evangelie van de waarheid te 
voltooien, moeten we in Jezus’ doopsel door 
Johannes geloven en in Zijn bloed aan het 
Kruis. 

In Matthëus 11:12 staat geschreven dat “En 
van de dagen van Johannes den Doper tot nu 
toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld 
aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve 
met geweld.” Deze passage staat bekend als een 
van de moeilijkste stukken van de Bijbel. We 
moeten echter op de zin “van de dagen van 
Johannes de Doper” oppassen. Het beweert 

zeker dat de dienst van Johannes direct 
verbonden was met Jezus’ dienst voor onze 
zaligheid.  

Jezus wilde dat wij het Koninkrijk 
binnengingen door moedig geloof, zo moedig 
als geweldigaards. We zondigen iedere dag, we 
zijn zwak maar Hij staat ons toe om Zijn 
Koninkrijk binnen te gaan door het moedige 
geloof, ongeacht onze slechtheid. Deze passage 
betekent dus dat de mensen het koninkrijk der 
hemel kunnen krijgen door geloof in het 
prachtige evangelie dat zegt dat Jezus alle 
zonden van de wereld uitwiste door Zijn 
doopsel dat Hij van Johannes ontvangen had en 
Zijn bloed aan het Kruis. Het betekent dus dat 
de Hemel genomen kan worden door moedig 
geloof in dit prachtige evangelie van Jezus’ 
doopsel en bloed. 

Jezus’ doopsel nam al onze zonden weg en 
ons geloof erin garandeert dat we de inwoning 
van de Heilige Geest zullen ontvangen. We 
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moeten dit evangelie aan onze buren, familie, 
bekenden en aan iedereen in de wereld preken. 
We moeten het geloof in dit prachtige evangelie 
hebben dat zegt dat de zonden van de wereld 
aan Jezus zijn doorgegeven door Zijn doopsel. 
Door ons geloof zullen we de zegen van de 
verlossing en de inwoning van de Heilige Geest 
verkrijgen.  

Jezus’ doopsel nam al onze zonden weg en 
Zijn bloed was het oordeel van de zonden. We 
moeten de niet-gelovigen het prachtige 
evangelie van het water en de Geest uitleggen. 
Slechts hierdoor zullen zij in het evangelie gaan 
geloven en de Heilige Geest ontvangen. Ik wil 
dat u dat gelooft. Slechts door geloof in Jezus’ 
doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het 
Kruis te hebben, kan men van al zijn zonden 
vergeven worden en de inwoning van de 
Heilige Geest ontvangen. 

Iedereen kan een zoon van de Heer worden 
in wie de Heilige Geest aanwezig is en een van 

onze broeders of zusters worden door in het 
prachtige evangelie van het water en de Geest te 
geloven. U moet hetzelfde geloof in het 
prachtige evangelie hebben als Paulus had. Ik 
dank de Heer omdat Hij ons dit prachtige 
evangelie heeft gegeven en ik loof Hem. Amen. 
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Degenen die hetzelfde geloof 
hebben als de Discipels 

 
 

< Handelingen 3:19 > 
“Betert u dan, en bekeert u, opdat uw 

zonden mogen uitgewist worden; wanneer de 
tijden der verkoeling zullen gekomen zijn 
van het aangezicht des Heeren.” 
 
 
 

Welk soort geloof hadden  
de apostels? 

 

Zij geloofden in zowel het doopsel  
van Jezus als ook in Zijn bloed  

aan het Kruis.  
 

Als we een kijkje nemen naar de discipels 
van Jezus Christus, dan was de mate van hun 
geloof toen zij de inwoning van de Heilige 

Geest hadden, duidelijk verschillend met hun 
geloof van voor de inwoning. Hun vlees zag er 
niet anders uit, maar na de ontvangst van de 
Heilige Geest, was hun leven volledig 
veranderd door het licht van Jezus Christus. 

De stad waar ik woon, heeft prachtige bergen 
en meren. Als ik naar zo’n prachtig uitzicht 
kijk, dan ben ik helemaal tevreden en ik 
verwonder me dat ik de Heer slechts voor zo’n 
schepping kan danken. De schittering van het 
kristalheldere water dat in de zon glinstert, 
maakt mijn hart volledig en de wereld om me 
heen lijkt van goud. 

Maar er zijn plaatsen die niet zo 
schilderachtig zijn. Er zijn plaatsen waar de 
hemel kristalhelder is, maar het water ziet er in 
het zonlicht eerder uit als een moeras. Er is 
niets schitterends aan zo’n uitzicht. Als ik naar 
zo’n meer kijk, dan dank ik de Heer voor Zijn 
prachtige evangelie dat mijn zonden reinigde en 
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me de inwoning van de Heilige Geest liet 
verwerven.  

Zoals de oppervlakte van het moerassige 
meer het zonlicht niet kan weerspiegelen, zo 
kunnen wij ook ver verwijderd zijn van het licht 
van God en onbewust op een onbekend doel 
afstevenen, wat te wijten is aan onze zondige 
aard. Maar als de Heilige Geest in ons hart 
aanwezig is, zullen we geopenbaard worden als 
kinderen van God en we zullen geleid worden 
om het evangelie aan andere mensen te leren. 
Omdat we Zijn licht accepteerden, zullen we als 
lichten gaan schijnen. 

Na Jezus’ herrijzenis, ontvingen Zijn 
discipels ook de Heilige Geest en ze werden de 
kinderen en apostels van het licht. Het licht van 
de Heilige Geest is een grote zegen aan 
iedereen en daarom willen de meeste mensen de 
Heilige Geest ontvangen. 

 
 

Het geloof van de apostel Paulus 
 
Welk soort geloof had Paulus? Paulus zei in 

zijn geloofsbelijdenis, dat hij, strikt volgens de 
wet van zijn vaders, onderwezen en grondig 
getraind was door Gamaliël, een van de grootste 
leraren van de wet van die tijd. Maar hij 
biechtte dat zelfs met de wet, hij niet van zijn 
zonden gered kon worden en dat hij in feite een 
vijand van Jezus, onze Verlosser was. Op een 
dag ontmoette hij Jezus op de weg naar 
Damascus en werd hij een preker van Zijn 
evangelie. Hij geloofde in Jezus Christus als de 
Zoon van God, die naar deze wereld kwam, 
door Johannes gedoopt werd om alle zonden 
van de wereld te reinigen en aan het Kruis 
bloedde om het hele oordeel van deze zonden 
op Zich te nemen. Paulus had dus in zijn hart 
het geloof in de vergeving van de zonden.  

Jezus’ discipels geloofden dat Jezus’ doopsel 
door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis 
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nodig waren om hun van al hun zonden te 
vergeven. Paulus deelde hetzelfde geloof met 
de discipels en daarom was hij van al zijn 
zonden gered.  

Paulus zei in Galaten 3:27, “Want zovelen 
als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus 
aangedaan,” en hij gaf toe dat zijn geloof in 
Jezus’ doopsel zijn zaligheid was. Petrus zei 
ook in 1 Petrus 3:21, “Waarvan het tegenbeeld, 
de doop, ons nu ook behoudt, niet die een 
aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar 
die een vraag is van een goed geweten tot God, 
door de opstanding van Jezus Christus,” en hij 
toonde het prachtige evangelie van Jezus’ 
doopsel door deze vers. Jezus’ discipels 
geloofden dat Zijn doopsel door Johannes alle 
zonden van de wereld reinigde. Zij werden voor 
hun zonden vergeven en door in deze waarheid 
te geloven waren ze dus niet langer onder de 
vloek van de wet. 

Zij geloofden in zowel het doopsel van Jezus 
als ook in Zijn bloed aan het Kruis. Het is 
duidelijk dat dit geloof noodzakelijk was voor 
de succesvolle kwalificatie van de discipels. In 
Handelingen 1:21-22 staat, “Het is dan nodig, 
dat van de mannen, die met ons omgegaan 
hebben al den tijd, in welken de Heere Jezus 
onder ons in gegaan en uitgegaan is. 
Beginnende van den doop van Johannes, tot den 
dag toe, in welken Hij van ons opgenomen is, 
een derzelven met ons getuige worde van Zijn 
opstanding.” Een discipel van Jezus worden, 
begon met het geloof in Jezus’ doopsel door 
Johannes.  

De waarheid die we nodig hebben om van 
onze zonden vergeven te worden, is het geloof 
in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het 
Kruis. “Want zovelen als gij in Christus gedoopt 
zijt, hebt gij Christus aangedaan,” (Galaten 
3:27). Paulus geloofde dus ook in Jezus’ 
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doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het 
Kruis.  

Laat ons eens kijken naar Titus 3:5, “Heeft 
Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der 
rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar 
naar Zijn barmhartigheid, door het bad der 
wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen 
Geestes.” De zin “het bad der wedergeboorte” 
betekent dat alle zonden van de wereld gereinigd 
waren toen Johannes Jezus doopte. Als u van 
uw zonden vergeven wilt worden, dan moet u 
ook in het prachtige evangelie geloven, dat zegt 
dat uw zonden aan Jezus zijn doorgegeven door 
Zijn doopsel van Johannes. De reden dat Jezus 
gekruisigd werd en dood bloedde is dat Hij al 
onze zonden door het doopsel dat Hij van 
Johannes ontving, had weggenomen. Het geloof 
in dit feit is voldoende om de inwoning van de 
Heilige Geest te ontvangen. Paulus gaf toe dat 
hij ook in Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn 
bloed aan het Kruis geloofde.  

Laat ons eens naar Hebreeën 10:21-22 
kijken, waar staat, “En dewijl wij hebben een 
groten Priester over het huis Gods. Zo laat ons 
toegaan met een waarachtig hart, in volle 
verzekerdheid des geloofs, onze harten 
gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het 
lichaam gewassen zijnde met rein water.” 
“Gewassen zijnde met rein water” verwijst hier 
naar het doopsel van Jezus door Johannes, wat 
alle zonden van de mensheid reinigde.  

We kunnen daarom in zowel het Oude als 
ook in het Nieuwe Testament vinden dat de 
kerncomponenten van het prachtige evangelie, 
Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis zijn. U 
moet ook hetzelfde geloof als Paulus delen. 

De meeste Christenen geloven tegenwoordig 
voor niets in Hem zonder te weten dat toen 
Johannes Jezus doopte, alle zonden van de 
wereld gereinigd waren. Sommige theologen 
beweren dat de mensen zelf in het water 
gedoopt moeten worden om van hun zonden 
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vergeven te worden. Deze bewering is 
waarschijnlijk gemaakt zonder het ware en 
prachtige evangelie van het water en de Geest te 
kennen zoals het in de Bijbel geschreven staat. 
Onze zonden kunnen niet vergeven worden als 
we met water gedoopt worden omdat het slechts 
een ceremonie is. Het geloof in Jezus doopsel 
en Zijn bloed reinigt ons van al onze zonden. 
Slechts degenen die in het prachtige evangelie 
geloven, zijn van hun zonden vergeven. En 
door in Zijn bloed te geloven, betalen zij hun 
hele oordeel af. Slechts degene die dit geloof 
heeft kan de Heilige Geest ontvangen.  

“Zo laat ons toegaan met een waarachtig 
hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, 
en het lichaam gewassen zijnde met rein 
water”(Hebreeën 10:22). De schrijver van 
Hebreeën zegt ons dat we met een waarachtig 
hart naar God moeten gaan in volle 
verzekerdheid van het geloof. U moet ook naar 

Hem toegaan met een waarachtig hart dat 
gevuld is met zekerheid in het geloof in het 
prachtige evangelie.  

De Christenen hopen tegenwoordig oprecht 
de inwoning van de Heilige Geest te verkrijgen. 
Maar de Heilige Geest is slechts aanwezig in 
degenen wiens zonden vergeven zijn. Velen 
weten dit niet en willen daarom de Heilige 
Geest ontvangen zonder in het prachtige 
evangelie van Jezus doopsel en Zijn bloed te 
geloven. Degenen die in Jezus geloven maar 
niet in Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis, 
kunnen niet de Heilige Geest ontvangen. De 
reden is dat zij geen rein hart hebben. 

Paulus geloofde in Jezus’ doopsel en Zijn 
bloed aan het Kruis en daarom ontving hij de 
Heilige Geest. Hij verspreidde bovendien dit 
geloof en werd vervolgd voor ketterij. Maar 
omdat de Heilige Geest in zijn hart aanwezig 
was, kon hij het evangelie van het water en de 
Geest tot het einde toe verspreiden. “Ik vermag 
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alle dingen door Christus, Die mij kracht geef” 
(Filippijnen 4:13) Dank zij de inwoning van de 
Heilige Geest diende hij god en leefde onder de 
bescherming van de Heilige Geest totdat hij 
naar God ging. Slechts degenen die hetzelfde 
geloof als Paulus hebben, kunnen de Heilige 
Geest ontvangen.  

Laat ons eens naar Paulus’ geloof kijken. In 
Kolossenzen 2:12 staat, “Zijnde met Hem 
begraven in den doop, in welken gij ook met 
Hem opgewekt zijt door het geloof der werking 
Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.” 
Hij was voor al zijn zonden vergeven door in 
Jezus te geloven, die gedoopt was door 
Johannes. 

 
 

Hoe is het Christendom veranderd 
sinds de oudheid? 

 
Laat ons nu eens naar de belijdenis kijken 

van een zuster die discipel werd nadat ze de 
Heilige Geest in Jezus Christus had ontvangen. 

“Ik begon oud te worden maar ik kon geen 
kinderen krijgen, dus ging ik van de ene kerk 
naar de andere om Zijn zegen te ontvangen door 
gebeden. Zelfs toen ik alleen thuis was, bad ik 
tenminste een of twee uur voor een kind en dit 
religieuze patroon werd een deel van mijn 
dagelijkse leven.  

Terwijl ik dit religieuze leven leed, ontmoette 
ik een oudere vrouw. Zij zei me dat als ik God 
om een kind wilde vragen, ik het opleggen van 
handen van haar moest proberen. Ik hoorde 
ergens dat deze vrouw een boodschapper van 
God was en dus stond ik haar toe om haar 
handen op mijn hoofd te leggen. Op dat 
moment had ik een ervaring die ik nog nooit 
eerder had gehad. Mijn tong begon te rollen en 
ik sprak in een vreemde taal en ik voelde een 
vreemde en hete energie die me omhoog trok.  

Voor mij betekende deze ervaring dat ik de  
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Heilige Geest had ontvangen en dat het Zijn 
antwoord op mijn gebeden was. De vrouw die 
haar handen op mijn hoofd had gelegd, scheen 
de gave van de Heilige Geest te hebben en kon 
waarzeggen en helen. Ze had nooit enige 
scholing over Gods woorden gehad maar door 
het gebruik van de kracht van de Heilige Geest, 
hielp ze een hoop prekers en geschoolde om de 
Heilige Geest te ontvangen door het opleggen 
van haar handen.  

Vanaf dat moment begon ik zulke 
bijeenkomsten te bezoeken waarvan er een de 
zogenaamde 
“3Hernieuwing/Oplevingbeweging” heette. 

                                                
3   Ware hernieuwing is een natuurlijk en noodzakelijk deel van het 
Christelijke leven en het brengt geestelijke volwassenheid die 
aangeduid wordt door de vrucht van de Geest. Maar in de afgelopen 
jaren hebben enkele bewegingen op zo’n manier de uitdrukking 
“hernieuwing” opnieuw gedefinieerd, dat het geen overeenkomst 
toont met het proces van de geestelijke volwassenheid die 
omschreven wordt in de Geschriften. Hun “vernieuwing” die 
ongecontroleerde emoties voortbrengt, wordt gemarkeerd door 

Tijdens een van mijn gebeden op deze 
bijeenkomst voelde ik een rilling over mijn 
lichaam en mijn hart was vol vuur van de liefde 
voor God en mijn naasten. Ditzelfde gebeurde 
anderen en er vielen mensen flauw en ze 
spraken in vreemde tongen. Er waren mensen 
die bezeten waren van demonen en de leider 
van deze bijeenkomst verdreef demonen. Het 
doel van deze Hernieuwing/Oplevingbeweging 
was om mensen te helpen om de Heilige Geest 
te ervaren door dingen als rillingen, profetieën, 
het verdrijven van demonen en het spreken in 
tongen. Maar ondanks al deze ervaringen had ik 

                                                                                  
allerlei manieren van verdachte uitdrukkingen en het wordt vergezeld 
door buitenbijbelse of onbijbelse leringen en praktijken.  

Dit zijn enkele van de problematische leringen en praktijken die 
binnen de betwistbare vernieuwing en oplevingbijeenkomsten 
bevorderd worden: overdreven nadruk op charismatische ervaringen 
over de Geschriften, valse manifestaties, valse leringen, valse 
profeties, valse tekens en wonders, enz. Het gevaarlijkste aspect van 
deze bewegingen is echter dat zij ervoor hebben gezorgd dat veel 
mensen de waarheid verkeerd hebben begrepen over de ontvangst 
van de Heilige Geest en het prachtige evangelie opzij schuiven. 
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nog steeds zonden en de zonden in mijn hart 
bezorgden me angst en schaamte.  

Als ik daarom serieus bad, dan zou ik het 
probleem van de zonde kunnen oplossen. Ik 
biechtte dat ik gezondigd had maar de mensen 
beschouwden me nog steeds als een engel. Ik 
dacht dat ik een goed geloof had, maar ik was 
fout. Als ik mijn fout niet herkend had, dan had 
ik misschien niet de kans gehad om de Heilige 
Geest te ontvangen. 

Hierna ontmoette ik degenen die het 
evangelie van het water en de Geest verspreiden 
en ik ontving de vergeving voor al mijn zonden 
door in Gods woorden te geloven. Nu ben ik 
echt gelukkig. Ik geloof in het evangelie van het 
water en de Geest en heb de Heilige Geest 
ontvangen. Ik dank God. Ik wens dat alle 
Christenen over de wereld in het prachtige 
evangelie zullen geloven en de inwoning van de 
Heilige Geest zullen ontvangen. Ik dank onze 
Heer.” 

We hebben hier geleerd dat we het evangelie 
van het water en de Geest nodig hebben om de 
Heilige Geest te ontvangen. Als u van al uw 
zonden vergeven wilt worden, moet u in het 
doopsel dat Jezus door Johannes kreeg, 
geloven. Laat ons naar Efeziërs 4:5 kijken. 
“Een Heere, een geloof, een doop.” Er staat 
hier dat er maar een Heer is en een doopsel, 
waarin we geloven. We moeten allen in Jezus’ 
doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het 
Kruis geloven om de inwoning van de Heilige 
Geest te ontvangen. Als we dat niet doen, dan 
zal de Heilige Geest nooit in ons aanwezig zijn. 

Er waren ooit eens enkele mensen die 
onderwezen en geloofden dat heiligheid en 
reinheidbeweging hen zouden helpen om de 
Heilige Geest te ontvangen. Denkt u echter dat 
de Heilige Geest in ons aanwezig is als we lid 
worden van zulke bewegingen? Heeft u de 
Heilige Geest ontvangen door de heiligheid en 
reinheidbeweging? Als het mogelijk was, dan 
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zou u zo wijs zijn om zich aan het geloof te 
houden. Maar als de Heilige Geest om die reden 
naar u kwam, dan zou Jezus niet naar beneden 
zijn gekomen en ons van onze zonden hebben 
gered en Hij zou niet van Johannes gedoopt 
noch aan het Kruis gekruisigd hoeven worden.  

De ontvangst van de inwoning van de 
Heilige Geest is een gave van het geloof in het 
evangelie van Jezus doopsel en Zijn bloed, dat 
u de vergeving van uw zonden bracht. De 
inwoning van de Heilige Geest is een gave die 
gegeven wordt aan degenen wiens zonden 
gereinigd en vergeven zijn door het ware 
evangelie. 

Onder de velen die tegenwoordig toegeven 
aan de Hernieuwing/Oplevingbeweging, zijn 
enkelen die geloven dat onuitputtelijk bidden 
uit berouw hun kan helpen om de Heilige Geest 
te ontvangen. Zij zeggen dat zelfs als iemand 
zonde in zijn hart heeft, hij de Heilige Geest zal 
ontvangen als hij bidt uit berouw. 

De charismatische pinksterbeweging die zich 
over de hele wereld heeft verspreid, begon in de 
19e eeuw in de Verenigde Staten. Deze 
beweging ontstond rond de industriële revolutie 
toen de ethiek en moraal van de mensen 
ingestort waren. De beweging bereikte haar 
hoogtepunt toen het hart van veel mensen 
verwoest was door de Grote Depressie. Vanaf 
die tijd ging het geloof dat op Gods woorden 
gebaseerd was, achteruit en er begon een nieuwe 
religieuze beweging op te komen. Het was de 
charismatische pinksterbeweging die gericht 
was op het lichamelijk ervaren van de Heilige 
Geest (God) – het zien van de werken van God 
met de ogen en het ervaren van de macht van 
Gods woorden met het lichaam en de geest. 

Maar een fatale fout in deze beweging is dat 
het de gelovigen verder van de woorden van 
God afdrijft en dat het bestaat als een religie die 
streeft naar lichamelijke zegens. Dit had als 
gevolg dat de volgers van deze nieuwe 
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beweging de voorstanders van het sjamanisme 
werden. Degenen die toegeven aan de 
charismatische pinksterbeweging, geloven 
tegenwoordig zelfs dat als iemand in Jezus 
gelooft, hij rijk zal worden, genezen zal van zijn 
ziekten, voorspoedig zal zijn in alles, hij de 
Heilige Geest zal ontvangen, in tongen zal 
spreken en de macht zal hebben om anderen te 
helen. De charismatische pinksterbeweging 
heeft zich over de hele wereld verspreid. Deze 
beweging is de barrière geworden voor het 
geloof van de mensen in het prachtige evangelie 
en het vermogen de inwoning van de Heilige 
Geest te verkrijgen.  

Het huidige Christendom stamt van het 
geloof van Luther en Calvijn zo’n 500 jaar 
geleden. Maar binnen de grenzen van het 
Christendom is de bijbelse studie van de 
inwoning van de Heilige Geest niet goed 
vastgesteld. Het probleem is dat de meeste 
Christenen vanaf het begin van het moderne 

Christendom, in Jezus hebben geloofd zonder 
het belang van Zijn doopsel en dood aan het 
Kruis te herkennen. Om het nog erger te maken, 
begonnen de mensen foute leringen van het 
Christendom te beklemtonen en ze legden 
alleen de nadruk op lichamelijke ervaringen. 
Alle Christenen moeten het prachtige evangelie 
geloven, dat zegt dat Jezus gedoopt was door 
Johannes om alle zonden van de wereld weg te 
nemen en dat Hij gekruisigd was om voor deze 
zonden veroordeeld te worden. Het geloof zal u 
de Heilige Geest laten ontvangen. 

De reden dat het Christendom tegenwoordig 
zo verwoest is, is dat de mensen ertoe neigen de 
waarheid van het doopsel dat Jezus van 
Johannes ontving en van Zijn bloed aan het 
Kruis te negeren. Jezus zegt ons dat we de 
waarheid moeten kennen. Het geloof in het 
doopsel dat Jezus van Johannes ontving en Zijn 
bloed aan het Kruis betekent het geloof in het 
evangelie van het water en de Geest. Als u de 
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Heilige Geest wilt ontvangen, dan moet u 
geloven dat toen Johannes Jezus doopte, uw 
zonden aan Hem waren doorgegeven en dat 
Zijn bloed het oordeel en de vergeving voor al 
uw zonden was. Dan zult u de Heilige Geest 
ontvangen. 

Veel Christenen geloven slechts in Jezus’ 
bloed als het evangelie van de verlossing. Maar 
kunnen degenen onder u die slechts in Zijn 
bloed geloven, van de zonden bevrijd zijn? 
Kunt u dat? Als u denkt dat dit zo is, dan heeft 
u misschien slechts een vage kennis van de 
ware betekenis van Jezus’ doopsel. In dat geval 
is er nog steeds zonde in uw hart. Slechts 
wanneer u zich met Jezus doopsel en bloed als 
één geloof verbindt, kunt u gered worden van 
uw zonden en de Heilige Geest ontvangen. De 
Bijbel zegt dat dit het enige ware evangelie is 
dat ons helpt om de wereld te overwinnen. “En 
drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, 
en het water, en het bloed; en die drie zijn tot 

een” (1 Johannes 5:8). We moeten daarom 
weten dat God, in Zijn verlangen om ons van 
onze zonden te redden, Johannes Jezus liet 
dopen en Hem daarna liet kruisigen. 

De reden waarom de meeste Christenen niet 
de vergeving van hun zonden hebben gekregen, 
ondanks hun geloof in Jezus, is omdat zij niet in 
het prachtige evangelie geloven dat volbracht 
werd met Jezus doopsel door Johannes en Zijn 
bloed aan het Kruis. Degenen die in deze twee 
dingen geloven, zullen van hun zonden 
vergeven worden en de Heilige Geest zal in hun 
hart aanwezig zijn. 

Als de mensen beseffen dat hun zonden 
gereinigd zijn, wordt hun hart vredig en welig 
als rustig water. Het moment dat de Heilige 
Geest in iemands hart aanwezig is, stroomt de 
vrede als een rivier zijn hart in en uit. We 
ontmoeten de Heer door in deze waarheid te 
geloven en door met de Geest te wandelen als 
we het evangelie verspreiden van de ontvangst 
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de Heilige Geest. Ons hart heeft nooit eerder dit 
soort vrede gehad. Vanaf het moment dat we in 
het evangelie van het water en de Geest gaan 
geloven, wordt ons leven sereen en ons hart 
wordt volmaakt vreugdevol. We kunnen ons 
niet van dit prachtige evangelie afkeren. De 
Heilige Geest is altijd in ons hart en Hij 
stimuleert ons om Zijn woord te verspreiden en 
mensen die geloven toe te staan om de 
inwoning van de Heilige Geest te ontvangen.  

Omdat we in het prachtige evangelie van 
Jezus doopsel en Zijn bloed aan het Kruis 
geloofden, zijn we gezegend met de Heilige 
Geest. Nu moet u het geloof in het doopsel van 
Jezus en Zijn bloed aan het Kruis hebben om de 
Heilige Geest te ontvangen. Het is belangrijk 
dat de mensen over de hele wereld in het woord 
van God beginnen te geloven dat Jezus gedoopt 
was van Johannes om alle zonden van de 
wereld weg te nemen en dat Hij aan het Kruis 
stierf om voor hun zonden veroordeeld te 

worden. Als zij dit doen, zullen zij uiteindelijk 
de Heilige Geest ontvangen.  
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Wilt u gemeenschap met 
de Heilige Geest hebben? 
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Wilt u gemeenschap met  
de Heilige Geest hebben? 

 
 

< 1 Johannes 1:1-10 > 
“Hetgeen van den beginne was, hetgeen 

wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien 
hebben met onze ogen, hetgeen wij 
aanschouwd hebben, en onze handen getast 
hebben, van het Woord des levens; (Want 
het Leven is geopenbaard, en wij hebben het 
gezien, en wij getuigen, en verkondigen 
ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den 
Vader was, en ons is geopenbaard.) Hetgeen 
wij dan gezien en gehoord hebben, dat 
verkondigen wij u, opdat ook gij met ons 
gemeenschap zoudt hebben, en deze onze 
gemeenschap ook zij met den Vader, en met 
Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen 
schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld 

zij. En dit is de verkondiging, die wij van 
Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, 
dat God een Licht is, en gans geen duisternis 
in Hem is. Indien wij zeggen, dat wij 
gemeenschap met Hem hebben, en wij in de 
duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen 
de waarheid niet. Maar indien wij in het licht 
wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben 
wij gemeenschap met elkander, en het bloed 
van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons 
van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij 
geen zonde hebben, zo verleiden wij ons 
zelven, en de waarheid is in ons niet. Indien 
wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, 
en ons reinige van alle ongerechtigheid. 
Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd 
hebben, zo maken wij Hem tot een 
leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.” 
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Wat is een wezenlijk vereiste  

om een gevoel van gemeenschap met  
de Heilige Geest te hebben? 

 
We moeten eerst het evangelie van het  

water en de geest kennen en erin geloven  
en onszelf van al onze zonden  

reinigen door geloof. 
 
Als u gemeenschap met de Heilige Geest 

wilt hebben, moet u eerst weten dat zelfs een 
beetje zonden voor de Heer, zo’n gemeenschap 
onmogelijk maakt. U zult misschien denken, 
‘Hoe kan iemand niet een klein beetje zonde 
hebben voor de Heer?’ Maar als u werkelijk 
gemeenschap met de Heer wilt hebben, dan 
moet er geen duisterheid in uw hart zijn. 
Daarom moet u weten dat u in het evangelie 
van de verlossing moet geloven en uzelf van 
alle zonden moet reinigen om gemeenschap met 
de Heer te hebben.  

Als u werkelijk gemeenschap met de Heilige 
Geest wilt hebben, dan moet u eerst het 
evangelie van het water en de Geest kennen en 
erin geloven en u moet uw zonden door geloof 
reinigen. Als u het evangelie van het water en 
de Geest niet kent en het niet in uw hart neemt, 
dan moet u er zelfs niet aan denken om 
gemeenschap met de Heer te hebben. U kunt 
slechts gemeenschap met de Heilige Geest 
hebben als uw hart gezuiverd is van alle zonden 
door het evangelie van het water en de Geest. 

Iemands gedachten kunnen van alle zonden 
gezuiverd worden met de waarheid van Zijn 
water en de Geest. De Heer zegent u met de 
Heilige Geest als u in het prachtige evangelie 
van het water en de geest gelooft. Wilt u 
werkelijk gemeenschap hebben met de Heer en 
de Heilige Geest? Herken dan uw zonden en 
geloof in het prachtige evangelie om u van de 
zonden te zuiveren. Daarna kunt u werkelijk 
gemeenschap met de Heer hebben. 
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Als u gemeenschap met de Heer wilt hebben, 
moet u in het doopsel dat Jezus in de Jordaan 
van Johannes ontving, geloven en u moet ook 
geloven in Zijn bloed aan het Kruis. Als de 
mensen werkelijk gemeenschap met de Heilige 
Geest willen hebben, moeten zij weten wie de 
Heilige Geest is. De Heilige Geest is de Heilige 
Ene. En daarom kan Hij slechts in degenen 
aanwezig zijn die in het prachtige evangelie 
geloven. 

Laat ons eens kijken naar een belijdenis van 
iemand wiens zonden gereinigd waren door het 
geloof in Jezus doopsel door Johannes en in 
Zijn bloed en die nu gemeenschap heeft met de 
Heilige Geest. 

“Er zijn veel verschillende mensen in deze 
wereld en iedereen leeft met zijn eigen 
gedachten en manieren. Ik was ook gewoon als 
iedereen. Ik had een erg gewoon leven en vanaf 
mijn jeugd ging ik met mijn moeder naar de 
kerk en ging op natuurlijke wijze in God 

geloven. Mijn vader was atheïst en bekritiseerde 
me vaak vanwege mijn geloof, maar de rest van 
de familie ging naar de kerk. De kerkbezoeken 
namen een groot deel van mijn leven in beslag.  

Gedurende mijn pubertijd had ik echter vaak 
gedachten over dingen als leven en dood, 
Hemel en hel, als ik mijn bedlegerige vader zag. 
De meeste mensen zeiden dat als ik in God 
geloofde, ik in staat zou zijn naar de Hemel te 
gaan en Zijn kind te worden, maar ik was er 
nooit van overtuigd. Ik was er nooit zeker van 
of ik Zijn kind zou worden. Ik had geleerd dat 
als ik op aarde goede dingen deed, ik naar de 
Hemel kon en dus probeerde ik goede dingen te 
doen voor de armen.  

Maar in een gedeelte van mijn hart wist ik 
dat ik gezondigd had. Ik leek misschien een 
goed persoon maar ik kon me slechts schuldig 
voelen voor mijn zonden. In die tijd maakte ik 
er een gewoonte van om naar de kerk te gaan en 
te bidden, “Laat me alstublieft werkelijk Uw 
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kind zijn. Laat me alstublieft de waarheid 
kennen.” Terwijl ik bad, ontwikkelde zich een 
nieuwe behoefte in mijn hart. Ik kon de 
woorden niet begrijpen of zien als ik naar de 
leringen van Zijn woorden luisterde. Ik was 
uitgeput door de leegte in mijn leven, mijn 
zonden, dood, enz. 

Ik had gedachten als, “Ik wil wedergeboren 
worden. Als ik wedergeboren kan worden, dan 
zal ik niet zo leven.” Maar ondanks deze 
gedachten ging ik minder vaak naar de kerk en 
mijn jeugd ging voorbij. Ik moest nu een baan 
vinden maar het was moeilijker dan ik dacht. Ik 
was zelfs nog verdrietiger en hoe hard ik ook 
mijn best deed, ik kon niet lachen. Terwijl ik 
naar mezelf met een leeg hart keek, kwam ik in 
een diepe depressie terecht. In die tijd hoorde ik 
het evangelie van mijn oudere broer. 

“Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden 
mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der 
verkoeling zullen gekomen zijn van het 

aangezicht des Heeren” (Handelingen 3:19). 
Dit was precies het evangelie van het water en 
de Geest. Alles wat ik tijdens voorafgaande 
kerkbijeenkomsten geleerd had, was dat Jezus 
aan het Kruis stierf voor onze zonden. Maar dit 
evangelie zei me dat Jezus door Johannes de 
Doper gedoopt was om onze zonden weg te 
nemen en voor onze zonden veroordeeld werd 
aan het Kruis.  

Ik was mijn hele leven naar de kerk gegaan 
en ik had net gedaan alsof ik een kind van God 
was maar ik had gefaald. Ik heb geprobeerd om 
de betekenis van Zijn woorden te begrijpen 
maar ik had gefaald. Nadat ik het prachtige 
evangelie van het water en de Geest gehoord 
had en erin geloofde, verdwenen de zonde en 
alle dingen die me geteisterd hadden en mijn 
hart werd vredig.  

Ik dacht dat als ik maar met enthousiasme in 
God geloofde en altijd naar de kerk ging, ik 
naar de Hemel zou gaan. Maar God zond me 
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het evangelie van het water en de Geest en mijn 
zonden waren vergeven. Hij gaf me de gave van 
de Heilige Geest. Voordat ik Zijn verlossing 
ontving, kon ik de Heilige Geest niet, noch wist 
ik iets van het spreken in tongen. Ik bezocht 
gewoon de kerk en dacht dat als ik een ernstig 
leven leed en mijn kerk diende, God mij zou 
zegenen. Maar ik ging me realiseren dat ik 
slechts de Heilige Geest kon ontvangen als mijn 
zonden vergeven waren door het prachtige 
evangelie van het water en de Geest. 

In mijn vroegere leven was ik nog steeds in 
zonde zelfs al geloofde ik in God. En ik leefde 
een lauw leventje, niet het belang van de 
ontvangst van de Heilige Geest kennend. Maar 
door Zijn dienaar, die het prachtige evangelie 
volgens de Bijbel preekte, geloofde ik en kwam 
ik te weten dat de Heilige Geest ook in mij 
aanwezig was.  

Nadat ik de verlossing ontvangen had, was ik 
eerst niet overtuigd ervan of de Heilige Geest in 

me was of niet. Maar ik bestudeerde Zijn 
woorden constant en ik begon te beseffen dat 
een nieuw geloof in mijn hart aan het bloeien 
was en dat ik de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen had. Nu is het waar en ik ben ervan 
overtuigd dat de Heilige Geest in me aanwezig 
is! Toen Hij mijn zonden vergaf, wist ik dat 
slechts degenen die vrij van zonden zijn, de 
kinderen van God kunnen worden en de Heilige 
Geest kunnen ontvangen.  

Ik wist ook dat mijn inspanningen om in Zijn 
ogen volmaakt te zijn of het perfecte leven te 
leiden, me nooit de Heilige Geest hadden doen 
ontvangen. God komt naar degenen die weten 
dat zij zondaars zijn en toch niet weten wat ze 
eraan doen moeten. Hij ontmoet de mensen die 
geestdriftig zoeken en Hem nodig hebben.  

Hij liet me zien dat goede daden en het 
geloof in God met overijlde ongedwongenheid 
me niet naar de Hemel zouden brengen, en dat 
Jezus Christus naar deze wereld kwam om me 
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te redden van mijn zonden door het prachtige 
evangelie van het water en de Geest. Hij gaf me 
de Heilige Geest die voor altijd in me aanwezig 
zal zijn.  

Ik dank de Heer omdat Hij me Zijn kind 
heeft gemaakt en me gezegend heeft met de 
inwoning van de Heilige Geest. Als de Heer er 
niet geweest was, dan had ik nog steeds zonde 
in mijn hart en zou ik tot het eeuwige leven in 
de Hel veroordeeld worden.” 

Ik geloofde ook ooit slechts in het bloed aan 
het Kruis en kon de Heilige Geest niet 
ontvangen ook al wilde ik dat. Toentertijd 
geloofde ik in Jezus maar ik had zonden in mijn 
hart die de ontvangst van de Heilige Geest 
belemmerde. Een zondaar kan niet de Heilige 
Geest in zijn hart ontvangen. Maar toch 
proberen veel zondaars de Heilige Geest te 
ontvangen ook al is hun hart vol met zonden.  

Als u werkelijk de Heilige Geest wilt 
ontvangen en gemeenschap met Hem wilt 

hebben, dan moet u in het prachtige evangelie 
van het water en de Geest geloven en de 
verlossing verkrijgen. Bent u nog steeds een 
zondaar? Dan kunt u het ware evangelie van 
degenen horen die reeds de Heilige Geest 
hebben ontvangen. Degenen die gemeenschap 
met de Heilige Geest willen hebben, moeten 
een dorstig hart hebben en het prachtige 
evangelie van het water en de Geest 
vertrouwen. 

Slechts de rechtvaardigen kunnen door de 
kerk de woorden van de Heilige Geest horen. 
Zij kunnen hun getrouwe levens leiden door het 
horen van het prachtige evangelie, maar een 
zondaar leeft zijn vervloekte leven dat 
voorbestemd is om naar de hel te gaan, zonder 
ooit het evangelie te horen. 

U moet daarom over het evangelie van het 
water en de Geest leren. Waarom moeten we in 
dit evangelie geloven? Het is voor u 
noodzakelijk om van de religie der wet te 
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ontsnappen en uw geloof in het prachtige 
evangelie dat gebaseerd is op de woorden van 
God, te geloven. Jezus’ discipels volgden dit 
prachtige evangelie en nu behoort het tot 
degenen die de Heilige Geest hebben 
ontvangen. Het prachtige evangelie van het 
water en de Geest is precies hetzelfde als dat 
wat de apostels in het begin van de vroege kerk 
volgden. Alle Christenen moeten de Heilige 
Geest ontvangen. Slechts dan kunnen zij de 
kinderen van God worden. 

Degenen die nog steeds niet in het prachtige 
evangelie van het water en de Geest geloven, 
hebben zonden in hun hart. Zij kunnen geen 
gemeenschap met de Heilige Geest hebben. Om 
gemeenschap met Hem te hebben, moeten zij 
eerst in het evangelie van het water en de Geest 
geloven dat God hen gaf en ze moeten de 
Heilige Geest ontvangen. 

 
 

De Bijbel vermeldt herhaaldelijk de  
Heilige Geest 

 
De inwoning van de Heilige Geest begon na 

de herrijzenis van Jezus. Nu is de dag van de 
zaligheid en nu is de tijd van Zijn grenzeloze 
genade. Maar het is werkelijk jammer als we 
niet het evangelie van het water en de Geest 
ontvangen en zonder gemeenschap met de 
Heilige Geest leven.  

Heeft u gemeenschap met de Heilige Geest? 
Wordt u gehinderd om gemeenschap met de 
Heilige Geest te hebben vanwege uw zonden? 
Leer dan over het evangelie van het water en de 
Geest dat God u gaf en geloof erin. Als u in het 
evangelie van het water en de Geest gelooft, 
dan zal de Heilige Geest in uw hart aanwezig 
zijn en uw metgezel worden. De Heilige Geest 
is slechts in het hart aanwezig van degenen die 
in het evangelie van het water en de Geest 
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geloven. De Heilige Geest openbaart vaak Zijn 
wil in het hart van de rechtvaardigen. Het was 
de dienst van Paulus met de Heilige Geest om 
het prachtige evangelie te verspreiden. 

Hoe kunt u iemand herkennen die de Heilige 
Geest heeft ontvangen? Wat is het criterium? 
Het criterium is of hij wel of niet in het 
prachtige evangelie van het water en de Geest 
gelooft. Als de persoon het prachtige evangelie 
van het water en de Geest kent en erin gelooft, 
dan is hij een persoon die de inwoning van de 
Heilige Geest heeft.  

De Heilige Geest is niet aanwezig in mensen 
die niet in het prachtige evangelie geloven. De 
Heilige Geest is slechts aanwezig in degenen 
die in de vergeving van de zonden geloven die 
komt door het doopsel van Jezus dat Hij van 
Johannes ontving en door Zijn bloed aan het 
Kruis. Wilt u gemeenschap hebben met de 
Heilige Geest? 

Weet u welk soort evangelie u nodig heeft 
om de Heilige Geest te ontvangen en 
gemeenschap met Hem te hebben? Het 
prachtige evangelie wordt gevonden binnen het 
geloof in Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn 
bloed aan het Kruis. Als u niet in het evangelie 
van het water en de Geest gelooft, kunnen uw 
zonden niet vergeven worden en daarom kan de 
Heilige Geest niet in u aanwezig zijn. De 
Heilige Geest verlangt dat de mensen in het 
evangelie van het water en de Geest moeten 
geloven om Hem te ontvangen. 

De Heilige Geest kan niet binnen het hart 
van de zondaars aanwezig zijn. Als u de Heilige 
Geest wilt ontvangen, moet u eerst in het 
prachtige evangelie geloven om uzelf van al uw 
zonden te reinigen. Als u ook gemeenschap met 
de Heilige Geest wilt, moet u ook getrouw het 
prachtige evangelie preken. Als u door de 
Heilige Geest geleid wilt worden, moet u altijd 
het prachtige evangelie liefhebben en het 
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proberen te verspreiden waar u ook heengaat. 
De Heilige Geest is met degenen die het 
evangelie van het water en de Geest preken. 

De inwoning van de Heilige Geest wordt 
alleen aan de rechtvaardigen gegeven, degenen 
die in het prachtige evangelie geloven. Slechts 
de rechtvaardigen, degenen die in het prachtige 
evangelie geloven, kunnen gemeenschap met de 
Heilige Geest hebben. Het prachtige evangelie 
dat de Heilige Geest goedkeurt is het evangelie 
dat door Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn 
bloed volbracht werd (1 Johannes 5:3-7).  

Petrus geloofde ook in het prachtige 
evangelie en zei, “Waarvan het tegenbeeld, de 
doop, ons nu ook behoudt, niet die een 
aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar 
die een vraag is van een goed geweten tot God, 
door de opstanding van Jezus Christus,” (1 
Petrus 3:21). In de Bijbel wordt met het 
“water” vaak het doopsel dat Jezus van 
Johannes de Doper ontving, bedoeld. 

Degenen die in staat zijn de Heilige Geest te 
ontvangen, hebben de verlossing ontvangen 
door het prachtige evangelie en ze zijn nu vrij 
van alle zonden. Degenen die in het prachtige 
evangelie geloven, kunnen de Vader in geest en 
waarheid aanbidden door de leiding van de 
Geest (Johannes 4:23). De Heilige Geest helpt 
de rechtvaardigen hun leven te leiden dat 
gevuld is met de Heilige Geest. Degenen die de 
inwoning van de Heilige Geest hebben, kunnen 
altijd leven terwijl ze de Heer loven. De Heilige 
Geest garandeert dat we de kinderen van God 
zijn. We zullen altijd leven binnen het evangelie 
van het water en de Geest en binnen de Heilige 
Geest. 
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De Heilige Geest heeft geen 
gemeenschap met degenen die 
zichzelf bedriegen 

 
De Heilige Geest vertelt de zondaars in 1 

Johannes 1:8, “Indien wij zeggen, dat wij geen 
zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de 
waarheid is in ons niet.” De Heilige Geest kan 
niet aanwezig zijn in degenen die zichzelf 
bedriegen. De Heilige Geest vermaant de 
zondaars door te zeggen, “Waarom geloof je 
niet in het prachtige evangelie dat door Jezus’ 
doopsel en Zijn bloed volbracht werd?”  

We zullen naar de belijdenis kijken van een 
wedergeboren Christen die eerst geloofde dat 
hij de Heilige Geest had ontvangen zonder het 
bewijs van Jezus’ doopsel en Zijn bloed. Deze 
man gelooft nu in het evangelie van het water 
en het bloed en heeft de Heilige Geest 
ontvangen. We moeten hier precies aantonen in 
wie de Heilige Geest aanwezig is. 

“God begon in mijn hart te leven toen ik me 
de reden van mijn bestaan in deze wereld begon 
te realiseren. Terwijl ik naar mezelf keek, dacht 
ik dat mijn zwakheid om in deze wrede wereld 
te leven alleen maar kwam uit een verlangen 
naar God. Ik zocht niet naar God maar 
accepteerde Zijn bestaan op een natuurlijke 
wijze want Hij is niet zichtbaar, maar Hij is er. 
Natuurlijk vroeg ik mezelf, “Is Hij er 
werkelijk?” maar zelfs de gedachten eraan joeg 
me ontzettende angst aan want ik geloofde 
steevast dat Hij de Schepper van alles is.  

Degenen die God weigerden, schenen dwaas, 
en toch op sommige manieren veel krachtiger 
dan ik. Het leek alsof zij overal zonder hulp 
doorheen konden komen en aan de andere kant 
leek ik op een zwakke dwaas. Maar omdat ik 
hoop op een leven na de dood had, keek ik met 
nog groter respect naar God. Ik vroeg me af of 
de Hemel een plaats was voor mensen zoals mij 
die het gevoel hadden dat zij steeds tekort 
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schoten. En die vraag liet me nog serieuzer naar 
het Hemelse Paradijs verlangen. 

Mijn ouders keken neer op mensen met een 
religie en mijn broers en zussen gingen zonder 
enige toewijding naar de kerk. Zij dachten dat 
mijn toewijding aan de kerk gauw zou 
verdwijnen dus hielden ze me niet tegen om 
naar de kerk te gaan totdat ik naar de 
middelbare school ging. Ik ging dus van kerk 
naar kerk en begon uiteindelijk naar een kleine 
kerk dichtbij huis te gaan totdat ik naar de 
middelbare school ging.  

De reden dat ik deze kerk koos was omdat zij 
het evangelie enorm beklemtoonden. De 
pastoor van de kerk was een evangelische 
aanhanger van de opleving die schijnbaar niets 
deed, wat de woorden van de Bijbel konden 
schenden. Ik had redenen om een ernstig 
religieus leven te leiden zelfs als ik gespannen 
en depressief was door mijn studies.  

De reden  hiervoor  was  dat ik geloofde dat 

mijn kerk gelijk had als mensen mijn 
medekerkgangers heidens noemden en ik was 
ervan overtuigd dat ik naar de Hemel zou gaan. 
Die zekerheid was gebaseerd op het evangelie. 
Zij zeiden dat zondaars zeker niet de poorten 
der Hemel binnen konden gaan, maar de 
mensen van andere kerken zeiden ook dat hun 
hart gevuld was met zonde. Voordat ik de kerk 
bezocht geloofde ik ook dat de mensen van 
mijn kerk zondaars waren, daarom maakte ik 
me niet te druk om deze kritiek.  

Maar deze zogenaamde evangelische 
aanhangers van de opleving, waren anders dan 
diegenen die ik in het verleden had ervaren. Zij 
zeiden dat we zondeloos zouden zijn als we op 
de juiste manier in Jezus geloofden. En slechts 
degenen die zondeloos zijn, kunnen naar de 
Hemel gaan. Zij zeiden ook dat Jezus ons de 
gerechtigheid aan het Kruis bracht en dat we 
daarom geen zondaars waren maar 
rechtvaardige mensen. Ik geloofde het eerst niet, 
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maar toen ik erover nadacht, leek het logisch. Ik 
was jong en dacht dat als ik naar de Hemel 
wilde gaan, God me er slechts in zou laten als 
ik zondeloos was want God veracht zonde. 

Deze kerk had een ander geloof dan wat ik 
gewend was en het ritueel van de 
aanbiddingdiensten was ook een beetje anders. 
Maar omdat de Hemel een plaats is waar slechts 
enkele verkozen gelovigen binnen kunnen, leek 
het alsof de mensen in deze kerk het juiste 
geloof hadden aangenomen. Omdat de kerk 
Jezus’ vlees en bloed benadrukte, namen we 
iedere zondag een hapje brood en een slokje 
wijn. Omdat deze ceremonie gebaseerd was op 
woorden van de Bijbel, accepteerde ik het. 
Maar ik merkte dat de mensen gewoon aan het 
ritueel deelnamen zonder dat ze de ware 
betekenis ervan begrepen. 

Ik geloofde dat de Heilige Geest in het hart 
van gelovigen en van de rechtvaardigen 
aanwezig was en ik geloofde dat Hij al hun 

gebeden hoorde. Dus geloofde ik dat de Heilige 
Geest in mij aanwezig was. Ik was er zo zeker 
van dat God mijn metgezel was en ik 
betwijfelde het evangelie waarin ik geloofde 
nooit. Toen ik door een moeilijke tijd ging, 
praatte ik tegen God alsof Hij naast me stond. 
Ik geloofde dat Hij naar me luisterde toen ik 
Hem dingen vertelde die ik niemand anders kon 
vertellen. Dus vertrouwde ik Hem en was van 
Hem afhankelijk. 

Ik kon de mensen die naar 
oplevingbijeenkomsten gingen om in vreemde 
tongen te spreken, niet begrijpen en ik lachte de 
mensen uit die naar bijeenkomsten van bidden 
en vasten gingen. Terwijl ik naar zo’n 
geestesinspanningen keek, dacht ik, “Waarom 
doen ze zich zo’n nutteloze moeite om de 
Heilige Geest te ontvangen? De Heilige Geest 
komt alleen maar over hen als zij zondeloos zijn 
en Hij blijft voor altijd bij je. Zij moeten 
zondaars zijn. Hij zou nog niet eens over hen 
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komen met al hun inspanningen.” Ik had 
medelijden met hun. Ik vond ze zo dwaas. Met 
dit in mijn achterhoofd, ging ik denken dat mijn 
geloof in het evangelie het beste geloof was en 
dat het geloof van anderen allemaal een leugen 
was.  

Mijn arrogante hart bereikte een hoogtepunt. 
Ik had 10 jaar lang mijn eigen religieuze leven 
gevoerd. Maar met het verstrijken der tijd 
begonnen er in mijn gedachten en in mijn hart, 
vragen op te komen. Ik dacht, “Ik ben zondeloos 
door het evangelie van het bloed aan het Kruis, 
maar zijn alle andere gelovigen ook zondeloos? 
Geloven zij ook werkelijk in dit evangelie?” Ik 
wist niet waarom ik deze vragen begon te 
stellen. De vragen kwamen gewoon in mijn 
gedachten op en ik kon het niemand vragen. Dit 
was een persoonlijk geloof en het mocht niet 
aangetast worden. Het zou ook een brutale 
vraag zijn geweest om iemand anders te vragen. 

Maar ik begon mezelf deze vragen te stellen.  

Terwijl ik op de middelbare school was, begon 
ik dingen te doen die verboden waren volgens 
religieuze voorschriften en mijn hart werd zo 
duister dat mijn geloof begon te vervagen. Ik 
was niet meer zo zeker van mijn geloof. ‘Kan ik 
mezelf een rechtvaardig persoon noemen? 
Reinigde Jezus me werkelijk van al mijn 
zonden?’ Te midden al deze verwarring, dwong 
ik mezelf om over het evangelie van het Kruis 
na te denken en me er zelf mee te 
hersenspoelen. Maar hoe meer ik mezelf dwong, 
hoe meer ik de weg kwijt raakte en uiteindelijk 
bezocht ik geen kerkdiensten meer. Ik gebruikte 
mijn clubactiviteiten als een excuus.  

Te midden alle verwarring en chaos, 
ontmoette ik uiteindelijk de waarheid. Ik hoorde 
over het evangelie van het water en de Geest en 
het raakte me als een bliksemschicht. Het raakte 
me zo enorm dat ik het liefst had willen huilen. 
Maar terwijl ik naar het evangelie luisterde, 
moest ik toegeven  dat  alles wat ik  tot  nu  toe 
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geloofd had, fout was. 
Ik had mijn zonden nooit aan Jezus 

doorgegeven. Ik had vaag geloofd dat Hij mijn 
zonden had weggenomen en dat ik zondeloos 
was, maar dat was niet het geval. Waarom 
kwam Jezus naar deze wereld om gedoopt te 
worden? Omdat Hij ons wilde tonen dat Hij zo 
mak als een lammetje was? Om te bewijzen dat 
Hij als een mens kwam? Of om Zijn 
onvermijdelijke dood te profeteren? Ik had 
nooit gedacht dat het kleine beetje kennis dat ik 
van het doopsel had, van zo’n belang zou 
worden. De waarheid was dat Jezus door 
Johannes, de vertegenwoordiger van de hele 
mensheid, gedoopt was en dat met dat doopsel 
al onze zonden aan Hem werden doorgegeven. 

‘Oh! Daarom werd Jezus, Gods Lam die al 
onze zonden met Zich droeg!’ Toen werd alles 
duidelijk. ‘Jezus werd voor mijn zonden aan het 
Kruis veroordeeld. Daarom ben ik zondeloos in 
mijn hart.’ Het moment dat ik het evangelie van 

het water (Jezus’ doopsel), het bloed (het 
Kruis), en de Heilige Geest (Jezus is God) kon, 
voelde ik de zonden in mijn hart verdwijnen.  

Nu ben ik werkelijk een zondeloos en 
rechtvaardig mens en de Heilige Geest is 
uiteindelijk in mijn hart aanwezig. Het geloof 
dat ik in het Kruis had, was niet voldoende om 
me van de zonden die ik in mijn hart had, te 
reinigen. Als u niet precies weet hoe uw zonden 
aan Jezus werden doorgegeven, dan kunnen uw 
zonden niet vergeven worden en de Heilige 
Geest kan niet in u aanwezig zijn. Ik dank de 
Heer. Ik was in staat de Heilige Geest te 
ontvangen door het prachtige evangelie.  

Zonder enige moeite was ik door het 
evangelie van het water en de Geest voor al 
mijn zonden vergeven en de Heilige Geest is nu 
en voor altijd in mij aanwezig. Ik kan me nu 
met trots een zondeloos mens noemen en ik kan 
er trots op zijn dat het Koninkrijk der Hemel 
van mij is. Ik maak gebruik van deze 
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gelegenheid om de Heer te danken omdat Hij 
me, zonder kosten, zo’n zegen heeft gegeven. 
Halleluja!” 

Degenen die de Heilige Geest hebben 
ontvangen, kunnen zeggen dat zij zondeloos 
zijn in de aanwezigheid van God. Het doet er 
niet toe hoelang u in Jezus heeft geloofd, als u 
niet in het prachtige evangelie geloofd dat God 
u gaf, heeft u zeker zonde in uw hart. Zulke 
mensen bedriegen zichzelf en God. Deze 
mensen hebben de Heer nooit ontmoet. Als een 
zondaar gemeenschap met de Heilige Geest wilt 
hebben, moet hij eerst stoppen om zichzelf te 
bedriegen en biechten dat hij heeft gezondigd. 
Slechts dan zal hij gekwalificeerd worden om in 
het evangelie van het water en de Geest te 
geloven. Degenen die in dit prachtige evangelie 
geloven, verdienen het om de Heilige Geest te 
ontvangen. 

Wat zegt de Heilige Geest tegen zondaars? 
Hij adviseert hen om de vergeving voor hun 

zonden te verkrijgen door in het prachtige 
evangelie te geloven dat door Jezus’ doopsel en 
Zijn bloed volbracht werd. Als u zegt dat u geen 
zondaar bent als u gezondigd heeft, dan zult u 
nooit de Heilige Geest ontvangen. Degenen die 
niet in het prachtige evangelie geloven en 
zeggen dat zij niet gezondigd hebben, bedriegen 
zowel God als ook zichzelf. Zondaars moeten 
het prachtige evangelie van het water en de 
Geest kennen en de Heilige Geest ontvangen. 
Slechts dan kunnen zij verlost worden van Gods 
strenge oordeel. 

 
 

De rechtvaardigen kunnen 
gemeenschap met de Heilige Geest 
hebben door hun zonden te biechten 

 
Ik spreek tot degenen die in het evangelie 

van het water en de Geest geloven en die dus de 
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Heilige Geest hebben ontvangen. Laat ons eens 
kijken naar wat God de rechtvaardigen heeft 
gezegd. In 1 Johannes 1:9 staat, “Indien wij 
onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en 
ons reinige van alle ongerechtigheid.” Deze 
vers betekent dat we onze dagelijkse zonden 
van onze vervuilde harten moeten verwijderen 
door onszelf eraan te herinneren en door in het 
prachtige evangelie te geloven dat verklaart dat 
Jezus al onze zonden wegnam toen Hij gedoopt 
werd en dat Hij voor deze zonden verzoende 
door gekruisigd te worden. De rechtvaardige 
moeten hun dagelijkse zonden aan God 
biechten. Slechts dan kunnen zij gemeenschap 
met de Heilige Geest hebben. De 
rechtvaardigen moeten hun dagelijkse zonden 
biechten en in het prachtige evangelie blijven 
geloven.  

Lang geleden reinigde het prachtige 
evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed al 

onze zonden en daarom moeten de 
rechtvaardigen in dit evangelie geloven en 
verlost zijn van al hun zonden. De Heer heeft 
reeds alle zonden vergeven door het evangelie 
van het water en de Geest. De rechtvaardigen 
moeten in het prachtige evangelie geloven om 
van hun zonden verlost te worden. De 
rechtvaardigen kunnen hun hart zuiveren door 
in het prachtige evangelie van het water en de 
Geest te geloven als zij vervuild zijn met hun 
dagelijkse zonden. 

Onze Heer heeft alle zonden van de 
rechtvaardigen lang geleden gereinigd met Zijn 
doopsel en Zijn bloed. Degenen die geloven, 
moeten daarom werkelijk van al hun zonden 
verlost zijn. De rechtvaardigen moeten echter 
hun zonden toegeven en biechten in de 
aanwezigheid van God. En dan moeten de 
rechtvaardigen terugkeren naar het geloof in 
Jezus’ doopsel en Zijn bloed waaruit het 
prachtige evangelie is samengesteld om van al 
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hun zonden verlost te worden. Zij kunnen 
daarom altijd een fris nieuw leven leiden dat 
vergezeld wordt van de Heilige Geest. Degenen 
die zonder zorgen voor hun zwakheden naar de 
Heer kunnen kijken, kunnen ware gemeenschap 
met God hebben dank zij het prachtige 
evangelie van het water en de Geest. 

 
 

Hoe kunnen we een waar gevoel van  
gemeenschap met de Heilige Geest  
verkrijgen? 

 
Er zijn veel mensen die gemeenschap met de 

Heilige Geest willen hebben. Maar zij weten 
niet hoe ze deze wens moeten verwezenlijken 
ook al geloven zij in Jezus. Alle mensen zullen 
de Heilige Geest ontvangen door in het 
evangelie van het water en de Geest te geloven 
en vanaf dat moment beginnen ze gemeenschap 
met de Heilige Geest te hebben.  

De enige manier waarop een rechtvaardig 
persoon gemeenschap met de Heilige Geest kan 
hebben, is door de waarheid van het evangelie 
van het water en de Geest te kennen en erin te 
geloven. De gemeenschap tussen de 
rechtvaardigen en de Heilige Geest kan niet 
verkregen worden zonder het ware evangelie. 
En hoe zit dat met de gemeenschap met de 
Heilige Geest? Het is slechts mogelijk door in 
de waarheid van het prachtige evangelie te 
geloven. 

 
 

God zegt dat de mens zijn hele leven  
zondigt 

 
In 1 Johannes 1:10 staat, “Indien wij zeggen, 

dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij 
Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in 
ons.” Er is niemand die niet gezondigd heeft 
voor God. Zelfs de Bijbel zegt “Voorwaar, er is 
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geen mens rechtvaardig op aarde, die goed 
doet, en niet zondigt” (Prediker 7:20). Alle 
mensen zondigen voor God. Als iemand zegt 
dat hij niet gezondigd heeft, dan is hij een 
leugenaar. Mensen zondigen hun hele leven tot 
de laatste minuut en daarom werd Jezus door 
Johannes gedoopt om al hun zonden te dragen. 
Als we niet zouden zondigen, dan zouden we 
niet in God als onze Verlosser hoeven te 
geloven. 

De Heer zegt, “Mijn woord is niet in je” 
tegen degenen die denken dat ze niet gezondigd 
hebben. Als een persoon niet het geloof in het 
prachtige evangelie van het water en de Geest 
heeft, dan verdient hij de vernietiging. Als een 
rechtvaardige of een zondaar zegt dat hij niet 
gezondigd heeft in de aanwezigheid van God, 
dan verdient hij het niet om in het prachtige 
evangelie te geloven. 

De Heer gaf iedereen de wonderbaarlijke 
gave van het prachtige evangelie. We biechtten 

al onze zonden en toonden berouw om de 
vergeving voor de zonden te krijgen met het 
prachtige evangelie. We konden terugkomen 
naar het prachtige evangelie dat God ons heeft 
geschonken als de vergeving voor onze zonden 
en erin geloven om gemeenschap met de 
Heilige Geest te hebben. Een waar gevoel van 
gemeenschap met de Heilige Geest is in het 
evangelie van het water en de Geest en slechts 
degenen die het evangelie van het water en de 
Geest hebben, zullen gemeenschap met God 
hebben.  

De mensheid was ver van God verwijderd 
vanwege de zonden die ze van Adam en Eva 
had geërfd. Maar nu kunnen wij, die het zaad 
van de zonde geërfd hebben, vooruitzien naar 
gemeenschap met God te hebben. We moeten 
hiervoor terugkeren naar het geloof in Jezus 
Christus’ evangelie van het water en de Geest 
en van de zonden vergeven worden die ons zo 
ver van God hebben verwijderd.  
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Degenen die in het prachtige evangelie 
geloven, zullen van al hun zonden gered 
worden en God zal hen vervullen met de 
Heilige Geest. De rechtvaardigen kunnen 
gemeenschap hebben met God want zij hebben 
de Heilige Geest ontvangen. Degenen die 
daarom vanwege hun zonden van God zijn 
afgesneden, moeten terugkeren naar het 
prachtige evangelie van het water en de Geest 
en erin gaan geloven. Slechts dan kunnen zij 
ware gemeenschap met Hem hebben. 

De inwoning van de Heilige Geest komt met 
geloof in het prachtige evangelie. We moeten 
weten dat de inwoning van de Heilige Geest 
slecht komt door het geloof in het evangelie van 
het water en de Geest. Het geloof in het 
prachtige evangelie schiep een nieuw pad naar 
God. De Heer brak de muur af die ons van Hem 
scheidde vanwege zowel de erfzonde als ook de 
dagelijkse zonden en Hij stond ons toe om 
gemeenschap met God te hebben door ons 

geloof in het prachtige evangelie van het water 
en de Geest.  

We moeten weer gemeenschap met de 
Heilige Geest vestigen. Ware gemeenschap met 
de Heilige Geest wordt verkregen door het 
begrip van het evangelie van het water en de 
Geest uit gehoorzaamheid tot het geloof. 
Gemeenschap met de Heilige Geest gebeurt als 
we geloof hebben in het feit dat de vergeving 
van onze zonden van het prachtige evangelie 
komt. Degenen die niet de vergeving van hun 
zonden hebben ontvangen, kunnen geen 
gemeenschap met de Heilige Geest hebben. 
Niemand kan dus gemeenschap met de Heilige 
Geest hebben zonder in het evangelie van het 
water en de Geest te geloven.  

Als het te moeilijk voor u is om 
gemeenschap met de Heilige Geest te hebben, 
dan moet u eerst toegeven dat u niet in het 
evangelie van het water en de Geest gelooft en 
dat uw zonden niet vergeven zijn. Wilt u 
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gemeenschap hebben met de Heilige Geest? 
Geloof dan in het evangelie dat volbracht was 
door Jezus doopsel en Zijn bloed. Slechts dan 
zult u van al uw zonden vergeven worden en als 
beloning zult u de Heilige Geest in uw hart 
ontvangen. Dit prachtige evangelie kan u zeker 
gemeenschap met de Heilige Geest geven.  
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Geloof, zodat de Heilige 
Geest in u aanwezig is 

 
 

< Mattheus 25:1-12 > 
“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen 

gelijk zijn aan tien maagden, welke haar 
lampen namen, en gingen uit, den bruidegom 
tegemoet. En vijf van haar waren wijzen, en 
vijf waren dwazen. Die dwaas waren, haar 
lampen nemende, namen geen olie met zich. 
Maar de wijzen namen olie in haar vaten, 
met haar lampen. Als nu de bruidegom 
vertoefde, werden zij allen sluimerig, en 
vielen in slaap. En ter middernacht 
geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom 
komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden 
al die maagden op, en bereidden haar 
lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: 
Geeft ons van uw olie; want onze lampen 

gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, 
zeggende: Geenszins, opdat er misschien 
voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat 
liever tot de verkopers, en koopt voor 
uzelven. Als zij nu heengingen om te kopen, 
kwam de bruidegom; en die gereed waren, 
gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur 
werd gesloten. Daarna kwamen ook de 
andere maagden, zeggende: ‘Heer, heer, doe 
ons open! En hij, antwoordende, zeide: 
Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.’” 
 
 
 
 

Tot wie komt de Heilige Geest? 
 

Hij komt tot degenen die vergeven zijn  
van hun zonden door in Jezus’ doopsel  

en Zijn bloed te geloven. 
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Wie zij vertegenwoordigt door  
de maagden die de inwoning van  
de Heilige Geest hebben? 

 
In de bovenstaande passage zijn vijf wijze 

maagden en vijf dwaze maagden. De vijf 
dwazen vragen aan de vijf wijzen of deze hun 
olie willen delen. Maar de wijzen zeiden tegen 
de dwazen, “Geenszins, opdat er misschien 
voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat 
liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven.” 
Toen de dwazen dus olie gingen kopen, gingen 
de vijf wijze maagden die olie in hun lampen 
hadden, naar de bruiloft. Hoe kunnen wij dan 
olie voorbereiden voor de Heer? Het enige dat 
we moeten doen, is op Hem wachten met de 
vergeving van de zonden in ons hart.  

We kunnen onder de mensen twee soorten 
geloof vinden. Een is het geloof in het 
evangelie van de vergeving van de zonden. Dit 

leidt tot de ontvangst van de Heilige Geest. De 
ander is gewoon trouw aan iemands eigen 
religieuze geloofsovertuiging terwijl het hen 
niets uitmaakt of de Heer wel of niet iemands 
zonden heeft vergeven. 

Het prachtige evangelie blijft moeilijk voor 
degenen die getrouw zijn aan hun eigen 
geloofsovertuigingen. Net als de dwaze 
maagden die olie gingen kopen toen de 
bruidegom eraan kwam, bedriegen degenen die 
van het ene gebedshuis naar het andere gaan in 
de hoop om de Heilige Geest te ontvangen, zich 
slechts zelf. Zulke mensen zijn onwetend t.o.v. 
het feit dat zij, voor de Dag des Oordeels, met 
hun hart in het prachtige evangelie moeten 
geloven. Zij willen de Heilige Geest ontvangen 
door met hun enthousiasme indruk te maken op 
God. We zullen naar de belijdenis kijken van 
een ouderling die grote moeite deed om de 
Heilige Geest te ontvangen. Deze belijdenis zal 
u enorm helpen. 
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“Ik deed alles om de Heilige Geest te 
ontvangen. Ik dacht dat als ik mezelf vol vuur 
aan mijn geloof zou opofferen, ik de Heilige 
Geest kon ontvangen en dus ging ik van het ene 
gebedshuis naar het andere. De mensen in een 
van deze gebedshuizen speelden de elektrische 
piano en drums als deel van de dienst. De 
pastoor die de bijeenkomst voerde, riep één 
voor één de mensen die de Heilige Geest wilden 
ontvangen en terwijl hij ze op het voorhoofd 
sloeg, begon hij in tongen te spreken. Hij rende 
in het rond en riep in zijn microfoon, “Ontvang 
vuur, vuur, vuur” en hij plaatste zijn hand op 
het hoofd van de mensen, waardoor sommigen 
van hen aanvallen kregen en flauwvielen. Ik 
twijfelde eraan of deze praktijk werkelijk om de 
ontvangst van de Heilige Geest ging, maar ik 
was reeds verslaafd aan dit soort 
bijeenkomsten. Desondanks slaagde ik er nooit 
in om de Heilige Geest te ontvangen. 

Na deze ervaring, ging ik naar de  bergen  en 

probeerde de hele nacht te huilen en te bidden 
terwijl ik me aan een dennenboom vasthield. Ik 
probeerde zelfs in een grot te bidden, maar dat 
hielp ook niet. Daarna probeerde ik 40 dagen 
lang de hele nacht door te bidden, maar ik 
ontving nooit de Heilige Geest. En toen werd ik 
op een dag uitgenodigd op een seminarie over 
de Heilige Geest. Het seminarie werd eens per 
week gehouden en het duurde zeven weken. 

Het seminarie ging over Gods liefde, het 
Kruis, Jezus’ herrijzenis, het opleggen van 
handen, de vrucht van de Geest en geestelijke 
groei. Tegen de tijd dat het seminarie 
programma bijna was afgelopen, legde de 
preker in het seminarie zijn handen op mijn 
hoofd en bad voor de Heilige Geest en ik deed 
wat hij me zei. Ik ontspande en hief mijn 
handen naar de hemel en riep uit “la-la-la-la” 
keer op keer op keer. Plotseling, terwijl ik “la-
la-la-la” uitriep, begon ik vloeiend in een 
vreemde taal te spreken. Veel mensen kwamen 
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me feliciteren met de ontvangst van de Heilige 
Geest. Maar toen ik alleen in mijn huis was, 
werd ik bang. Dus begon ik als een vrijwilliger 
voor het seminarie te werken. Ik dacht dat ik zo 
veel mogelijk vrijwilligerswerk moest doen, dus 
reisde ik het hele land door om mijn diensten 
aan te bieden. En toen ik mijn handen op enkele 
patiënten legde, leken hun ziekten te zijn 
genezen, ook al kregen ze gauw daarna weer 
een terugval. En dan had ik visioenen voor mijn 
ogen en merkte ik dat ik kon profeteren. Gek 
genoeg kwamen mijn profetieën altijd uit. 
Vanaf dat moment werd ik op allerlei plaatsen 
uitgenodigd en behandeld als een beroemdheid. 
Maar ik was nog steeds bang. Toen op een dag, 
hoorde ik een stem zeggen, Wandel niet van de 
ene naar de andere plaats maar ga en help je 
familie om de zaligheid te ontvangen. Ik wist 
echter niet wat zaligheid was. Ik wist alleen dat 
anderen me hadden gezegd, dat de Heilige 
Geest deze gave van me af zou nemen als ik het 

niet zou gebruiken. Aan de ene kant was ik 
bang om mijn vaardigheden te gebruiken maar 
toch kon ik er niet mee stoppen.  

Op een dag hoorde ik dat een vrouwelijke 
sjamaan in Jezus wilde geloven, dus ik nodigde 
haar, met mijn vrienden, uit. We zeiden haar 
niet van tevoren dat we haar zouden bezoeken. 
Maar de vrouwelijke sjamaan wachtte reeds 
buiten haar poort op ons en zei, “Ik wist dat 
jullie zouden komen.” Toen begon ze opeens 
water naar ons te gooien en zei, “Er is geen 
verschil tussen Oosters en Westers 
sjamanisme!” Ze noemde ons “de sjamanen van 
Jezus” terwijl ze naar ons wees en zei, “Deze 
vent is beangstigend, maar deze niet.” Ik was 
als door de bliksem getroffen door wat de 
vrouwelijke sjamaan zei. Ik begon te denken dat 
ik niets anders gedaan had, dan wat sjamanen 
doen. Niets van wat ik ooit deed, bracht de 
Heilige Geest naar me, omdat ik nog steeds 
zonde in mijn hart had.” 
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Van deze belijdenis leren we dat de 
ontvangst van de Heilige Geest verre van onze 
mogelijkheid ligt. Omdat zo’n geloof niet op 
Gods evangelie gebaseerd is, hebben degenen 
die dit soort religieuze leven leiden, geen olie in 
hun lamp. 

De lamp in de Bijbel, verwijst naar de kerk 
en de olie verwijst naar de Heilige Geest. De 
Bijbel zegt dat de mensen die de kerk bezoeken, 
of het nu Gods kerk is of niet, zonder dat ze de 
Heilige Geest ontvangen, dwazen zijn.  

De dwazen verbranden hun emoties en 
lichamen iedere dag een beetje meer. De 
dwazen verbranden hun gevoelens samen met 
hun ijverige lichamen voor God. Als we zouden 
zeggen dat onze emoties ongeveer 20 cm lang 
zouden zijn, en het een dag duurt om 1 cm te 
verbranden, dan zou het maar 20 dagen duren 
om al onze emoties in het vuur te verbranden. 
De emoties achter hun geloof krijgen nieuwe 
kracht door vroege ochtendgebeden, gebeden 

die de hele nacht doorgaan, gebeden tijdens 
vast- en oplevingbijeenkomsten, maar hun 
emoties branden ook tijdens hun leven. Zij zijn 
verslaafd aan dit oneindige proces om hun 
eigen emoties te verbranden.  

Hun emoties zijn verbrand in de naam van 
Jezus. Zij bezoeken de kerk en verbranden hun 
emoties maar hun hart is nog steeds verward en 
zij zoeken iets anders. De reden hiervoor is dat 
hun geloof door lichamelijke ervaringen komt, 
daarom hebben zij een constante behoefte om 
deze gevoelens te versterken zodat de vlam niet 
dooft. Zij kunnen echter de Heilige Geest niet 
ontvangen met dit soort geloof. De verbranding 
van hun emoties zal hen niet naar de ontvangst 
van de Heilige Geest leiden. 

We moeten ons allen voorbereiden op het 
juiste geloof om de Heilige Geest te ontvangen 
in de volle aanwezigheid van God. Slechts dan 
zult u waardig zijn om de Heilige Geest te 
ontvangen. Hoe kunnen we het geloof 
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verkrijgen dat ons waardig maakt om de Heilige 
Geest te ontvangen? De waarheid ligt in het 
prachtige evangelie dat volbracht werd door 
Jezus doopsel in de Jordaan en het vergieten 
van Zijn bloed aan het Kruis. 

God verwijst naar ons als “Het zaad van 
kwaaddoeners” (Jesaja 1:4). We moeten dit 
aan onszelf toegeven. Mensen worden 
oorspronkelijk geboren met 12 soorten zonden 
(Markus 7:21-23). Menselijke wezens kunnen 
er niets aan doen om vanaf hun geboorte totdat 
zij sterven, te zondigen.  

In Johannes 1:6-7 staat geschreven, “Er was 
een mens van God gezonden, wiens naam was 
Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om 
van het Licht te getuigen, opdat zij allen door 
hem geloven zouden.” Johannes de Doper 
doopte Jezus en gaf alle zonden van de wereld 
aan Hem door, zeggende, “Ziet! Het Lam Gods 
die de zonden van de wereld wegneemt” 
(Johannes 1:29). We zijn gered van al onze 

zonden dank zij Johannes doopsel aan Jezus 
Christus. Als Johannes Jezus niet had gedoopt 
en als hij niet had verklaart dat Hij het Lam van 
God was die de zonden van de wereld wegnam, 
dan konden we niet geweten hebben dat Jezus 
al onze zonden met Zich naar het Kruis had 
genomen. En ook zouden we niet de manier 
weten om de Heilige Geest te ontvangen. Maar 
dank zij Johannes getuigenis, begonnen we te 
begrijpen dat Jezus al onze zonden heeft 
weggenomen en daardoor waren we in staat om 
de Heilige Geest te ontvangen.  

Met dit geloof werden we de bruiden die 
volledig waren voorbereid om Jezus, de 
bruidegom te ontvangen. We zijn de maagden 
die in Jezus geloven en volledig voorbereid zijn 
om de Heilige Geest te ontvangen. 

Gelooft u met uw hele hart in het evangelie 
van het water en de Geest? Gelooft u dat Jezus 
Christus al uw zonden met Zijn doopsel van 
Johannes wegnam? De Bijbel zegt, “Zo is dan 
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het geloof uit het gehoor, en het gehoor door 
het Woord Gods” (Romeinen 10:17). We 
moeten geloven dat Jezus door Johannes 
gedoopt werd en aan het Kruis stierf om de 
Heilige Geest te ontvangen. We moeten 
beseffen dat de ontvangst van de Heilige Geest 
slechts kan komen door het geloof dat Jezus als 
een mens naar de aarde kwam en door Johannes 
gedoopt werd, dat Hij aan het Kruis stierf en 
herrees.  

Zelfs tegenwoordig zijn er nog twee groepen 
gelovigen, net zoals de tien maagden in het 
bovenstaande verhaal. Aan welke kant staat u? 
U moet de Heilige Geest ontvangen door in het 
water en de Geest te geloven. Bezoekt u de kerk 
maar merkt u dat u nog steeds erop aan het 
wachten bent dat de Heilige Geest over u komt? 
U moet de ware manier kennen waarop u de 
Heilige Geest kunt ontvangen.  

Met welk geloof kunnen we de Heilige Geest 
ontvangen? Kunt u de Heilige Geest door het 

extatische enthousiasme van het sjamanisme 
verkrijgen? Kunt u de Heilige Geest ontvangen 
in een staat van coma? Kunt u de Heilige Geest 
ontvangen door in fanatieke religies te geloven? 
Moet u constant tot God om vergeving bidden 
voor de zonden? De Bijbel zegt dat toen Jezus 
gedoopt was en Hij uit het water kwam, de 
Geest van God als een duif afdaalde. Hij werd 
gedoopt om al onze zonden te dragen en om ons 
te zeggen dat Hij gekruisigd zou worden om de 
lonen van al onze overtredingen te betalen.  

Jezus werd door Johannes gedoopt om de 
zonden van de wereld te dragen en Hij ging 
naar het Kruis zodat we gered konden worden 
en de Heilige Geest konden ontvangen. Dit is 
de waarheid. Jezus werd gedoopt door 
Johannes, voor al onze zonden aan het Kruis 
veroordeeld en Hij herrees. We moeten in 
Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan 
het Kruis geloven om de vergeving van onze 
zonden te ontvangen. We kunnen door Jezus’ 
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doopsel (Matthëus 3:13-15) zien dat de Heilige 
Geest vredig als een duif over degenen onder 
ons komt, die gereinigd zijn door in Zijn 
doopsel te geloven. 

Het is van belang om in Jezus’ doopsel door 
Johannes te geloven en in Zijn bloed aan het 
Kruis om de Heilige Geest te ontvangen. De 
Heilige Geest komt vredig als een duif over 
iemand als hij in de vergeving van de zonden 
gelooft. Degenen die reeds de Heilige Geest 
hebben ontvangen, moeten weten dat dit 
mogelijk is gemaakt door de vergeving van de 
zonden door geloof. De Heilige Geest daalt af 
over degenen die met hun hele hart in de 
vergeving van de zonden geloven. 

Jezus Christus kwam door het brood en de 
wijn van het eeuwige leven (Matthëus 26:26-
28, Johannes 6:53-56). Toen Jezus na Zijn 
doopsel uit het water kwam, was er een stem uit 
de Hemel die zei, “Dit is Mijn geliefde Zoon, in 
wie Ik welbehagen heb” (Matthëus 3:17). 

Het is gemakkelijk om in God als Drie-
eenheid te geloven. God is de Vader van Jezus 
en Jezus is Gods Zoon. De Heilige Geest is ook 
God. De Drie-eenheid is Eén God voor ons.  

U moet weten dat u nooit de Heilige Geest 
zult ontvangen door slechts in het Kruis te 
geloven of door te proberen uzelf d.m.v. 
rechtvaardige daden te heiligen. U kunt de 
Heilige Geest slechts ontvangen als u gelooft 
dat Johannes Jezus doopte om al onze zonden 
op Hem te leggen en dat Jezus gekruisigd werd 
om voor al onze zonden te verzoenen. Hoe 
eenvoudig en duidelijk de waarheid toch is! Het 
is niet moeilijk om de vergeving van de zonden 
en de Heilige Geest te ontvangen. 

God sprak tot ons in eenvoudige bewoording. 
Een normaal mens heeft een IQ van rond de 
110 tot 120. Zijn evangelie is gemakkelijk 
genoeg dat gewone mensen het kunnen 
begrijpen. Het prachtige evangelie is zelfs niet 
te moeilijk voor kinderen van ongeveer 4 of 5 
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jaar oud. Maar zouden wij God ooit begrepen 
kunnen hebben als Hij op een ingewikkeldere 
manier tegen ons had gesproken over de 
inwoning van de Heilige Geest? God vergaf 
gerecht al onze zonden en gaf de Heilige Geest 
als een gave aan degenen die erin geloofden. 

God zegt ons dat we niet de Heilige Geest 
kunnen ontvangen door het opleggen van 
handen of het bidden van berouwgebeden. De 
Heilige Geest komt niet door vasten, toewijding 
of zelfs nachtenlang bidden in de bergen. Welk 
soort geloof resulteert in de ontvangst van de 
Heilige Geest binnenin ons? Het is het geloof in 
het feit dat Jezus naar deze wereld kwam, 
gedoopt werd om al onze zonden weg te nemen, 
aan het Kruis stierf, en herrees. 

 
 

Heeft u werkelijk het geloof hierin? 
 
Waarom  moeten  we  de  vergeving  van  de 

zonden en dus de Heilige Geest ontvangen? Om 
burgers van Gods Koninkrijk te worden, hebben 
we Zijn Geest nodig. Om daarom de Heilige 
Geest te ontvangen, moeten we in Jezus als 
onze Verlosser geloven, in Zijn doopsel en 
bloed en uiteindelijk moeten we van onze 
zonden vergeven worden.  

Waarom geeft God de Heilige Geest aan 
degenen wiens zonden vergeven zijn? De reden 
hiervoor is om ze als Zijn volk te bestempelen. 
Hij geeft degenen die in Jezus geloven op basis 
van Gods woord, de Heilige Geest als garantie 
om hen te bezegelen.  

Zoveel mensen hebben het verkeerde soort 
geloof. Het is zo gemakkelijk om in Jezus’ 
doopsel te geloven en de Heilige Geest te 
ontvangen. Het is zo gemakkelijk voor degenen 
onder ons die reeds de Heilige Geest hebben 
ontvangen, maar het is onmogelijk voor 
degenen die niet de vergeving voor de zonden 
hebben ontvangen. Zij kennen de waarheid niet 
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en in plaats daarvan zoeken zij naar andere 
manieren om de Heilige Geest te ontvangen, 
zoals dat ze zichzelf in een religieuze coma te 
laten zinken door fanatieke handelingen. Zij 
weten niet dat zij verward zijn door de zaad die 
Satan heeft gezaaid en zij raken onder de 
invloed van bijgelovige religies. 

De Heilige Geest is aanwezig in degenen die 
in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis 
geloven en die de vergeving van de zonden 
hebben ontvangen. Slechts degenen die in Gods 
zaligheid geloven, kunnen belijden, “Ik heb 
geen zonde.” Als een persoon niet in het 
evangelie van het water en de Geest gelooft, 
dan kan hij niet zeggen dat hij geen zonde heeft. 
Zo gaf God ook de Heilige Geest als een 
oorkonde aan Zijn kinderen die in Jezus 
doopsel en bloed aan het Kruis geloven en die 
de vergeving van de zonden hebben ontvangen.  

Wie getuigde dat Jezus doopsel en bloed al 
onze zonden wegnam? Jezus, Zijn discipels en 

de Heilige Geest getuigden hiervan. Wie plande 
het om alle mensen van hun zonden te redden? 
De Heilige Vader deed dat. Wie voerde dit plan 
uit? Dat deed Jezus Christus. Wie garandeerde 
uiteindelijk dat dit plan uitgevoerd was? Dat 
deed de Heilige Geest.  

God wilde ons Zijn volk maken en daarom 
bepaalde Hij om ons van al onze zonden te 
redden door Jezus doopsel en bloed. De 
Goddelijke Drie-eenheid garandeert daarom 
onze uiteindelijke zaligheid en keurt de 
vergeving van onze zonden goed.  

In Matthëus 3:17 staat, “Deze is Mijn Zoon, 
Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn 
welbehagen heb!” Degenen die de Heilige 
Geest van God hebben, zijn het volk van God. 
Zij zijn Zijn kinderen. “Deze is Mijn Zoon, 
Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn 
welbehagen heb!” Jezus is oorspronkelijk God. 
God de Vader zegt ons, “Als je de vergeving 
van je zonden wilt ontvangen, moet je geloven 
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dat de zonden van de mensheid voor altijd door 
Jezus, Mijn eniggeboren Zoon, weggenomen 
zijn, je moet de Heilige Geest ontvangen en 
Mijn kind worden.” Degenen die hierin 
geloven, zullen de vergeving van hun zonden 
ontvangen en zonen en dochters van God 
worden. Hij geeft hun de gave van de Heilige 
Geest om hen als Zijn kinderen te bezegelen. 
We ontvangen slechts de vergeving van onze 
zonden als we in Jezus doopsel en in Zijn bloed 
geloven.  

Als mensen niet in hun hart graven en niet in 
het evangelie van de vergeving geloven, dan 
zullen zij geloven dat de erfzonde reeds weg is, 
maar dat zij toch onophoudelijk berouwgebeden 
moeten bidden om van hun dagelijkse zonden 
vergeven te worden. Als zij aan zulke 
gedachten ten prooi vallen, dan wordt de Bijbel 
onbegrijpelijk en verwarrend. Zij krijgen 
daarom een ander geloof dan dat van Zijn 
discipels. 

Sommigen zeggen dat de Heilige Geest 
“door gebeden” over hen komt. Maar dit is niet 
strikt waar vanuit het standpunt van de Bijbel. 
Dit kan aannemelijk klinken maar de Bijbel 
zegt dat de Heilige Geest als een duif op Jezus 
afdaalde toen Hij uit het water kwam nadat Hij 
gedoopt was door Johannes. Dit bewijst dat als 
we de Heilige Geest willen ontvangen, we 
slechts hoeven te geloven dat Jezus naar deze 
wereld kwam, gedoopt werd door Johannes om 
alle zonden van de wereld weg te nemen, 
ervoor veroordeeld werd aan het Kruis en 
herrees om onze Verlosser te worden.  

Wat zegt God tegen ons als we in deze 
waarheid geloven en de Heilige Geest 
ontvangen? Hij zegt, “Jij bent mijn zoon. Deze 
is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik 
Mijn welbehagen heb!” God zal hetzelfde 
zeggen tegen degenen die in Jezus zijn gaan 
geloven en die vergeven zijn van hun zonden in 
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de toekomst. Deze waarheid is Gods belofte om 
ons Zijn kinderen te maken.  

Maar de mensen denken nog steeds dat er 
andere manieren zijn om de Heilige Geest te 
ontvangen. Denkt u dat de Heilige Geest over u 
zal komen door uw kreten en aardse 
inspanningen? Gods werken worden slechts 
gedicteerd door Zijn wil en Hij geeft de Heilige 
Geest slechts aan degenen die de vergeving van 
hun zonden hebben ontvangen. Hij zegt, “Ik liet 
Mijn Zoon dopen zodat Hij al jullie zonden kon 
wegnemen en Ik liet Hem kruisigen om ervoor 
veroordeeld te worden. Ik wees Mijn Zoon als 
jullie Verlosser aan. Als je de vergeving van de 
zonden, die Mijn Zoon volbracht heeft, 
accepteert, dan zal ik je de Heilige Geest 
sturen.” 

Onze Vader doet wat Hij wilt. Zelfs als 
iemand de hele nacht op zijn knieën blijft en 
naar Hem roept totdat zijn longen op springen 
staan, zal God hem niet noodzakelijk de Heilige 

Geest zenden. Hij zal hem slechts berispen door 
te zeggen, “Je hebt nog niet de ware kennis 
geaccepteerd en je blijft vasthouden aan je foute 
geloof. De Heilige Geest zal van je weerhouden 
worden zolang als jij het ware geloof weigert.” 

In deze wereld, kunnen de beslissingen van 
mensen veranderen naar omstandigheden, maar 
de wet die God bepaald heeft voor de vergeving 
van de zonden en het geven van de Heilige 
Geest, blijft onveranderlijk. Als u onder de 
vloek van het foute geloof valt, is het moeilijk 
om het juiste pad weer te vinden. De Bijbel zegt 
dat Jezus een struikelblok is voor degenen die 
ongehoorzaam zijn (1 Petrus 2:8).  

Mensen die in Jezus geloven en toch nog niet 
weten waarom Hij gedoopt was, geloven slechts 
in de helft van het evangelie van de verlossing 
en ze zullen zeker naar de Hel gaan. U moet 
daarom eerst in Jezus geloven, u moet over 
Jezus’ doopsel en Zijn bloed weten waaruit het 
evangelie van de vergeving van de zonden is 
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samengesteld. En als u de vergeving van de 
zonden heeft ontvangen, dan zult u ook de 
Heilige Geest ontvangen. 

Laat ons eens over Jezus’ leven op aarde 
nadenken. Jezus werd een mens en nam alle 
zonden van deze wereld met Zijn doopsel weg. 
Hij stierf ook aan het Kruis en werd voor onze 
zonden veroordeeld om ons van de vuren der 
Hel te redden. Degenen die in Hem geloven, 
ontvangen de Heilige Geest als een gave.  

Daarom moeten we allemaal het ware pad 
volgen om de Heilige geest te ontvangen. Het is 
nodig om volgens de woorden van de waarheid 
te denken. Als we dit doen, zal Jezus u houden 
en zegenen. Degenen die hun hart leegmaken en 
in Zijn woorden geloven, kunnen in waarheid 
leven door de vergeving van de zonden te 
ontvangen en geleid worden door de Heilige 
Geest. Bovendien kunnen zij anderen naar het 
juiste pad leiden met de hulp van de Heilige 
Geest.  

Geloof in de verlossing die door Jezus 
doopsel en Zijn bloed volbracht werd. Slechts 
dan kunnen we Hem met geloof volgen en de 
zegen van de vergeving van de zonden 
ontvangen van het eeuwige leven en de 
inwoning van de Heilige Geest. Jezus is de 
Heer van de vergeving die alle zonden van de 
wereld door Zijn doopsel en dood aan het Kruis 
wegnam. Jezus reinigde al onze zonden en gaf 
de Heilige Geest aan degenen die in het 
evangelie van de waarheid geloofden. We 
kunnen de Heilige Geest ontvangen door het 
ware geloof aan te nemen.  
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Het prachtige evangelie dat 
de Heilige Geest  

aanwezig laat zijn in de 
gelovigen 

 
 

< Jesaja 9:6-7 > 
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon 

is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam 
Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der 
eeuwigheid, Vredevorst; Der grootheid dezer 
heerschappij en des vredes zal geen einde 
zijn op den troon van David en in zijn 
koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te 
sterken met gericht en met gerechtigheid, 
van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver 
des HEEREN der heirscharen zal zulks 
doen.” 

 
Wat staat  

de Heilige Geest toe aanwezig  
te zijn in gelovigen? 

 
Het prachtige evangelie van het  

water en de Geest 
 
Om de Heilige Geest te ontvangen, moeten 

we geloven in het evangelie van het water en de 
Geest. Onze Heer heet Wonderlijk, Raad, en 
Almachtige God. Onze Heer verwees naar 
Zichzelf als het pad naar de Hemel. Jezus 
Christus presenteert iedereen met de gave van 
het prachtige evangelie.  

In deze wereld zijn er echter zoveel mensen 
die nog steeds in het duister leven. Zij proberen 
te ontsnappen aan deze duisterheid maar omdat 
zij het prachtige evangelie niet kennen, kunnen 
zij nooit aan hun zonden ontsnappen. In plaats 
daarvan vergaan zij door hun geloof in valse 
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leringen. Degenen die de waarheid zoeken, 
zullen daarentegen het prachtige evangelie 
tegenkomen en de rest van hun leven zal vervult 
zijn met Gods zegens. Ik geloof dat het Gods 
bijzondere zegen is die me toestaat hen te 
helpen het prachtige evangelie te vinden en hen 
van hun zonden te reinigen.  

Vrijheid van zonde zou daarom onmogelijk 
zijn zonder Zijn zegen. Als we de Heer hebben 
ontmoet en de Heilige Geest hebben ontvangen, 
zijn we erg gezegend. Helaas zijn zich veel 
mensen er niet van bewust dat de zegen van 
God door het geloof in dit prachtige evangelie 
komt.  

Gods zegen komt door het geloof in het 
prachtige evangelie dat ons door Jezus Christus, 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven was. Jezus is 
de Ene die ons van de zonden van de wereld 
redt en die ons zegent met Zijn genade. 
Niemand anders kan ons van onze zonden 
redden of ons helpen om de schuld in ons hart 

uit te wissen. Wie kan zich nu eigenlijk van zijn 
eigen zonden en de pijn van de eeuwige dood 
redden? 

God zegt ons, “Er is een weg, die iemand 
recht schijnt; maar het laatste van dien zijn 
wegen des doods” (Spreuken 16:25). Mensen 
bepalen hun eigen religies en jagen zichzelf in 
de vernieling en de dood. Veel religies pochen 
dat zij de rechtvaardigheid benadrukken en hun 
eigen wegen tonen om mensen van hun zonden 
te redden, maar het is slechts het evangelie van 
het water en de Geest dat onze Heer ons gaf, dat 
ons van al onze zonden kan redden. Slechts 
Jezus is de Verlosser die zondaars van hun 
zonden kan redden. 

In Johannes 14:6 zei onze Heer, “Ik ben de 
Weg, en de Waarheid, en het Leven.” Hij gaf 
Zijn eigen vlees en bloed aan degenen die op 
hun weg naar de dood waren. Hij verwees ook 
naar Zichzelf als de weg naar het ware leven. 
God zegt dat als iemand niet in Jezus’ prachtige 
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evangelie gelooft, hij niet het Koninkrijk der 
Hemel binnen kan.  

We moeten in het evangelie van het water en 
de Geest geloven, vergeven worden van onze 
zonden en geloven dat Hij onze Verlosser is om 
het Koninkrijk der Hemel binnen te kunnen. 

 
 

Ooit in het oude Israël! 
 
“Het geschiedde nu in de dagen van Achaz, 

den zoon van Jotham, den zoon van Uzzia, den 
koning van Juda, dat Rezin, de koning van 
Syrie, en Pekah, de zoon van Remalia, de 
koning van Israel, optoog naar Jeruzalem, ten 
oorlog tegen haar; maar hij vermocht met 
strijden niet tegen haar” (Jesaja 7:1).  

Israël was oorspronkelijk één land. Israël 
werd echter in noord en zuid verdeeld. De 
tempel van God was in Jeruzalem van Zuid-
Judea, waar Rehoboam, de zoon van koning 

Salomon regeerde. Later vestigde Jerobeam, 
een van Salomons dienaren, een ander land in 
het noorden en werd Israël dus verdeeld. Vanaf 
dat moment ging het geloof in God achteruit. 
De achteruitgang van het geloof werd de bron 
van de huidige ketterse religies. Jerobeam werd 
dus de grondlegger van de ketters. Hij wijzigde 
de wet van God omdat hij zijn troon moest 
houden en daarom werd hij de vader van de 
ketters. Hij schiep een ander geloof voor Zijn 
volk in Israël, het noordelijke koninkrijk, en hij 
probeerde zelfs Judea binnen te vallen, het 
zuidelijke koninkrijk. Bijna 200 jaar gingen 
voorbij maar de vijandige relatie tussen de twee 
koninkrijken bleef onveranderd. 

God sprak echter tegen Jesaja, “Omdat de 
Syrier kwaad tegen u beraadslaagd heeft, met 
Efraim en den zoon van Remalia, zeggende: 
Laat ons optrekken tegen Juda, en het verdriet 
aandoen, en het onder ons delen, en den zoon 
van Tabeal koning maken in het midden van 
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hen. Alzo zegt de Heere HEERE: Het zal niet 
bestaan, en het zal niet geschieden. Maar 
Damaskus zal het hoofd van Syrie zijn, en 
Rezin het hoofd van Damaskus; en in nog vijf 
en zestig jaren zal Efraim verbroken worden, 
dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria 
Efraims hoofd zijn, en de zoon van Remalia het 
hoofd van Samaria. Indien gijlieden niet 
gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd 
worden” (Jesaja 7:5-9). 

In die tijd profeteerde God door Jesaja aan 
koning Ahazia, maar de koning geloofde niet in 
Hem. Ahazia was slechts bezorgd dat hij niet 
meer in staat zou zijn weerstand te bieden aan 
het leger van Syrië, maar toen hij hoorde van de 
invasie van Syrië en Israël die geallieerd met 
elkaar waren, huiverde hij van angst. Maar 
Jesaja kwam als een dienaar van God en zei, “In 
minder dan 65 jaar zal Noord-Israël niet meer 
bestaan. En de zondige samenzwering tussen de 
twee koningen, zal nooit uitkomen.”  

Gods dienaar zei tegen koning Ahazia om 
naar een teken van God te zoeken. “Eis u een 
teken van den HEERE, uw God; eis beneden in 
de diepte, of eis boven uit de hoogte” (Jesaja 
7:11). “Hoort gijlieden nu, gij, huis van David! 
is het ulieden te weinig, dat gij de mensen 
moede maakt, dat gij ook mijn God moede 
maakt? IS 7:14 Daarom zal de Heere Zelf 
ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal 
zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en 
Zijn naam IMMANUEL heten” (Jesaja 7:13-
14). Dit was Zijn profetie: Dat Hij Zijn volk van 
hun zonden zal redden. 

 
 

Wie is de vijand van God? 
 
De vijand van de mensheid is de zonde en de 

zonde komt van Satan. En wie is de Verlosser 
van onze zonden? De Verlosser is niemand 
minder dan Jezus Christus, de Zoon van God. 
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De mens heeft fundamentele zwakheden van 
het vlees en kan daarom slechts zondigen. Hij is 
in Satans macht. Een groot aantal mensen 
bezoekt nog steeds waarzeggers en ze proberen 
hun leven precies zo te leven als de valse 
profeten hen zeggen. Dit is een direct bewijs dat 
zij onder Satans controle zijn. 

De Heer gaf Jesaja bewijs voor de zaligheid 
door te zeggen dat een maagd een Zoon zou 
baren en Hem Immanuel zou noemen. Het was 
Gods plan om Jezus in de gedaante van het 
zondige vlees van een mens te sturen en Hem 
de zondaars van Satans onderdrukking, te laten 
redden. Volgens de profetie kwam Jezus als een 
menselijk wezen die geboren was van de maagd 
Maria naar deze wereld.  

Als Jezus niet naar ons toe was gekomen, 
dan zouden we nog steeds onder de 
heerschappij van Satan leven. Maar Jezus 
kwam naar deze wereld en werd door Johannes 
gedoopt en stierf aan het Kruis om ons het 

prachtige evangelie te geven dat alle zondaars 
van hun zonden zou redden. Veel mensen 
geloofden daarom in het prachtige evangelie, 
ontvingen de vergeving van hun zonden en 
werden de kinderen van God.  

Zelfs nu redetwisten veel theologen erover of 
Jezus Christus God is of een mens. De 
conservatieve theologen zeggen “Jezus is God,” 
maar sommige Nieuwe Theologen antwoorden 
vinnig dat Jezus Jozefs onwettig kind was. Wat 
een beklagenswaardige bewering! 

Sommige Nieuwe theologen zeggen dat zij 
niet kunnen geloven dat Jezus de vaardigheid 
had om over water te lopen. Zij zeggen, “Jezus 
liep eigenlijk over een laag heuveltje aan de 
horizon en Zijn discipels, die Hem van ver weg 
zagen, dachten dat Hij over water liep.” 
Hedendaagse doctoren in de godsdienst die tot 
de scholen van de Nieuwe Theologie behoren, 
zijn niet allemaal grote mannen van de 
theologie. De meeste van hen kiezen ervoor om 
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slechts dat uit de Bijbel te geloven wat zij 
kunnen begrijpen.  

Om een voorbeeld te geven, de Bijbel zegt 
dat Jezus 5.000 mensen voedde met twee vissen 
en vijf broden. Maar zij blijven erg sceptisch 
ten opzichte van dit wonder. Zij verklaren het 
als volgt. “Mensen volgden Jezus en zij waren 
helemaal uitgehongerd. Dus vroeg Jezus Zijn 
discipels om alle resten van het voedsel te 
verzamelen. Toen gaf een kind Hem vrijwillig 
zijn maaltijd en alle volwassenen waren 
hierdoor diep geraak en gaven hun eigen 
voedsel. Nadat zij dus al het voedsel hadden 
ingezameld en gegeten, waren er nog twaalf 
manden over.” Deze theologen proberen 
gewoon om Gods woorden aan te passen aan 
hun eigen gelimiteerde begrip. 

Het geloof in Gods waarheid betekent 
gewoon dat men geloof heeft in het prachtige 
evangelie dat God gaf. Geloof betekent niet dat 
men in een ding moet geloven omdat het 

verstandig lijkt, en niet in iets anders omdat het 
niet verstandig lijkt. Of we het kunnen 
begrijpen of niet, we moeten Hem vertrouwen 
en Zijn woorden accepteren zoals ze geschreven 
staan.  

Het feit dat Jezus naar ons kwam als de Zoon 
van de Mens, betekent dat Hij gestuurd werd 
om ons van al onze zonden te redden. Jezus, die 
God is, kwam naar deze aarde om ons te 
redden. Jesaja had geprofeteerd dat Hij naar ons 
zou komen als de Zoon van de Mens, geboren 
uit een maagd. 

In Genesis 3:15 zei de Heer God om te 
bekeren, “En Ik zal vijandschap zetten tussen u 
en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en 
tussen haar zaad; datzelve zal u den kop 
vermorzelen, en gij zult het de verzenen 
vermorzelen.” Dit betekent dat God gepland 
had om Jezus te zenden in de verschijning van 
een mens, als onze Verlosser om de mensheid 
van hun zonden te redden. 
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In de Bijbel staat geschreven, “Dood, waar 
is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 
De prikkel nu des doods is de zonde; en de 
kracht der zonde is de wet” (1 Korinthiërs 
15:55-56). De prikkel des doods is de zonde. 
Als iemand zondigt, dan maakt de dood hem tot 
slaaf. Maar onze Heer beloofde, “De zaad van 
de vrouw zal Wie is de vijand van God? je hoofd 
vermorzelen.” Dit betekent dat Jezus de prikkel 
van de zonden die Satan bracht, zal vernietigen.  

Jezus kwam naar deze wereld, werd gedoopt 
om alle zonden van de wereld weg te nemen en 
werd ervoor gekruisigd en veroordeeld. Hij 
redde iedereen die in het prachtige evangelie 
geloofde, van hun zonden. Toen Adam en Eva 
zondigden, beloofde God om de mensheid te 
redden van Satans macht. In de moderne wereld 
is de vijand van God, degene die niet in het 
prachtige evangelie gelooft. 

 
 

Waarom werd Jezus in deze  
wereld geboren? 

 
God gaf ons de wet en het prachtige 

evangelie om ons van onze zonden te redden. 
Onder de wet van God werden de mensen 
zondaars in Zijn aanwezigheid. De wet werd 
ook gegeven zodat de mensen hun zonden te 
weten kwamen. Toen de mensen slaven van de 
zonde en de wet zelf werden, kwam onze Heer 
naar deze wereld om de rechtvaardige vereisten 
van de wet te vervullen.  

Jezus werd onder de wet geboren. Hij werd 
geboren in het tijdperk van de wet. De reden 
waarom de mensen de wet nodig hadden, was 
omdat zij hun zonden moesten kennen om 
ervoor vergeven te worden. Mensen reinigen 
slechts het vuil van hun kleren wanneer ze 
beseffen dat ze vuil zijn. Om hun zonden te 
erkennen, moeten de mensen ook de wet van 
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God kennen. Als er geen wet zou zijn, dan zou 
er geen gevoel van zonde zijn en Jezus had niet 
naar deze wereld hoeven komen. 

Als u de wet van God kent, dan heeft u een 
kans om Hem te ontmoeten. Wij konden de wet 
en waren daarom in staat om onze zonden te 
leren kennen. Slechts nadat we van onze zonden 
wisten, bracht Jezus Christus ons het prachtige 
evangelie zodat wij erin konden geloven. Als 
God ons niet de wet had gegeven, dan zouden 
we geen zondaars zijn en dan zou het oordeel 
niet bestaan. God gaf ons dus de wet en bood 
ons het prachtige evangelie aan om alle 
zondaars van hun zonden te redden. 

De wet die bestaan moet tussen de Schepper 
en Zijn schepping, is Gods wet van de 
zaligheid. Dit is de wet van de liefde. God zei 
tegen de mensen, “Maar van den boom der 
kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult 
gij niet eten” (Genesis 2:17). Dit was de wet die 
God ons gaf en de wet werd de basis van de 

liefde waarmee God ons van al onze zonden 
redde. De wet van de zaligheid had zijn basis in 
de vergeving van onze zonden. God zegt ons 
dat Hij onze Schepper is en dat alles in het 
bestaan werd geroepen volgens Zijn wil. Dit 
betekent dat God het Absolute Wezen is en dat 
de mensen in de wet van de zaligheid zouden 
moeten geloven die volbracht werd door het 
prachtige evangelie.  

De Absolute God is absoluut goed. Gods 
liefde voor deze wereld stimuleerde Hem om 
Zijn eniggeboren Zoon, die de Verlosser van 
alle zondaars werd, op te offeren. Als God ons 
maakte terwijl hij ons niet het prachtige 
evangelie had gegeven om ons van onze zonden 
te redden, dan zouden we tegen Hem geklaagd 
hebben. Maar God wilde ons van onze eigen 
bestemming redden en bepaalde daarom de wet 
van de zaligheid. Door de wet zijn we in staat 
ons bewust te worden van onze zonden en door 
er direct naar te kijken, gaan we in Jezus’ 
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prachtige evangelie geloven. Als we Gods 
woord schenden, worden we voor de wet 
kenbaar gemaakt als zondaars en ten slotte 
knielen wij zondaars voor God neer en smeken 
om Zijn genade van de vergeving van de 
zonden. 

Jezus werd uit een vrouw geboren en kwam 
op deze wereld om de mensheid van de zonden 
te redden. Jezus kwam naar deze wereld als een 
mens om Gods plan voor ons te vervullen. We 
geloven in Zijn prachtige evangelie. Daarom 
loven we de Heer. 

Sommigen klagen, “Waarom maakte God me 
zo zwak dat ik zo gemakkelijk zondig en zoveel 
lijden moet voor mijn fouten?” Maar God wilde 
nooit dat we leden. Hij stond ons toe om te 
lijden omdat we sceptisch tegenover Jezus’ 
evangelie waren. God gaf ons zowel het leed als 
ook het prachtige evangelie zodat we, als Zijn 
kinderen, dezelfde macht als Hem zouden 
hebben. Dit was Zijn plan. 

Maar de demonen zeggen, “Nee! Nee! God 
is een dictator! Kom op, leef zoals je dat zelf 
wilt. Wees zelfstandig! Vergaar je fortuin door 
je eigen inspanningen!” De demonen proberen 
ook het geloof van de mensheid in God te 
blokkeren. Maar degenen die kiezen om 
gescheiden van God te leven, zijn hindernissen 
tot Zijn plan voor zaligheid. Jezus kwam naar 
deze wereld en gebood degenen die onder 
Satans macht waren om hun zonden te belijden. 
We zouden niet gescheiden van God moeten 
leven.  

 
 

De mens is een geboren zondaar die  
voorbestemd is om naar de Hel te 
gaan 

 
Er is geen waarheid op deze aarde die niet 

veranderd. Maar het prachtige evangelie van 
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Jezus is de onveranderlijke waarheid. De 
mensen kunnen daarom op die waarheid 
vertrouwen en verlost worden van de macht van 
Satan. De mensheid erfde de zonden van Adam 
en Eva en zou, zonder Christus’ interventie, 
verdoemd zijn tot de vuren der Hel. In plaats 
daarvan was de mens, dank zij Zijn offer, 
gezegend met de macht om een kind van God te 
worden.  

“Maar het land, dat beangstigd was, zal niet 
gans verduisterd worden” (Jesaja 9:1). God 
zond Zijn Zoon naar deze wereld en 
verheerlijkte degenen die in de prachtige 
zaligheid geloven. 

“Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een 
groot licht zien; degenen, die wonen in het land 
van de schaduw des doods, over dezelve zal een 
licht schijnen” (Jesaja 9:2). Dit woord wordt 
tegenwoordig waarheid voor u en mij. Door in 
het prachtige evangelie te geloven, werden we 
gezegend met het eeuwige leven, dat we niet op 

deze aarde kunnen hebben. Jezus Christus redde 
de mensen van alle zonden van de wereld en 
aan degenen die in het prachtige evangelie, gaf 
Hij het eeuwige leven en het Koninkrijk der 
Hemel. 

 
 

Hij scheen het prachtige licht van 
het evangelie over degenen die 
zonder hoop waren 

 
De mens bestaat net als mist maar eventjes in 

deze wereld, en verdwijnt weer gauw. Zijn 
leven is als eenjarige planten en grassoorten. 
Gras blijft slechts een paar maanden per jaar 
leven en verdwijnt dan volgens de 
Voorzienigheid van God. Alles in ons leven is 
nutteloos en zonder betekenis zoals dit gras. 
Maar God gaf het prachtige evangelie aan onze 
uitgeputte zielen en met Zijn gerechtigheid 
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maakte Hij ons Zijn kinderen. Wat een 
wonderbaarlijke genade is dit! Onze 
betekenisloze levens werden eeuwige levens 
dankzij Gods liefde en we werden ook 
gezegend met het recht om Zijn kinderen te 
worden.  

Hier wordt de belijdenis van een ziel die 
gezegend is met Gods genade door in het 
prachtige evangelie te geloven, gegeven.  

“Ik werd in een familie geboren die niet in 
God geloofde. Daarom vond ik het prachtig dat 
mijn moeder iedere morgen naar de goden van 
de hemel en aarde bad voor het welzijn van 
mijn familie met een schaal water voor zich, 
toen ik opgroeide. Terwijl ik opgroeide, kon ik 
de waarde of reden van mijn bestaan niet, 
waardoor ik ging geloven dat het niet uitmaakte 
of ik leefde of stierf. Omdat ik me niet bewust 
was van mijn waarde, leefde ik alleen.  

Dit soort leven putte me uit en dus haastte ik 
me om te trouwen. Mijn huwelijk was goed. Ik 

had niets te wensen over dus leefde ik een 
rustig en kalm leven. Toen kreeg ik een kind en 
vanaf dat moment begon de liefde in me te 
voorschijn te komen. Ik begon mijn egoïstische 
verlangens te verliezen maar ik had ook angst 
om het verlies van de mensen die me na waren.  

Dus begon ik God te zoeken. Ik was 
kwetsbaar en incapabel en daarom had ik een 
Absoluut Wezen nodig om over mijn geliefden 
te waken. Dus begon ik de kerk te bezoeken 
maar mijn geloof was niet veel anders dan het 
geloof van mijn moeder die voor een schaal 
water bad, - mijn gebeden waren slechts 
gebaseerd op vage angsten en hoop.  

Tijdens een van de kleine bijeenkomsten die 
in de lokale kerk gehouden werden, en terwijl 
ik zat te bidden, begonnen tranen uit mijn ogen 
te rollen. Ik schaamde me en probeerde te 
stoppen, maar de tranen bleven komen. De 
mensen om me heen legden hun handen op mijn 
hoofd en feliciteerden me met de ontvangst van 
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de Heilige Geest. Maar ik was verbijsterd. Ik 
kon Gods woorden niet eens goed en mijn 
geloof in Hem was slechts vaag, dus wist ik niet 
zeker of deze kracht van de Heilige Geest was. 

De kerk die ik bezocht was verbonden met 
de Charismatische Pinksterbeweging en velen 
hadden dezelfde ervaringen als ik en bijna 
iedereen sprak de tongentaal. Op een dag werd 
ik uitgenodigd voor een oplevingbijeenkomst 
die geleid werd door een pastoor waarvan de 
mensen zeiden dat hij vervuld was met de 
Heilige Geest. De pastoor verzamelde ontelbare 
mensen in de kerk en zei dat Hij iemands 
sinusitis zou helen omdat het in zijn geestelijke 
macht lag om dit te doen. Ik dacht echter dat 
sinusitis een ziekte was die gemakkelijk te 
helen was in ziekenhuizen, dus ik was meer 
geïnteresseerd in hoe hij de Heilige Geest had 
ontvangen. Maar nadat de pastoor in zijn 
pogingen tot helen leek te slagen, begon hij te 
roemen dat hij kon voorspellen of een student 

van de middelbare school, zou slagen voor zijn 
toelatingsexamen aan de universiteit. Veel 
mensen loofden zijn krachten alsof ze van God 
waren. 

Maar ik kon hem niet begrijpen. En ik kon 
niet zeggen dat de kracht die de pastoor had, 
iets te maken had met de Heilige Geest. Ik vond 
het niet belangrijk of hij sinusitis kon helen of 
iemands succes tijdens een examen kon 
voorspellen. Dus kon ik zijn schijnbare wonders 
niet als de werken van de Heilige Geest 
aannemen. 

De kracht en liefde van God die ik in 
gedachten had, verschilden van wat ik zag. 
Voor die reden ging ik niet meer naar die kerk 
en meed ik mensen die in de krachten van de 
pastoor geloofden. Daarna bezocht ik een 
rustigere kerk die ik koos omdat ik geloofde dat 
deze meer de woorden van God behandelde. Ik 
leerde van de wet en hierdoor kwam ik te weten 
dat ik erg onrechtvaardig was. God werd het 
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onderwerp van mijn angst en ik leerde dat ik 
niet eervol kon zijn in Zijn aanwezigheid en dat 
Zijn Geest mij leek te vergeten. 

In Jesaja 59:1-2 staat geschreven, “Ziet, de 
hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet 
zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar 
geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar 
uw ongerechtigheden maken een scheiding 
tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden 
verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij 
niet hoort.” Dit scheen te passen bij mijn 
situatie. Het was voor mij onmogelijk om Zijn 
kind te worden en de Heilige Geest te 
ontvangen omdat alles wat ik deed of dacht, 
zondig was.  

Ik vreesde God en gaf dus constant 
berouwgebeden. Niemand zei me dat ik dit 
doen moest, maar ik wilde eervol voor God 
staan. Omdat ik zondig was, bood ik serieus 
nog meer berouwgebeden aan. Maar deze 
gebeden wasten niet mijn zonden weg. Ik liet 

Hem slechts mijn gedachten en oprechtheid 
zien, maar mijn zonden waren nog steeds in me. 
Vanaf die tijd begon ik tegen God te klagen. Ik 
wilde volmaakt zijn in Zijn ogen maar ik kon 
niet meteen volmaakt zijn, dus stapelden zich 
mijn klachten en zonden op.  

Gedurende deze tijd van religieuze 
verwarring, kreeg mijn vader een 
hersenbloeding. Hij leed 40 dagen in 
operatiezalen en ziekenhuisbedden voordat hij 
overleed. Maar ik kon niet eens voor mijn vader 
bidden. Ik was een zondaar, dus dacht ik dat 
wanneer ik voor mijn vader zou bidden, zijn 
pijn slechts zou verslechten. Ik had verdriet om 
mijn gebrek aan geloof en ik wilde God volgen, 
maar ik kon het niet, en dus bleef ik maar 
klagen en uiteindelijk keerde ik me van Hem af. 
Zo eindigde mijn religieuze leven. Ik dacht dat 
als ik in Hem geloofde, Zijn Geest in me 
aanwezig zou zijn en ik vrede zou vinden, maar 
dit was niet het geval. Mijn leven werd hierna 
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nog betekenislozer, ik was ongelukkig en leefde 
in vrees. 

Maar de Heer verliet me niet. Hij liet me een 
gelovige tegenkomen die werkelijk de Heilige 
Geest door Gods woorden had ontvangen. Van 
deze persoon leerde ik dat Jezus onze zonden 
door Zijn doopsel van Johannes had 
weggenomen en dat Hij ervoor aan het Kruis 
veroordeeld was. Daarom waren alle zonden 
van de wereld, inclusief mijn zonden, vergeven. 
Toen ik dit hoorde en begon te begrijpen, kon ik 
zien dat al mijn zonden gereinigd waren. God 
hielp me om de vergeving van mijn zonden te 
ontvangen, gaf me de zegen van de Heilige 
Geest en een vredig leven. Hij leidde me 
stilletjes, gaf me een duidelijk begrip van goed 
en kwaad en begiftigde me met de kracht om de 
verleidingen van deze wereld te overwinnen. 
Hij beantwoordde mijn gebeden en hielp me om 
een rechtvaardig en waardig leven te leiden. Ik 

dank God werkelijk omdat Hij me de Heilige 
Geest heeft gegeven.” 

Iedereen van ons is gezegend met de genade 
van de Heer en iedereen is in staat om de 
Heilige Geest te ontvangen. Ik dank de Heer 
omdat Hij ons Zijn prachtige evangelie heeft 
gegeven. God zegende de rechtvaardigen met 
zo’n geluk. De harten van de rechtvaardigen 
zijn vreugdevol. De Heer gaf ons eeuwig geluk. 
We weten hoe waardevol Gods zaligheid, liefde 
en genade zijn en we zijn er dankbaar voor. De 
Heer gaf ons geluk door het prachtige evangelie 
van de Hemel. Dit is iets wat niet met geld 
gekocht kan worden. God zond ons de Heilige 
Geest en het prachtige evangelie om ons blij en 
eerlijk te maken. Het prachtige evangelie is wat 
ons leven gezegend maakt. De Heer gaf ons het 
prachtige evangelie en Hij is blij dat de 
rechtvaardigen een gezegend leven genieten. 

Zoals geschreven staat in Lukas, zei Maria, 
“Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn … 



◄           Inhoudsopgave           ► 

123   Het prachtige evangelie dat de Heilige Geest  
aanwezig laat zijn in de gelovigen 

 

Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede 
naar uw woord” (Lukas 1:37-38). Het moment 
dat Maria in de prachtige woorden van God 
geloofde, zoals gesproken door Zijn engel, werd 
Jezus ontvangen. Zo ontvangen ook de 
rechtvaardigen door hun geloof, het prachtige 
evangelie in hun hart. 

“Want het juk van hun last, en den stok 
hunner schouders, en den staf desgenen, die 
hen dreef, hebt Gij verbroken, gelijk ten dage 
der Midianieten” (Jesaja 9:4). Satan 
veroorzaakte alle verdriet, ziekten, en 
onderdrukking in ons leven maar we waren veel 
te zwak om hem te overwinnen. Maar God 
houdt van ons en dus heeft Hij tegen Satan 
gevochten en hem verslagen.  

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 
ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, 
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst; Der grootheid dezer heerschappij 

en des vredes zal geen einde zijn op den troon 
van David en in zijn koninkrijk, om dat te 
bevestigen, en dat te sterken met gericht en met 
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. 
De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks 
doen” (Jesaja 9:6-7). 

God beloofde dat Hij ons zou verheerlijken 
als Zijn kinderen door het prachtige evangelie 
dat Jezus bracht. Hij versloeg Satan volgens 
Zijn belofte en bevrijdde ons van de macht van 
Satan.  

De Heer kwam naar de aarde en met Zijn 
macht beloofde Hij om alle duisternis van de 
zonde weg te nemen. Dus noemen we onze 
Heer ook, de Wonderbaarlijke. Hij heeft veel 
wonderbaarlijke dingen voor ons gedaan. Gods 
beslissing om naar deze wereld te komen als de 
Zoon van een Mens, was mysterieus. “Komt 
dan, en laat ons samen rechten, zegt de 
HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij 
zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood 
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als karmozijn, zij zullen worden als witte wol” 
(Jesaja 1:18).  

De Heer beloofde om ons van onze zonden te 
redden en ons de eeuwige vergeving te geven. 
Naar Jezus wordt verwezen als de 
Wonderbaarlijke en overeenkomstig heeft Hij 
wonderbaarlijke werken voor ons gedaan. “en 
men noemt Zijn naam Raad, Sterke God.” God, 
als onze Raad, plande onze zaligheid met het 
prachtige evangelie en Hij droeg Zijn plan uit 
om ons voor altijd van onze zonden te redden.  

De dwaasheid van God is wijzer dan de 
mens. Het was Zijn wijsheid om Jezus door 
Johannes te laten dopen en aan het Kruis te 
laten sterven om ons van al onze zonden te 
redden. Dit is het mysterieuze werk dat Hij voor 
ons deed, maar het is de wet van de liefde die 
ons van al onze zonden redde. De wet van de 
liefde is het evangelie van de waarheid die ons 
leidt naar de ontvangst van de Heilige Geest 
door het water en Zijn bloed. 

De Heer zegt in Jesaja 53:10, “Doch het 
behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij 
heeft Hem krank gemaakt” Jezus liet Zijn ziel 
een offer zijn voor de zonde om de wil van God 
uit te voeren. Hij gaf de zonden van de wereld 
aan Zijn Zoon, Jezus Christus en Hij liet Hem 
de pijn van de kruisiging lijden zodat Hij 
veroordeeld zou worden voor deze zonden. Dit 
is het prachtige evangelie dat de mensheid voor 
eens en altijd van hun zonden redde. Christus 
offerde Zijn leven voor ons, betaalde de lonen 
voor de zonden en zegende ons met de 
zaligheid. 
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Het opofferingssysteem van God 
 
 

Hoeveel zonden  
nam Jezus door Zijn doopsel 

van Johannes? 
 

de zonden van het verleden, heden en  
de toekomst vanaf het begin  

tot en met het einde 
 
De Bijbel spreekt van een offer dat ooit 

resulteerde in de vergeving van de zonden van 
een dag. Een zondaar moest een dier zonder 
smet brengen en zijn handen op het hoofd van 
het dier leggen om zijn zonden eraan door te 
geven. Daarna moest hij het offer doden en het 
bloed aan de priester overhandigen. En de 
priester nam iets van het bloed van het dier en 
deed dat op de hoorns van het brandofferaltaar 
en goot de rest ervan op de grond van het altaar.  

Op deze manier kon hij vergeven worden 
van de zonden van een dag. Het opleggen van 

handen was voor een zondaar de manier om zijn 
zonden aan het offer door te geven. Degenen 
die hun offer volgens het opofferingssysteem 
aanboden, konden de vergeving van hun zonden 
ontvangen. Het opofferingssysteem was de 
manier om van onze zonden verzoend te 
worden in de tijd voordat Jezus alle zonden had 
weggenomen. 

God bepaalde ook de Grote Verzoendag 
zodat het volk van Israël verzoenen kon voor de 
zonden die tijdens een heel jaar begaan waren. 
Het offeren vond plaats op de tiende dag van de 
zevende maand. God benoemde Aaron, de 
hogepriester, tot de persoon die de jaarlijkse 
zonden van alle Israëli’s aan het zondeoffer 
doorgaf. Het ritueel werd uitgevoerd volgens 
Gods plan. De vergeving van de zonden kwam 
van Zijn wijsheid en liefde voor de mensheid. 
Dit is Zijn macht. 

“De hoorns van het brandofferaltaar” 
verwijzen naar “Het Boek van het Oordeel” 
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(Openbaring 20:12), waar de zonden van de 
mensheid in staan geschreven. De reden 
waarom de priester het bloed van het 
zondeoffer op de hoorns van het 
brandofferaltaar deed, was om de namen en hun 
overtredingen die in het Boek van het Oordeel 
geschreven staan, uit te wissen. Het bloed is het 
leven van al het vlees. Het offer nam de zonden 
van de Israëli’s weg en de zondebok werd 
gedood om de lonen van de zonden te betalen. 
Daarna liet God hen het offerdier doden om het 
oordeel voor hun zonden te accepteren. Dit was 
een teken van Zijn wijsheid en liefde voor ons.  

Jezus Christus kwam naar deze wereld als 
een offer voor de zonden om Gods plan te 
voltooien. Jezus nam de zonden van de wereld 
door Zijn offer weg. Als we naar de woorden 
van deze belofte kijken, dan zien we, “Doch het 
behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij 
heeft Hem krank gemaakt” of “Hij nam de 
zonden van de wereld weg.” 

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 
ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, 
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst; Der grootheid dezer heerschappij 
en des vredes zal geen einde zijn op den troon 
van David en in zijn koninkrijk, om dat te 
bevestigen, en dat te sterken met gericht en met 
gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. 
De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks 
doen” (Jesaja 9:6-7).  

De mysterieuze en wonderbaarlijke belofte 
was dat Jezus Gods wil zou uitvoeren en alle 
gelovigen vrede zou geven door de zonden van 
de wereld weg te nemen. Gods belofte was een 
belofte van liefde waarmee Hij plande om vrede 
voor de hele mensheid te brengen. Dit is wat 
God ons beloofde, en dit is wat Hij deed. 

Mattheus 1:18 zegt, “De geboorte van Jezus 
Christus was nu aldus; want als Maria, zijn 
moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij 
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samengekomen waren, werd zij zwanger 
bevonden uit den Heiligen Geest.” “Jezus” 
betekent Verlosser, de ene die Zijn volk van 
hun zonden zal redden. “Christus” betekent de 
Gezalfde Koning, Koning. Jezus had geen 
zonden en Hij is onze Koning en Verlosser die 
geboren werd van een maagd om Zijn volk van 
hun zonden te redden. 

“En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn 
naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig 
maken van hun zonden. En dit alles is geschied, 
opdat vervuld zou worden, hetgeen van den 
Heere gesproken is, door den profeet, 
zeggende” (Mattheus 1:21-22). 

 
 

Jezus nam alle zonden van de 
wereld op Zich door Zijn doopsel.  

 
In Mattheus 3:13-17 staat geschreven, “Toen 

kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot 

Johannes, om van hem gedoopt te worden. 
Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: 
Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt 
Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide 
tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons 
alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van 
Hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond 
opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen 
werden Hem geopend, en hij zag den Geest 
Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem 
komen. En ziet, een stem uit de hemelen, 
zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in 
Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!”  

Johannes de Doper verschijnt in deze 
passage. Waarom moest Jezus gedoopt worden 
door Johannes? Jezus moest gedoopt worden 
om alle zonden van de mensheid weg te nemen 
en ze op Zich te nemen volgens Gods plan. 

“De heerschappij zal op Zijn schouders zijn” 
(Jesaja 9:5). De “Heerschappij” betekent hier 
dat Jezus de Ene is die het gezag en de macht 
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heeft als de Meester der Hemel, als de Koning 
van de wereld. Dit is het gezag dat slechts aan 
Jezus Christus is gegeven. Jezus deed het 
wonderbaarlijke ding om alle zonden van de 
mensheid weg te nemen. Dit wonderbaarlijke 
ding was om door Johannes gedoopt te worden. 
Wat Jezus bedoelde toen Hij zei “Want aldus 
betaamt het ons alle gerechtigheid te 
vervullen,” is dat het wegnemen van alle 
zonden van de wereld gerecht en juist was. 

Romeinen 1:17 zegt, “Want de 
rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve 
geopenbaard uit geloof tot geloof.” Gods 
gerechtigheid wordt geopenbaard in het 
evangelie. Openbaart het ware evangelie van 
het water en de Geest werkelijk Gods 
gerechtigheid? Ja! Het ware evangelie is dat 
Jezus Christus alle zonden van de wereld door 
Zijn doopsel en kruisiging wegnam. Het 
evangelie van het water en de Geest is het 
prachtige evangelie waarin de gerechtigheid 

van God wordt geopenbaard. Hoe nam Jezus de 
zonden van de wereld weg? Hij nam alle 
zonden van de wereld weg toen Johannes Hem 
in de Jordaan doopte. 

“Alle gerechtigheid” is “pa'san dikaiosuvnhn” 
in het Grieks. Dit betekent dat Jezus alle zonden 
van de mensheid op de meest gerechte en 
wonderbaarlijke manier wegnam. Het betekent 
dat de reiniging van alle zonden van de wereld 
van Jezus, absoluut gerecht en juist was. Jezus 
moest door Johannes gedoopt worden om de 
zonden van de wereld uit te wissen. 

God wist dat Jezus’ doopsel absoluut 
noodzakelijk was om vrede aan de mensheid te 
brengen. Jezus kon niet onze Verlosser worden 
als Hij niet door Johannes gedoopt was en niet 
Zijn bloed aan het Kruis had vergoten. Jezus 
diende als zondeoffer om alle zonden van de 
wereld weg te nemen. 

God zegt in Jesaja 53:6 “Wij dwaalden allen 
als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar 
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zijn weg. doch de HEERE heeft onzer aller 
ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.” Jezus 
moest alle zonden van de wereld accepteren om 
Gods wil te vervullen. Dit is de reden waarom 
Jezus als een zondeoffer in de gedaante van een 
mens kwam en gedoopt werd door Johannes. 

Jezus moest alle zonden van de mensheid 
accepteren en ervoor veroordeeld worden zodat 
Hij Gods plan kon vervullen en Zijn 
onsterfelijke liefde kon uitdrukken. Toen Jezus 
na Zijn doopsel uit het water kwam, zei God 
“Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in 
Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” 
(Mattheus 3:17).  

 
 

Een kind werd ons geboren 
 
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 

ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 
schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, 

Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst” (Jesaja 9:6). Jezus is de Zoon van 
God. Jezus is de God van de Schepping die het 
hele universum heeft geschapen. Hij is niet 
alleen de Zoon van de Almachtige God, maar 
Hij is ook de Schepper en de Koning van de 
Vrede. Jezus is de God die geluk aan de 
mensheid gaf. 

Jezus is de God van de waarheid. Hij nam al 
onze zonden weg, redde ons en gaf ons vrede. 
Is er zonde in deze wereld? Nee, er is geen 
zonde. De reden waarom we vol vertrouwen 
kunnen zeggen dat er geen zonde is, is dat we in 
het prachtige evangelie geloven dat zegt dat 
Jezus alle zonden van de wereld door Zijn 
doopsel en bloed aan het Kruis wegwaste. Jezus 
loog niet tegen ons. Jezus betaalde de lonen van 
de zonden met Zijn doopsel en bloed. Hij laat 
iedereen die hierin gelooft, Zijn kind worden en 
Hij geeft vrede aan ons allen. Hij laat ons als 
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Zijn geheiligde kinderen in alle eeuwigheid in 
geloof leven. Ik loof de Heer en dank Hem. 

 
 

Zie! Het Lam van God dat de 
zonden van de wereld wegneemt! 

 
Johannes 1:29 zegt, “Des anderen daags zag 

Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie 
het Lam Gods, Dat de zonde der wereld 
wegneemt!” Jezus Christus verscheen voor 
Johannes de Doper de dag nadat Hij alle zonden 
van de wereld door Zijn doopsel wegnam. 
Johannes de Doper droeg getuigenis aan Jezus 
door te zeggen, “Zie het Lam Gods, Dat de 
zonde der wereld wegneemt!” Hij droeg weer 
getuigenis in Johannes 1:35-36, “Des anderen 
daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn 
discipelen. En ziende op Jezus, daar 
wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods!”  

Jezus was de Messias die als het Lam Gods 
kwam zoals God het in het Oude Testament 
beloofd had. De Messias Jezus Christus kwam 
naar ons als de Wonderbaarlijke, de Raad en de 
Sterke God en Hij werd gedoopt om ons van al 
onze zonden te redden. Een kind werd ons 
geboren. Hij accepteerde alle zonden van de 
wereld door Zijn doopsel van Johannes, 
betaalde de lonen van de zonden en werd de 
Prins van de Vrede die ons vrede en verlossing 
gaf van al onze zonden. “Zie! Het lam Gods dat 
de zonden van de wereld wegneemt.” 

De mensen hadden ooit geen andere keuze 
dan voor hun zonden te sterven. De mensen 
waren voorbestemd om ontelbare zonden te 
begaan vanwege hun zondige aard en 
uiteindelijk werden ze veroordeeld tot de Hel. 
Zij leidden hun miserabele levens; niet één van 
hen kon het Koninkrijk van God binnengaan, of 
er zelfs maar van dromen, vanwege hun 
zwakheden. Jezus Christus, die onze God is, 
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accepteerde al hun zonden toen Hij door 
Johannes in de Jordaan gedoopt werd en toen 
Hij in oordeel gekruisigd werd voor hun 
ongerechtigheden. Toen Hij stierf, zei Christus, 
“Het is volbracht” (Johannes 19:30). Dit was 
de kreet van Zijn getuigenis van het feit dat 
Jezus de hele mensheid van haar zonden en 
dood heeft gered en dat Hij iedereen die in het 
prachtige evangelie gelooft, volledig heeft 
verlost. 

“Zie! Het Lam Gods die de zonden van de 
wereld wegneemt.” Weet u waar alle zonden 
van de wereld zijn? Zijn zij niet op het lichaam 
van Jezus Christus? Waar zijn alle zonden en 
overtredingen die ons in deze wereld 
neerslachtig maken? Zij werden allemaal aan 
Jezus Christus doorgegeven. Waar zijn al onze 
zonden? Zij zijn in het vlees van de Ene met het 
vorstendom op Zijn schouders; zij zijn in het 
vlees van de Almachtige God. 

 

Alle zonden van de geboorte tot het 
graf! 

 
Gedurende ons hele leven begaan we 

zonden. We begaan zonden vanaf de dag dat we 
geboren worden totdat we 20 worden. Waar zijn 
al die zonden die tijdens die 20 jaar begaan zijn, 
heen? Zij werden doorgegeven aan het vlees 
van Jezus Christus. De zonden die tussen 21 en 
40 jaar begaan werden, zijn ook aan Jezus 
doorgegeven. Het doet er niet toe hoe oud 
iemand wordt, de zonden die hij begaat vanaf 
het begin van zijn leven tot het einde toe, 
werden aan Jezus Christus doorgegeven. Alle 
zonden die de mensheid beging, beginnend bij 
Adam tot en met de laatste persoon op deze 
aarde, werden aan Jezus doorgegeven. Zelfs de 
zonden van onze kinderen en kleinkinderen 
werden reeds aan Jezus doorgegeven. Alle 
zonden werden aan Jezus doorgegeven toen Hij 
gedoopt werd.  
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Zijn er nog altijd zonden in deze wereld? 
Nee. Geen enkele zonde werd weggelaten. Er is 
geen zonde meer in de wereld omdat we in het 
prachtige evangelie geloven dat Jezus Christus 
ons gaf. Heeft u zonde in uw hart? Nee. Amen! 
We geloven in het prachtige evangelie dat zegt 
dat Jezus Christus ons van al onze zonden 
redde. We loven de Almachtige Jezus omdat 
Hij dit wonderbaarlijke werk voor ons doet. 

Jezus Christus herstelde onze verloren levens 
voor ons. Nu geloven we in het prachtige 
evangelie zodat we in staat zijn met God te 
leven. Zelfs de mensen die Gods vijanden 
waren, de zondaars die geen andere keuze 
hadden dan zich in het donkere bos te 
verstoppen, kunnen nu van hun zonden gered 
worden door in het prachtige evangelie te 
geloven. 

Het prachtige evangelie leert ons dat de Heer 
al onze zonden reinigde toen Hij gedoopt werd 
door Johannes, gekruisigd werd en herrees. We 

werden de geheiligde kinderen van God door in 
Jezus’ evangelie te geloven. Jezus bood Zijn 
eigen lichaam aan als zondeoffer voor onze 
zonden. Hij, de Zoon van de Almachtige God, 
die nooit een enkele zonde in deze wereld 
beging, nam alle zonden van de wereld op Zich 
en redde iedereen die in Hem geloofde. Jesaja 
53:5 zegt, “Maar Hij is om onze overtredingen 
verwond, om onze ongerechtigheden is Hij 
verbrijzeld.”  

Jezus nam alle zonden van de wereld, 
inclusief de erfzonde en de dagelijkse zonden 
en Hij liet niet een overtreding weg. Hij 
betaalde de lonen van de zonden met Zijn dood 
aan het Kruis en daarmee redde Hij ons van al 
onze zonden. Jezus waste alle zonden van de 
wereld door dit prachtige evangelie weg. We 
hebben nieuwe levens gevonden door Jezus. 
Degenen die in dit prachtige evangelie geloven, 
zijn niet langer dood in de geest. We hebben 
nieuwe en eeuwige levens, want Jezus betaalde 
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de lonen voor onze zonden. We zijn de kinderen 
van God geworden door in het prachtige 
evangelie van Jezus Christus te geloven. 

Gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van 
God is? Gelooft u ook dat Hij uw Verlosser is? 
Ik wel. Jezus Christus is het leven aan ons. We 
hebben door Hem nieuw leven gevonden. We 
waren voorbestemd om te sterven vanwege 
onze zonden en overtredingen. Maar Jezus 
betaalde de lonen voor de zonden door Zijn 
doopsel en dood aan het Kruis. Hij verloste ons 
van onze slavernij tot de zonde, van de macht 
van de dood, en de ketenen van Satan.  

De Heer is de God die ons van onze zonden 
redde en Hij werd de verlosser van iedereen die 
in Jezus gelooft. Als we naar Hebreeën 10:10-
12, 14 en 18 kijken, dan kunnen we zien dat de 
Heer ons heiligde zodat het niet langer nodig 
was om de verlossing van de zonden te 
ontvangen. We gaan het Koninkrijk van God 
binnen door in Jezus te geloven. We zijn 

voorbestemd om voor onze zonden en 
overtredingen te sterven maar we zijn nu in 
staat om de Hemel binnen te gaan en het 
eeuwige leven te genieten door in Jezus’ 
doopsel en bloed te geloven. 

“Ik ben de goede Herder; de goede herder 
stelt zijn leven voor de schapen” (Johannes 
10:11). Onze Heer kwam in deze wereld om 
ons van de zonden van de wereld te redden door 
Zijn doopsel, Zijn dood aan het Kruis en Zijn 
herrijzenis. Hij gaf ook de inwoning van de 
Heilige Geest aan degenen die de verlossing 
van hun zonden hebben ontvangen door in deze 
waarheid te geloven. Dank u Heer. Uw 
evangelie is het prachtige evangelie dat de 
gelovigen de inwoning van de Heilige Geest 
kan geven. Halleluja! Ik loof de Heer.  
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Door wie stroomt  
het levende water van  

de Heilige Geest? 
 
 

< Johannes 7:37-38 > 
“Zo iemand dorst, die kome tot Mij en 

drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de 
Schrift zegt, stromen des levenden waters 
zullen uit zijn buik vloeien.”  

 
 

Wie kan het levende water 
van de Heilige Geest drinken? 

 
Degenen die in het prachtige evangelie  

van Jezus’ doopsel en Zijn bloed  
aan het Kruis geloven 

 

Het levende water van de Heilige Geest 
stroomt uit het hart van degenen die in het 
prachtige evangelie geloven. Johannes 7:38 
zegt, “Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift 
zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn 
buik vloeien.” Dit betekent dat er ware 
zaligheid en verlossing van de zonden is voor 
degenen die in het prachtige evangelie geloven 
dat God ons gaf. 

Wanneer vindt de inwoning van de Heilige 
Geest plaats? De inwoning van de Heilige 
Geest kan verkregen worden als iemand het 
ware evangelie, dat zegt dat Jezus Christus alle 
zonden van de wereld door Zijn doopsel van 
Johannes wegnam, hoort en erin gelooft. Dan 
kan iemand het levende water van de Heilige 
Geest drinken. Degenen die in het prachtige 
evangelie geloven, hebben de inwoning van de 
Heilige Geest en kunnen, iedere keer als zij 
Gods woorden preken of horen, het gevoel 
ervaren van het Geestelijke levende water dat 
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fris hun droge harten overstroomt en 
bevochtigt. 

Het levende water van de Heilige Geest 
stroomt uit het hart van degenen die in het 
evangelie van het water en de Geest geloven, 
dat zegt dat de Heer naar deze wereld kwam om 
alle zondaars van hun zonden te redden. De 
Heilige Geest is de waarheid die niet van het 
evangelie van het water en de Geest gescheiden 
kan worden en dat rust in de mensen die in 
Gods woorden geloven.  

Iedereen die het levende water van de 
Heilige Geest wilt drinken, moet de verlossing 
van al zijn zonden ontvangen door in het 
prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn 
bloed aan het Kruis te geloven. Dit levende 
water van de Heilige Geest is aanwezig in het 
hart van degenen die in Gods woorden geloven. 
Mensen die in het prachtige evangelie van het 
water en de Geest geloven, hebben het levende 
water van de Heilige Geest, dat als een rivier 

stroomt, door hun hart stromen. Zelfs op dit 
moment stroomt het levende water van de 
Heilige Geest als bronwater in het hart van 
degenen die de verlossing van hun zonden 
hebben ontvangen door in het prachtige 
evangelie van Jezus Christus doopsel en Zijn 
bloed aan het Kruis te geloven. 

Er stroomt echter niet een enkele druppel 
levend water van de Heilige Geest door het hart 
van degenen die niet in dit prachtige evangelie 
van de waarheid geloven. Totdat ik het 
evangelie van het water en de Geest erkende en 
erin geloofde, had ik niet één druppel Geestelijk 
levend water uit mijn hart stromen. Ik kon zelfs 
niet eens het belang van het levende water van 
de Heilige Geest, omdat ik de Heilige Geest 
niet in mijn hart had, ook al geloofde ik in die 
tijd ijverig in Jezus Christus. Nu heb ik echter 
het prachtige evangelie van het water en de 
Geest en het levende water van de Heilige 
Geest stroomt spontaan uit mijn hart. 
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Nu stroomt het levende water van de Heilige 
Geest uit mijn hart en uit het hart van degenen 
die Gods woorden horen en erin geloven. Net 
zoals Jezus zei, “Zo iemand dorst, die kome tot 
Mij en drinke,” verfrist het levende water van 
de Heilige Geest andere mensen door 
wedergeboren Christenen die in het prachtige 
evangelie van het water en de Geest geloven. 
Zelfs op dit moment stroomt dit levende water, 
samen met mijn geloof in het evangelie van het 
water en de Geest, uit mijn hart, waardoor 
anderen ervan kunnen drinken. God laat het 
levende water van de Heilige Geest als een 
rivier uit mijn hart stromen. Dit is iets wat 
slechts bekend is bij degenen die de inwoning 
van de Heilige Geest hebben.  

Zoals geschreven staat in Openbaring, kent 
niemand behalve degenen die het ontvangen 
hebben, de inwoning van de Heilige Geest en 
het levende water is een geheim dat slechts 
bekend is bij degenen die het prachtige 

evangelie van het water en de Geest kennen en 
erin geloven. U moet daarom weten in wie de 
Heilige Geest aanwezig is. U moet daarom 
weten dat de inwoning van de Heilige Geest 
alleen aan degenen wordt gegeven die in Jezus’ 
evangelie geloven. 

 
 

Ik geloofde alleen in het bloedaan  
het Kruis 

 
Ook al geloofde ik meer dan tien jaar in 

Jezus’ bloed aan het Kruis, er was nog steeds 
zonde in mijn hart. In die tijd geloofde ik dat 
mijn zonden vergeven waren door slechts in 
Jezus bloed te geloven. Ik kon echter niet de 
volledige verlossing van de zonden noch de 
inwoning van de Heilige Geest ontvangen door 
dit soort geloof en er was slechts verwarring en 
leegte in mijn leven. Het enige teken dat mijn 
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geloof in Jezus toonde, was het feit dat ik mijn 
kerk bezocht.  

Toen ging ik mijn geloof herbeschouwen. 
‘Had ik werkelijk de Heilige Geest ontvangen?’ 
Toen ik in Jezus ging geloven, was mijn hart 
helemaal vervuld met gepassioneerde liefde 
voor Hem en ik had zelfs de gave van de 
tongentaal. Maar wat was er van me 
terechtgekomen? Ik zag dat deze ervaring van 
verbrande emoties geen teken van de inwoning 
van de Heilige Geest was en dat ik helemaal 
niet de Heilige Geest had ontvangen. Ik 
geloofde in Jezus maar de Heilige Geest en het 
levende water van de Heilige Geest waren niet 
in mijn hart.  

Het was niet echt belangrijk of mijn hart 
warm of koud was omdat mijn geloof gebaseerd 
was op het 4Calvinisme. De vragen die ik 
werkelijk moest beantwoorden waren als volgt:  
                                                
4   Een systeem van een uitleg van het Christendom naar Johannes 
Calvijn. Het beklemtoont voorbestemming en zaligheid. De vijf 

(1) Woont de Heilige Geest in me? ─Nee. Ik 
ben er niet zeker van of Hij in me woont.─  

(2) Is er zonde in me? ─ Ja. Er was toen 
zeker nog zonde in mijn hart, ook al geloofde ik 
meer dan tien jaar in Jezus’ bloed aan het Kruis. 
Ik had nog steeds zonde in mijn hart ook al 
geloofde ik in Jezus en bad ik iedere dag in 
berouw. De zonde in mijn hart was nooit 
volledig gereinigd, hoe hard ik ook mijn best 
deed. 
                                                                                  
punten van het Calvinisme waren ontwikkeld in antwoord op de 
Aminiaanse positie.  

Het Calvinisme leert: 1) Totale verdorvenheid: dat de mens in 
alle delen van zijn wezen geraakt is door de zonde: lichaam, ziel, 
geest en emoties, 2) Onvoorwaardelijke uitverkiezing: dat Gods de 
mens volledig volgens Zijn vrije keuze heeft uitverkoren en dat het 
niets met de mens te maken heeft. Het wordt niet door de mens 
verdiend, 3) Beperkte verzoening: dat Christus niet de zonden van 
iedere individu die ooit leefde op Zich droeg, maar dat Hij in plaats 
daarvan slechts de zonden van degenen die tot zaligheid waren 
uitverkoren, droeg, 4) Onweerstaanbare genade: dat Gods roeping 
aan iemand voor zaligheid onweerstaanbaar is, 5) Volharding van 
de gelovigen: dat het niet mogelijk is om de zaligheid te verliezen. 
Maar u kunt duidelijk de lering van het evangelie van het water en de 
Geest onderscheiden, vooral wat betreft de doctrine van de beperkte 
verzoening. 
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‘Hoe kan ik de Heilige Geest ontvangen?’ 
‘Hoe kan ik de zonde in mijn hart wegwassen?’ 
Dit waren de twee knagende problemen die ik 
in gedachten had zelfs nadat ik in Jezus was 
gaan geloven. Nadat ik in Jezus ging geloven 
heb ik in tongentaal gesproken en ik geloofde 
ook dat mijn zonden gereinigd waren dankzij 
mijn geloof in Jezus’ bloed.  

Na verloop van tijd stapelden zich echter 
steeds meer zonden in mijn hart op. Ik was vol 
zonden. De gebeden van berouw of het vasten 
konden mijn zonden niet uit mijn hart 
wegwassen zolang ik slechts vertrouwde op 
Jezus bloed. Ik maakte me lange tijd zorgen 
over mijn dagelijkse zonden. Hoe meer ik me 
zorgen maakte, hoe vastberadener ik de 
boodschap van Jezus aan anderen preekte. Ik 
bezocht ook de kerk vaker en wijdde mezelf 
helemaal op aan het dienen van Jezus terwijl ik 
op Zijn bloed vertrouwde.  

Na verloop van tijd blokkeerden de 
dagelijkse zonden in mijn hart me er echter van 
om het ware geloof te hebben. Het was 
moeilijker dan ooit tevoren om in Jezus te 
geloven. Ik probeerde meer op Jezus bloed te 
vertrouwen en ik deed mijn best en vergrootte 
mijn toewijding tot God. De leegheid in mijn 
hart werd echter groter. Dit soort geloof gaf me 
een leeg en lethargisch gevoel en liet me een 
schijnheilige Christen worden die slechts 
geïnteresseerd was in uiterlijke verschijningen. 
Maar ik dacht bij mezelf, “Iedereen gelooft op 
deze manier in Jezus, niet alleen ik!” Ik 
probeerde te ontkennen dat mijn geloof een 
vergissing was. Het bloed van Jezus en de 
gebeden van berouw konden echter nog steeds 
niet mijn dagelijkse zonden wegwassen. 

Met welk geloof konden mijn dagelijkse 
zonden dan gereinigd worden? Mijn dagelijkse 
zonden konden slechts worden weggewassen 
doordat ik geloofde dat al mijn zonden aan 
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Jezus waren doorgegeven toen Hij in de 
Jordaan gedoopt werd. Dit staat geschreven in 
Mattheus 3:13-17. Waarom zijn dan mijn 
dagelijkse zonden niet door Jezus’ bloed 
weggewassen? Ik kon het prachtige evangelie 
niet dat de betekenis bevatte van Johannes’ 
doopsel aan Jezus, en ik geloofde er niet in.  

Betekent het dat alle zonden van de wereld 
door Jezus’ doopsel waren weggewassen? Ja, 
dat is waar. De Bijbel draagt getuigenis door dit 
te zeggen, “Zo iemand niet geboren wordt uit 
water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods 
niet ingaan” (Johannes 3:3-5). Jezus kwam 
naar deze wereld en accepteerde alle zonden 
van de wereld door Zijn doopsel door Johannes. 

Ik twijfelde nog steeds hierover en vergeleek 
het Oude en het Nieuwe Testament om dit te 
verhelderen. Datgene wat ik vond, was 
inderdaad waar. Alle zonden van de wereld 
waren aan Jezus doorgegeven toen Hij gedoopt 
werd en al mijn zonden waren toen ook aan 

Hem doorgegeven. Ik werd geheiligd door mijn 
geloof in deze woorden. Ik begon me te 
realiseren dat dit het woord van de waarheid 
was zoals het geschreven staat in de Bijbel en 
het is het prachtigste evangelie van de wereld. 

Daarbij komt dat ik me realiseerde waarom 
mijn zonden niet waren uitgewist door mijn 
geloof in alleen maar Jezus’ bloed. De reden 
was dat ik mijn dagelijkse zonden niet aan 
Jezus kon doorgeven toen ik niet de waarheid 
van Zijn doopsel in de Jordaan kon. Uiteindelijk 
had ik de waarheid ontmoet. Ik leerde dat Jezus 
voor mij naar deze wereld kwam, en dat Hij alle 
zonden van de wereld door Zijn doopsel op 
Zich nam en later gekruisigd werd om ons van 
alle zonden van de wereld te verlossen. Ik 
leerde ook de waarheid dat het doel van Jezus’ 
doopsel en Zijn bloed aan het Kruis het was om 
alle zonden van de wereld weg te nemen en ik 
geloofde erin. Nu ben ik rechtvaardig dankzij 
mijn geloof in het prachtige evangelie dat Jezus 
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ons gaf en doordat al mijn zonden vergeven 
zijn. 

Het waren niet de leringen van de kerk die 
mijn zonden uitwiste, het was Jezus’ doopsel en 
Zijn bloed aan het Kruis die dat deden. Deze 
waarheid was in het prachtige evangelie. Ik 
werd niet alleen van al mijn zonden gered en 
rechtvaardig door mijn geloof in Jezus’ bloed, 
maar door mijn geloof dat Jezus’ doopsel en 
Zijn bloed aan het Kruis mijn zaligheid zijn.  

Er is nog een ding waarvoor ik wil danken 
nl. dat Gods Heilige Geest over me kwam nadat 
ik in het prachtige evangelie ben gaan geloven. 
Nu is de Heilige Geest samen met de woorden 
van Jezus doopsel door Johannes en Zijn bloed 
aan het Kruis, in mij aanwezig. 

Ik dank de Heer die me dit prachtige 
evangelie gaf en die me hetzelfde geloof liet 
preken als dat van Jezus’ Apostels. God gaf me 
de Heilige Geest terwijl ik alleen maar in het 
prachtige evangelie geloofde. Nu kan ik deze 

boodschap met grote eer en overtuiging aan 
iedereen in de wereld overleveren. Ik kan hen 
zeker vertellen dat het niet hun zonden zal 
uitwissen als zij slechts in Jezus bloed geloven!  

Maar ik kan ze vertellen dat hun zonden 
zeker weggewassen zullen worden als zij 
gewoon in het prachtige evangelie geloven dat 
van het doopsel van Jezus door Johannes vertelt 
en van Zijn bloed aan het Kruis. Ik schaam me 
in het geringste niet voor God als ik dit 
prachtige evangelie preek. Ik kan nu eervol dit 
prachtige evangelie van de wedergeboorte uit 
het water en de Geest aan alle mensen over de 
hele wereld preken. Ik dank de Heer. Ik dank de 
Heer die me van het levende water van de 
Heilige Geest liet drinken door me het 
evangelie van het water en de Geest te geven.  
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Wetenschappelijke proeven hebben 
aangetoond dat het ware evangelie 
dat van het water en de Geest is 

 
Heeft u werkelijk de verlossing van uw 

zonden en de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen? Hoe kunt u zeggen of het evangelie 
werkelijk waar is? Ik voerde eens een proef uit 
op mensen die in het prachtige evangelie dat 
ons door Jezus gegeven werd, gingen geloven. 
Aan een persoon preekte ik slechts de 
boodschap van Jezus Christus’ bloed aan het 
Kruis. Ik zei hem ook dat er geen zonde in 
Jezus Christus moest zijn. De andere persoon 
preekte ik het prachtige evangelie van Jezus’ 
doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het 
Kruis. Het resultaat was dat de persoon die de 
verlossing van zijn zonden kreeg door slechts in 
Jezus’ bloed te geloven, zei dat hij constant 
voor zijn dagelijkse zonden vergeven moest 

worden. Maar de persoon die in het prachtige 
evangelie van Jezus doopsel en bloed geloofde, 
zei daarentegen dat hij nu een volmaakt 
zondeloos persoon was geworden. 

Hij zei dat hij geen zonden in zijn hart had 
omdat hij in de waarheid geloofde dat Jezus al 
zijn zonden had weggenomen en ervoor was 
veroordeeld. Hij was ook in staat de Heilige 
Geest van God te ontvangen omdat hij in het 
prachtige evangelie geloofde dat zegt dat Jezus 
doopsel van Johannes alle zonden van de 
wereld wegwaste.  

De reden waarom deze man kon zeggen dat 
hij niet langer zonden in zijn hart had, was 
omdat hij de Heilige Geest in zijn hart had 
ontvangen door zijn geloof in het prachtige 
evangelie. De Heilige Geest gaf hem de 
overtuiging om te zeggen dat hij geen zonden in 
zijn hart had. God geeft de inwoning van de 
Heilige Geest aan iedereen die in Jezus doopsel 
van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis 
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gelooft. In wie is de Heilige Geest aanwezig? 
De Heilige wordt als gave gegeven aan degenen 
die in het prachtige evangelie van Jezus’ 
doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het 
Kruis geloven. 

Veel mensen hebben de waarheid over de 
ontvangst van de Heilige Geest verkeerd 
begrepen en het prachtige evangelie opzij 
geschoven alleen maar omdat ze het 
oppervlakkige verschijnsel van de Pinksterdag 
hebben gezien. De mensen denken dat zij in 
staat zullen zijn om de inwoning van de Heilige 
Geest te ontvangen als zij wanhopig bidden en 
de Heilige Geest zoeken. De Christenen over de 
hele wereld hadden heel lang geen idee van de 
waarheid die zei dat iemand de Heilige Geest 
slechts kon ontvangen door in het prachtige 
evangelie van Jezus doopsel en bloed te 
geloven. Nu zijn echter veel dienaren van God, 
die de inwoning van de Heilige Geest door hun 
geloof in het evangelie van het water en de 

Geest hebben ontvangen, het evangelie, met 
hulp van de Heilige Geest, aan het preken. Veel 
mensen over de hele wereld hebben hierdoor 
geleerd om dit prachtige evangelie te accepteren 
en de inwoning van de Heilige Geest te 
ontvangen. 

God laat de mensen die in dit prachtige 
evangelie geloven, de inwoning van de Heilige 
Geest ervaren. In de Bijbel staat, “En het zal 
zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal 
uitstorten van Mijn Geest op alle vlees” 
(Handelingen 2:17). Men moet echter weten dat 
het verkeerd is om te proberen de inwoning van 
de Heilige Geest te krijgen zonder het prachtige 
evangelie te kennen. Er is geen andere manier 
om de inwoning van de Heilige Geest te 
ontvangen dan in het doopsel van Jezus door 
Johannes en Zijn bloed aan het Kruis te 
geloven.  

Omdat God zegt dat iemand slechts het 
Koninkrijk der Hemel kan binnengaan als hij is 
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wedergeboren uit het water en de Geest, en 
omdat het slechts de wedergeborenen zijn die 
de gave van de Heilige Geest bezitten, bestaat 
er geen twijfel over dat iedereen de inwoning 
van de Heilige Geest nodig heeft om het 
Koninkrijk der Hemel binnen te gaan. Hoe kunt 
u denken de Heilige Geest te ontvangen of de 
Hemel binnen te gaan zonder in het prachtige 
evangelie van het water en de Geest te geloven? 
Er is geen andere weg naar de Hemel dan het 
geloof in het prachtige evangelie. U kunt slechts 
de Heilige Geest ontvangen door in het 
evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed te 
geloven. Zoals we geld geven als we dingen 
kopen, zo ontvangen we de inwoning van de 
Heilige Geest als we in het prachtige evangelie 
geloven.  

Ik wil u vertellen dat als u werkelijk de 
inwoning van de Heilige Geest wilt ontvangen, 
u eerst het evangelie van het water en de Geest 
moet kennen en erin moet geloven. Dan zult u 

de ontvangst van de Heilige Geest ervaren. U 
kunt slechts de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen door in het prachtige evangelie van 
het water en de Geest te geloven. God wilt u de 
inwoning van de Heilige Geest aanbieden.  

Ik geloof in het prachtige evangelie en na 
verloop van tijd voel ik zelfs nog sterker dat dit 
prachtige evangelie dat God me heeft gegeven 
het prachtigste en waardevolste ding in de 
wereld is. Ik ben God erg dankbaar. Voelt u 
hetzelfde? We beseffen dat diegenen onder ons 
die de Heilige Geest hebben ontvangen, enorm 
gezegend zijn door God.  

Ik geef u de boodschap over hoe u de 
inwoning van de Heilige Geest kunt krijgen 
door in het prachtige evangelie te geloven. 
Mensen kunnen zich kwalificeren om de 
inwoning van de Heilige Geest te ontvangen 
door slechts dit gezegende prachtige evangelie 
van de wedergeboorte uit het water en de Geest 
te accepteren. 
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In Johannes 7:38 zegt Jezus, “Die in Mij 
gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des 
levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.” 
Dit betekent dat de mensen die de verlossing 
van al hun zonden hebben ontvangen door hun 
geloof in het prachtige evangelie dat Jezus 
Christus hen gaf, de inwoning van de Heilige 
Geest hebben. Het levende water van de Heilige 
Geest zal als een rivier uit hun hart stromen. 
Mensen die in dit prachtige evangelie geloven, 
zullen de stroom van de Geestelijke levende 
waters ervaren. 

Ook al was ik een toegewijd gelovige in 
Jezus voordat ik door het evangelie van het 
water en de Geest wedergeboren werd, er was 
geen levend water van de Heilige Geest dat uit 
mijn hart stroomde. Nadat ik echter in het 
prachtige evangelie van het water en de Geest 
ben gaan geloven, begon het levende water 
spontaan uit mijn hart te stromen net zoals het 
in de Bijbel geschreven staat. Zelfs op dit 

moment stroomt het levende water samen met 
het evangelie van het water en de Geest dat God 
me gaf. Het levende water van de Heilige Geest 
stroomt het hele jaar rijkelijk uit mijn hart. Ik 
begon mijn werk als evangelist te doen, het 
prachtige evangelie te preken, nadat ik de 
inwoning van de Heilige Geest had ontvangen. 

 
 

Mijn geloofsbelijdenis nadat ik in 
het prachtige evangelie ben gaan 
geloven en de inwoning van de 
Heilige Geest had ontvangen 

 
Het was op het eind van de herfst toen ik 

vooraan in de twintig was. Die herfst in het 
bijzonder liet me aan de onvermijdelijkheid van 
mijn dood denken. Dat jaar werd mijn leven 
getekend door verwarring, leegte en duisternis 
door de zonden in mijn hart. Ik ging de 
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verkeerde richting uit zonder dat ik enig idee 
had van waar ik heen moest. Ik werd ziek en de 
leegte in mijn hart groeide.  

Door mijn zonden was ik helemaal wanhopig 
en ik was niet eens zeker van de oorzaak. Ik had 
geen andere keuze dan te wachten op Gods 
oordeel aan het plotse einde van mijn leven en 
ik smeekte om de verlossing van mijn zonden. 
“O Heer, ik wil de verlossing van mijn zonden 
door mijn geloof in U ontvangen voor ik sterf. 
Heel alstublieft ook de ziekten in mijn 
lichaam!” Ik bad en bad. 

En toen begon er nieuwe hoop vanuit het 
diepste van mijn verlaten hart te stromen. Mijn 
hart werd vervuld met een verlangen naar God 
en het was zo heet als een bal vuur. Het was 
niet wanhoop, het was nieuwe hoop die in mijn 
hart brandde als een laaiend vuur. Vanaf die 
dag begon mijn nieuwe religieuze leven, waarin 
ik geloofde dat Jezus aan het Kruis stierf om me 
van mijn zonden te redden. 

Niet lang hierna ervoer ik de tongentaal. 
Daarna bleef ik tranen vergieten als ik dacht aan 
het bloed dat Jezus aan het Kruis vergoot. Ik 
was dankbaar dat Hij Zijn bloed aan het Kruis 
voor mij vergoot.  

Na die gebeurtenis deed ik afstand van mijn 
oude leven en zocht een nieuwe baan die me de 
heilige Zondag liet houden. Op dat moment was 
mijn hart vervuld met liefde voor Jezus en het 
stroomde steeds over met de eindeloze 
dankbaarheid wanneer ik voelde dat Jezus Zijn 
bloed aan het Kruis had vergoten om mij van 
mijn zonden te redden. Mijn religieuze geest 
begon te groeien maar het was slechts 
gebaseerd op de woorden van Jezus’ bloed aan 
het Kruis. 

Later werd mijn religieuze leven echter 
geplaagd door verdriet vanwege mijn zwakheid 
en de dagelijkse zonden. Niet al mijn dagelijkse 
zonden waren volledig weggewassen omdat 
mijn geloof slechts in Jezus’ bloed aan het 
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Kruis was. Ik probeerde mijn dagelijkse zonden 
door berouwgebeden weg te wassen. De 
gebeden die ik aanbood in de hoop Gods 
vergeving te krijgen, konden echter niet 
volledig mijn dagelijkse zonden wegwassen. 
Het was alles omdat ik me niet aan Gods wetten 
kon houden. Mijn dagelijkse zonden begonnen 
zich op te stapelen.  

Alhoewel mijn zonden niet volledig waren 
weggewassen door mijn berouwgebeden, had ik 
geen andere keuze dan deze gebeden te blijven 
geven. Ik geloofde dat ik mijn zonden door 
berouwgebeden kon wegwassen en door, iedere 
keer als ik zondigde, aan Jezus’ bloed aan het 
Kruis te denken. Mijn dagelijkse zonden 
stapelden zich tijdens mijn religieuze leven 
steeds meer op vanwege mijn zwakheden. Mijn 
leed werd slechts groter vanwege deze zonden.  

Ik werd een Farizeese Christen. Ik werd 
aangesteld als ouderling en later als evangelist 
ondanks de last van mijn zonden. Ik preekte het 

evangelie als ik de pijn van mijn dagelijkse 
zonden voelde terwijl ik dacht dat dit de enigste 
manier was om mijn ziel te reinigen. Maar mijn 
dagelijkse zonden werden niet gereinigd door 
dit soort geloof dat gebaseerd was op een 
doctrine en zelfopoffering. 

Ik had zelfs de ervaring gevangen te worden 
door Satan. Ik viel in verdoemenis door mijn 
dagelijkse zonden en voelde zelfs het verlangen 
om voor mijn overtredingen te sterven. “Je hebt 
gezondigd, nietwaar?” Satan bleef me 
verdoemen en martelen met mijn zonden. 

Mijn geloof stond op het punt in te storten. Ik 
realiseerde me dat ik niet mijn dagelijkse 
zonden door geloof in Jezus’ bloed en 
berouwgebeden alleen kon wegwassen, en 
uiteindelijk bevond ik me in een staat van 
frustratie. 

Terwijl ik het Calvinisme in een theologische 
seminarie had bestudeerd, raakte ik 
geïnteresseerd in de reden voor Jezus’ doopsel 
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van Johannes. Ik vroeg veel professoren 
waarom Jezus Christus door Johannes in de 
Jordaan gedoopt was. Maar hun antwoorden 
waren allemaal clichés, zoals dat Hij gedoopt 
werd om Zijn nederigheid te tonen of om aan te 
kondigen dat Hij de Zoon van God was. Deze 
antwoorden stilden mijn nieuwsgierigheid 
echter niet voldoende. 

 
 

De waarheid van Jezus’ doopsel 
door Johannes liet me het prachtige 
evangelie herkennen 

 
Na mijn tijd in het seminarie, waren mijn 

zonden nog steeds niet weggewassen en ik leed 
meer dan ooit onder hun gewicht. Toen op een 
dag ging ik begrijpen waarom Jezus gedoopt 
werd en waarom Hij zei dat alle gerechtigheid 
vervuld zou worden door deze daad. Het was 

het prachtige evangelie dat zei dat al mijn 
zonden aan Jezus waren doorgegeven door Zijn 
doopsel in de Jordaan. God hielp me om deze 
waarheid door Zijn geschreven woorden te 
realiseren. 

Na het lezen en herlezen van Gods woorden, 
waarin het prachtige evangelie is genoteerd, 
herkende ik uiteindelijk de waarheid dat al mijn 
zonden aan Jezus waren doorgegeven door Zijn 
doopsel van Johannes en dat Hij ervoor aan het 
Kruis veroordeeld werd.  

Toen realiseerde ik me dat de inwoning van 
de Heilige Geest werkelijk tot me was 
gekomen. Al mijn zonden in mijn hart waren 
volledig vergeven nadat ik dit prachtige 
evangelie begreep en erin geloofde. De zonden 
die in me zo ontmoedigd hadden, waren 
volledig weggewassen door de macht van dit 
prachtige evangelie. Deze zonden die nooit 
uitgewist waren ondanks mijn eindeloze 
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zelfopofferingen en berouwgebeden, verdwenen 
volledig in een keer. Ik dank de Heer oprecht. 

Ik spreek de waarheid als ik zeg dat alle 
zonden van de wereld niet alleen door Jezus’ 
bloed aan het Kruis weggewassen konden 
worden. Jezus’ doopsel door Johannes leidde 
ook naar de verlossing van de zonden. Nu moet 
iedereen begrijpen en geloven dat al zijn 
zonden dankzij het prachtige evangelie van het 
water en de Geest, zijn weggewassen. Diep in 
mijn hart heb ik de inwoning van de Heilige 
Geest omdat ik in het prachtige evangelie van 
het water en de Geest geloof; en het woord van 
Gods Getuigenis waarin Hij heeft getuigt aan 
Zijn Zoon, was genoeg om alle zonden van 
mijn hart te verdrijven. Ik ontving de Heilige 
Geest als een duif vanwege van mijn geloof in 
het prachtige evangelie. 

Vanaf die dag werkt de Heilige Geest in mijn 
hart en laat me mijn geestelijke werk doen, dus 
het preken van het prachtige evangelie. Nu is er 

geen zonden in mijn hart. Jezus’ doopsel door 
Johannes en Zijn bloed aan het Kruis droegen 
getuigenis aan de verlossing van mijn zonden 
en lieten me de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen. Halleluja! Ik loof de Heer. De 
Heilige Geest kwam stilletjes als een duif over 
me en was vanaf de dag dat ik in het evangelie 
van het water en de Geest ging geloven in me 
aanwezig te zijn. Hij begon in mijn hart te 
werken, soms als een duif, en andere keren als 
een brandende haard. 

U kunt nu ook de inwoning van de Heilige 
Geest ontvangen als u het prachtige evangelie 
van het water en de Geest accepteert en erin 
gelooft. Wilt u niet de Heilige Geest ontvangen 
en de Heer loven door samen met mij in het 
prachtige evangelie van het water en de Geest te 
geloven? Wilt u niet met mij werken om het 
prachtige evangelie van het water en de Geest 
over de hele wereld te preken? Het prachtige 
evangelie van het water en de Geest zullen u 



◄           Inhoudsopgave           ► 

150   Door wie stroomt het levende water van de Heilige Geest? 

 

heiligen en u de inwoning van de Heilige Geest 
geven. De gerechtigheid van God wordt van 
geloof tot geloof in het evangelie geopenbaard. 
Daarom wordt de inwoning van de Heilige 
Geest slechts gegeven door geloof in het 
prachtige evangelie van het water en de Geest.  

 
 

De wonderbaarlijke dingen die de 
Heilige Geest voor me heeft gedaan 

 
Nadat ik de inwoning van de Heilige Geest 

heb ontvangen, ging ik in een nieuwe kerk 
werken om het prachtige evangelie te preken. 
De Heilige Geest liet me krachtig het prachtige 
evangelie preken.  

In die tijd vond de volgende gebeurtenis 
plaats. In de stad waar ik woonde, was een 
kleermaker die zaken deed met buitenlandse 
klanten. Deze persoon was een ouderling. Hij 
stopte ooit bij een plaatselijk hotel om met 

iemand zaken te doen en hij zag onze poster 
daar. Hij voelde zich aangetrokken door de 
uitnodiging en probeerde contact met me op te 
nemen. We ontmoetten elkaar en hij zei dat hij 
lange tijd in zonde had geleefd. Na vijf uur over 
het evangelie van het water en de Geest te 
hebben gesproken, herkende hij uiteindelijk de 
waarheid van de verlossing van de zonden. Hij 
werd wedergeboren en ontving toen ook de 
inwoning van de Heilige Geest.  

Hier is een ander verhaal dat gebeurde toen 
ik een kerkgebouw aan het zoeken was. Ik vond 
een wonderbaarlijk en ruim gebouw. Maar in 
die tijd had ik onvoldoende geld om het als ons 
kerkgebouw te huren. Het leek onmogelijk om 
het gebouw te huren door het grote tekort in 
mijn taxatie. De Heilige Geest in me zei echter, 
“Ben sterk en heb vertrouwen.” Verrassend 
genoeg was ik in staat om het kerkgebouw te 
krijgen en Zijn werk te doen dank zij de hulp 
van de Heilige Geest. De Heilige Geest liet me 
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vanaf die tijd het prachtige evangelie van het 
water en de Geest preken. De Heilige Geest die 
in mijn hart aanwezig is, is zelfs op dit moment 
bij me, en Hij stimuleert me om het prachtige 
evangelie aan alle mensen te preken. En ik zie 
dat degenen die dit prachtige evangelie horen 
en erin geloven, de inwoning van de Heilige 
Geest ontvangen.  

Ik dank de Heilige Geest die me de 
mogelijkheid gaf om dit prachtige evangelie te 
preken. Ik weet dat zelfs mijn hele leven niet 
genoeg zou zijn om over alle dingen te 
schrijven die de Heilige Geest voor me gedaan 
heeft. De Heilige Geest liet me met het levende 
water leven dat spontaan uit mijn hart stroomde. 
Ik dank Hem die in mij aanwezig is. 

 
 
 
 
 
 
 

De Heilige Geest plantte de 
gemeente die met hem wandelt door 
het evangelie van het water en de 
Geest 

 
Ik was eens in de wildernis om het prachtige 

evangelie te preken. In die tijd leidde God me 
naar een klein dorpje en ik ontmoette een kleine 
groep mensen die God zochten. God liet me 
hun het prachtige evangelie geven waardoor ze 
de inwoning van de Heilige Geest kregen. Zij 
ontvingen ook de Heilige Geest door naar het 
prachtige evangelie te luisteren en erin te 
geloven. De Heilige Geest liet hen mijn co-
werkers worden en ik ging samen met deze co-
werkers dit prachtige evangelie vanaf dat 
moment over de hele wereld preken. 

Op dat moment waren zij maar een kleine 
groep mensen die niet tot een religieuze 
groepering behoorden. Zij wilden volgens Gods 
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woorden leven, maar riepen wanhopig naar God 
om vergeving van hun zonden te krijgen 
vanwege de slavernij van hun zonden. De 
Heilige Geest leed me naar deze groep mensen 
en stimuleerde me om dit prachtige evangelie te 
preken. Ik kon zien dat de Heilige Geest zowel 
hun als ook mij had voorbereid om elkaar te 
ontmoeten. God liet me dit prachtige evangelie 
van het water en de Geest preken, beginnend bij 
het opofferingssysteem zoals het geschreven 
staat in Leviticus, en de mensen ontvingen de 
Heilige Geest door de woorden van het 
prachtige evangelie. 

God vestigde de kerk van de Heilige Geest 
samen met de gelovigen in het prachtige 
evangelie. De Heilige Geest benoemde ze tot 
Jezus’ discipels door het prachtige evangelie. 
Meer en meer schapen zijn begonnen de Heilige 
Geest te ontvangen en de gemeente binnen te 
komen.  

De Heilige Geest liet me een missieschool 
oprichten en discipels scholen. Hij hielp me de 
mensen Gods woorden te leren en hen volgens 
geloof te leren gehoorzamen en dienen als Gods 
werkers. Hij stond toe dat de werken van het 
prachtige evangelie overal waar zij kwamen, 
plaatsvonden en God plantte Zijn gemeenten 
door hen. De Heilige Geest heeft Zijn dienaren 
geleid om het prachtige evangelie van het water 
en de Geest te preken. De Heilige Geest leidde 
de rechtvaardigen, die de verlossing van de 
zonden kregen, om zich met de gemeente te 
verenigen en gezegend een rechtvaardig leven 
te leiden in deze wereld.  

Satan heeft de mensen sinds mensenheugenis 
bedrogen en hij zal dat blijven doen. Satan zegt 
de mensen dat zij de Heilige Geest kunnen 
ontvangen door berouwgebeden, vasten of het 
opleggen van handen. Dit is helemaal niet waar. 
Mensen kunnen de Heilige Geest niet 
ontvangen door berouwgebeden of het opleggen 
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van handen. Zij kunnen de Heilige Geest slechts 
ontvangen als zij van al hun zonden vergeven 
zijn door in het evangelie van het water en de 
Geest te geloven dat God ons gaf. Dit is de 
ware betekenis van de inwoning van de Heilige 
Geest. De Heilige Geest heeft Jezus’ discipels 
constant geleid naar het preken van het 
prachtige evangelie van het water en de Geest 
om de mensen te helpen de inwoning van de 
Heilige Geest te ontvangen. 

 
 

De Heilige Geest heeft ons 
wereldwijd naar de 
literatuurdiensten geleid 

 
Net als Paulus het prachtige evangelie in zijn 

epistels liet, zo is de Heilige Geest die in mijn 
hart aanwezig is, voor mij de katalysator 
geweest om het prachtige evangelie van het 
water en de Geest te schrijven. Daarom geven 

wij Christelijke boeken uit die het prachtige 
evangelie bevatten, waardoor gelovigen naar de 
ontvangst van de Heilige Geest worden geleid. 
We begonnen met kleine verhandelingen van 
slechts een paar bladzijden, maar al gauw 
verspreidden onze boeken, die het prachtige 
evangelie bevatten, zich over de hele wereld. 

De Heilige Geest die in me aanwezig is, leidt 
steeds meer mensen naar de gemeente nadat ze 
de ontvangst van de verlossing van hun zonden 
hebben ontvangen door het lezen van de boeken 
en nadat ze in het prachtige evangelie zijn gaan 
geloven. Bovendien liet Hij ons het prachtige 
evangelie in verschillende talen preken. Hij liet 
ons het prachtige evangelie in ongeveer 150 
landen over de hele wereld preken, inclusief de 
Verenigde Staten.  

De Heilige geest stimuleerde de gemeente 
om voor de werelddienst te preken en Hij heeft 
ons het prachtige evangelie in verschillende 
talen laten vertalen en het door 
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literatuurdiensten laten preken zodat veel 
verschillende nationaliteiten het konden horen 
en erin konden geloven. De Heilige Geest liet 
me met nieuwe discipels in andere landen 
samenwerken en er samen met hen het 
prachtige evangelie preken. Ik dank de Heilige 
Geest. 

De Heilige Geest vervulde me met 
enthousiasme om het evangelie in Rusland te 
preken. De Heilige Geest liet ons bidden en gaf 
ons de kans om waarheidzoekende Russische 
prekers te ontmoeten en het prachtige evangelie 
aan hen te preken. Toen hoorden zij voor het 
eerst het prachtige evangelie. Daarna ontvingen 
zij, net als ons, de Heilige Geest, nadat ze het 
prachtige evangelie van het water en de Geest 
hadden gehoord.  

Een van hun, een professor van een nationale 
universiteit in Moskou, bood deze belijdenis 
aan, nadat hij het prachtige evangelie van het 
water en de Geest hoorde.  

“Zes jaar lang geloofde ik in God maar ik 
geloofde zonder Hem werkelijk te begrijpen. 
Nadat ik van het prachtige evangelie van het 
water en de Geest hoorde, had ik echter een 
sterk geloof en een kalme troost in mijn hart. Ik 
dank de Heer werkelijk. Ik had tot op dat 
moment gedacht dat ik een religieus leven leed, 
door het juiste geloof. Mijn religieuze leven 
bestond slecht uit het geloof in het bloed van 
Jezus, die voor onze zonden stierf. Ik had er 
echter geen idee van dat God al mijn zonden 
had gereinigd.  

Toen ontmoette ik de wedergeboren prekers 
en hoorde ik het prachtige evangelie dat God 
ons gaf en ik leerde dat ik nog steeds een 
zondaar was. Ik probeerde meer te weten te 
komen over het prachtige evangelie en ook over 
wat het betekent om rechtvaardig te zijn. Ik 
realiseerde me dat al mijn zonden aan Jezus 
waren doorgegeven toen Hij gedoopt werd. Het 
was het prachtige evangelie. Ik realiseerde me 
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dat niet alleen de erfzonde, maar ook mijn 
dagelijkse zonden en al mijn toekomstige 
zonden aan Hem waren doorgegeven door Zijn 
doopsel. Ik verkreeg het enorme geluk om 
wedergeboren te zijn door dit evangelie van de 
waarheid te horen en erin te geloven.”  

Veel Russen, inclusief deze professor, 
ontvingen de Heilige Geest door het prachtige 
evangelie van het water en de Geest te horen en 
erin te geloven. Nu is de gemeente van de 
Heilige Geest daar gevestigd, en steeds meer 
mensen gaan in het prachtige evangelie geloven 
door de werken van de Heilige Geest. God deed 
al deze dingen en daarom dank ik de Heilige 
Geest in het bijzonder. 

De Heilige Geest die in mij aanwezig is, 
maakte me een wedergeboren Christen, net als 
degenen die in het prachtige evangelie van het 
water en de Geest geloven, en nu preek ik het 
prachtige evangelie aan de wereld. Hij liet onze 
boeken over het prachtige evangelie niet alleen 

ononderbroken vertaald worden naar het 
Engels, maar ook naar vele andere talen over de 
wereld. Hij liet ons dit prachtige evangelie over 
de hele wereld preken. Ik dank de Heilige 
Geest. U kunt ook de inwoning van de Heilige 
Geest ontvangen God wilt dat u de inwoning 
van de Heilige Geest heeft. 

Veel mensen proberen de Heilige Geest te 
ontvangen door Zijn naam te roepen en 
wanhopig gebeden aan God aan te bieden. Het 
is echter verkeerd om te proberen de Heilige 
Geest te krijgen zonder het prachtige evangelie 
van het water en de Geest dat Jezus ons gaf. Het 
is een valse lering om te zeggen dat iemand de 
Heilige Geest zonder Jezus’ prachtige evangelie 
van het water en de Geest kan ontvangen.  

Ontvingen Jezus’ discipels de Heilige Geest 
zonder in het prachtige evangelie dat Jezus hen 
gaf, te geloven? Nee, absoluut niet. U moet 
weten dat de Heilige Geest tegenwoordig in 
degenen aanwezig is die in het prachtige 
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evangelie van het water en de Geest geloven, en 
het levende water van de Heilige Geest stroomt 
uit hun harten. Zelfs op dit moment stroomt het 
levende water van de Heilige Geest samen met 
het prachtige evangelie uit mijn hart. Halleluja, 
ik dank de Heer.  
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Het evangelie van Zijn 
doopsel dat ons reinigde 

 
 

< Efeziërs 2:14-22 > 
“Want Hij is onze vrede, Die deze beiden 

een gemaakt heeft, en den middelmuur des 
afscheidsels gebroken hebbende, Heeft Hij 
de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, 
namelijk de wet der geboden in inzettingen 
bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven 
tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede 
makende; En opdat Hij die beiden met God 
in een lichaam zou verzoenen door het kruis, 
de vijandschap aan hetzelve gedood 
hebbende. En komende, heeft Hij door het 
Evangelie vrede verkondigd u, die verre 
waart, en dien, die nabij waren. Want door 
Hem hebben wij beiden den toegang door 
een Geest tot den Vader. Zo zijt gij dan niet 

meer vreemdelingen en bijwoners, maar 
medeburgers der heiligen, en huisgenoten 
Gods; Gebouwd op het fondament der 
apostelen en profeten, waarvan Jezus 
Christus is de uiterste Hoeksteen; Op 
Welken het gehele gebouw, bekwamelijk 
samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen 
tempel in den Heere; Op Welken ook gij 
mede gebouwd wordt tot een woonstede 
Gods in den Geest.” 

 
 

Waardoor is de mens  
van God vervreemd? 

 

Door de zonde. 
 
 

Het door armoede afgestane kind 
 
Het is een halve eeuw geleden sinds de 

Koreaanse Oorlog is afgelopen. Maar het liet 
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enorme wonden achter bij het Koreaanse volk. 
In de nasleep van de Koreaanse Oorlog werden 
veel kleine Koreaanse kinderen geadopteerd in 
het buitenland. Ook al kwamen de hulptroepen 
van de Verenigde Naties naar Korea en hielpen 
ze ons enorm in die tijd, maar veel kinderen 
hadden geen vader meer nadat de soldaten 
waren vertrokken.  

Veel van de VN soldaten die vrouwen en 
kinderen hier hadden, lieten hun families achter 
toen zij naar huis keerden. Veel van deze 
kinderen werden toen door hun moeders naar 
weeshuizen verbannen en daarna in het 
buitenland voor adoptie opgegeven. Eigenlijk 
was het een groot geluk dat deze jonge mensen 
pleegouders konden vinden en een goede 
opvoeding konden krijgen. 

Deze geadopteerde kinderen realiseerden 
zich, naarmate zij ouder werden, dat zij er 
redelijk anders uitzagen als hun ouders en hun 
buren en zij kregen te horen dat zij geadopteerd 

waren van een land ver weg dat Korea heet. 
‘Waarom verlieten mijn ouders mij? Stuurden 
zij me naar dit land omdat zij me haatten?’ Met 
hun jonge verstand konden deze kinderen 
gewoon niet begrijpen wat er gebeurd was.  

Hun nieuwsgierigheid en haat ten opzichte 
van hun echte ouders groeide samen met een 
verlangen om hen te ontmoeten. ‘Ik vraag me af 
hoe mijn ouders eruitzien? Hoe konden zij me 
verlaten? Deden ze het omdat ze me haatten? 
Nee, er was waarschijnlijk een reden voor.’ Er 
heersten waarschijnlijk veel misverstanden en 
ze voelden zich soms zelfs extreem gehaat. En 
andere keren besloten ze er niet meer over 
nadenken. Voordat ze het beseften, verging de 
tijd en de kinderen werden volwassenen. Zij 
trouwden, kregen kinderen en vormden hun 
eigen families. 

Ik raakte geïnteresseerd in deze kinderen 
door een programma op een van de locale tv-
zenders. In dit programma interviewde een tv 
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verslaggever een vrouw die geadopteerd was en 
die nu in Duitsland woont. Deze vrouw was op 
dat moment ergens in de twintig en ze studeerde 
theologie. Eerst deed de vrouw enorm haar best 
om de verslaggevers te vermijden omdat ze niet 
wilde dat iemand merkte dat ze geadopteerd 
was. De verslaggever overtuigde haar ervan dat 
haar medewerking aan een interview zou helpen 
om de vloedgolf van adopties naar het 
buitenland te stoppen. De vrouw stemde toe.  

Een van de vragen van de verslaggever was, 
“Wat zou je zeggen als je je echte ouders zou 
ontmoeten? Waarnaar ben je het meest 
benieuwd?” De vrouw antwoordde, “Ik kan het 
gewoon niet begrijpen waarom zij me ter 
adoptie opgaven. Ik wil hun vragen of ze me 
haatten.” Haar natuurlijke moeder zag het 
interview van de vrouw op TV, nam contact op 
met de televisiezender en zei dat ze haar 
dochter wilde ontmoeten. Zo ontmoetten de 
twee elkaar. 

De moeder ging erg vroeg naar het vliegveld 
en wachtte op de komst van haar dochter. Toen 
de jonge vrouw door de uitgang kwam, kon 
haar moeder niets anders dan er staan te huilen. 

Deze twee mensen hadden elkaar nooit 
tevoren ontmoet. De eerste keer dat de moeder 
haar volwassen dochter zag, was toen ze op TV 
verscheen. Ook al spraken ze verschillende 
talen, zij konden met elkaar praten via hun hart, 
en door de emoties die ze uitwisselden. Zij 
raakten hun gezicht aan terwijl de moeder om 
vergeving smeekte voor wat ze had gedaan. Ze 
kon slechts huilen en herhalen dat ze er enorme 
spijt van had. 

De moeder bracht haar dochter thuis en zij 
aten samen. Natuurlijk sprak de dochter alleen 
maar Duits en de moeder slechts Koreaans, 
zodat zij niet verbaal konden communiceren. 
Maar op de een of andere manier, stond het feit 
dat ze moeder en dochter waren, hun toe om 
elkaar te verstaan. Zij hadden veel woordloze 
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conversaties en uitten zich door gebaren, 
elkanders gezicht aan te raken en met hun ogen 
en hart te spreken. 

Tegen de tijd dat ze naar Duitsland 
terugkeerde, wist de dochter dat haar 
natuurlijke moeder van haar hield. Dezelfde 
verslaggevers die het bovenstaande interview 
hadden geleid, spraken weer met haar voordat 
ze naar Duitsland vertrok. “Het is niet nodig dat 
ik vraag waarom mijn moeder me heeft 
afgestaan voor adoptie. Mijn moeder is zelfs nu 
nog arm. De rijke mensen in dit land zijn zo rijk 
dat zij buitenlandse auto’s rijden, maar mijn 
moeder leeft nog steeds in armoede.” Ze ging 
verder, “Ik weet dat mijn moeder me heeft 
weggestuurd om me van de armoede te 
bewaren, zelfs al heb ik mijn moeder die vraag 
niet gesteld en heb ik dus geen antwoord van 
haar heb gekregen. Daarom vond ik het niet 
nodig om haar die vraag te stellen en dat is 
waarom alle twijfel en haat nu weg zijn.”  

Mensen vervreemden van God door 
de zonden in hun hart 

 
Waarom worden we van God gescheiden en 

waarom kunnen we niet dichter bij Hem 
komen? De vrouw die ter adoptie opgegeven 
was, ontdekte dat haar natuurlijke moeder haar 
had weggestuurd om haar van de armoede te 
bewaren. Is hetzelfde waar van God? God 
schiep ons naar Zijn eigen beeld. Wat kon ons 
van Hem hebben gescheiden? Het antwoord is 
dat Satan de mens ertoe verleidde om te 
zondigen en de zonde scheidt de mens van God. 

Oorspronkelijk schiep God de mens naar 
Zijn eigen beeld en Hij hield zielsveel van Zijn 
schepping. De mens werd gemaakt als 
onderwerp voor Gods liefde en hij was nobeler 
dan ieder ander schepsel. Een gevallen engel 
die Satan heette, probeerde de mens echter van 
God te laten vervreemden. Satan verleidde de 



◄           Inhoudsopgave           ► 

162   Het evangelie van Zijn doopsel dat ons reinigde 

 

mens ertoe Gods woorden niet te geloven en hij 
liet de mens van de vrucht van de boom der 
kennis van het goed en kwaad eten.  

De mens werd dus van God gescheiden door 
zijn zonde. De mens was ongehoorzaam 
tegenover God. De mens at niet de vrucht van 
de boom des levens dat God had toegestaan en 
die hem het eeuwige leven gaf, maar in plaats 
daarvan at hij de verboden vruchten die hem de 
kennis van het goed en kwaad gaven. Hierdoor 
werd de mens van God gescheiden. 

Het voormalige onderwerp van Gods liefde, 
de mens, was ongehoorzaam en werd van Hem 
gescheiden door arrogantie. Door de zonde die 
in zijn hart aanwezig was, is de mens 
uiteindelijk van God vervreemd. Daarna leefde 
de mens lange tijd gescheiden van God en 
klaagde, “Waarom verliet God ons nadat Hij 
ons schiep? Waarom liet Hij ons zondigen? 
Waarom stuurt Hij ons naar de hel nadat Hij 
ons zwak gemaakt heeft? Het zou beter geweest 

zijn als Hij ons helemaal niet gemaakt had.” We 
leefden met veel vragen, maar ook met 
nieuwsgierigheid, twijfel en haat voordat we 
wedergeboren waren. 

Toen ik de geadopteerde vrouw op de tv zag, 
besefte ik dat de relatie tussen de mens en God 
hetzelfde is als de relatie die zij had met haar 
natuurlijke moeder. Geen tegenspoed, 
misverstand, vloek of zonde kan de mens van 
God, onder welke omstandigheden ook, 
scheiden. Ik kon ook begrijpen dat het nog 
steeds mogelijk was dat er misverstanden 
waren, ook al is de relatie tussen God en de 
mens op liefde gebaseerd. 

Net als de moeder haar dochter niet had 
weggestuurd uit haat, zo scheidde God Zich niet 
van de mens uit haat maar vanwege de zonde. 
Er is geen reden voor God om de mens te haten 
en er is geen reden voor de mens om God te 
haten. We houden van elkaar. De reden dat de 
mens van God gescheiden blijft, is dat hij een 
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zondaar werd nadat hij zich aan Satans bedrog 
heeft overgegeven.  

 
 

God heeft ons door Jezus omhelsd 
 
“Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die 

eertijds verre waart, nabij geworden door het 
bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Die 
deze beiden een gemaakt heeft, en den 
middelmuur des afscheidsels gebroken 
hebbende, Heeft Hij de vijandschap in Zijn 
vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der 
geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die 
twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou 
scheppen, vrede makende” (Efeziërs 2:13-15). 
De Heer werd gedoopt door Johannes en nam 
alle zonden van de wereld weg om de wet van 
de geboden af te schaffen. Daarna vergoot Hij 
Zijn bloed aan het Kruis om de mens van zijn 
zonden te redden en hem door God omhelsd te 

laten worden. God heeft nu degenen die door 
Hem gereinigd waren, omhelsd. 

Heeft u zich ooit een wereld zonder water 
voorgesteld? Niet zo lang geleden, bezocht ik 
een Bijbelbijeenkomst in Inchon City, een van 
de grootste havens in Korea, waar men enkele 
dagen geen leidingwater had en ik dacht, 
‘mensen kunnen niet zonder water leven.’ 

Als God deze wereld een maand lang, zonder 
water zou maken, dan zou het onmogelijk zijn 
om in de steden te leven vanwege de stank, het 
vuil en de alomtegenwoordige dorst. We 
moeten de waarde van het water, dat God ons 
gegeven heeft, begrijpen. Net als water een 
absolute noodzaak voor de mensen is, zo is het 
doopsel dat Jezus van Johannes in de Jordaan 
ontving, onmisbaar. 

Als Jezus niet naar deze wereld was 
gekomen om door Johannes gedoopt te worden, 
hoe zouden de gelovigen in Jezus dan de 
verlossing van de zonden ontvangen? Net als de 
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mensen niet zonder water kunnen leven, zou 
iedereen in deze wereld sterven aan hun zonden 
als Johannes Jezus niet gedoopt had. 

Omdat Jezus’ doopsel echter al onze zonden 
wegnam, kunnen we nu met zekerheid zeggen 
dat onze harten gereinigd zijn en dat we 
gezegend zijn met de zaligheid. Jezus’ doopsel 
is wezenlijk voor ons geloof. Bovendien is Zijn 
doopsel van absoluut belang voor ons om de 
inwoning van de Heilige Geest te ontvangen. 

Petrus, een van Jezus’ discipels, zei, 
“Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook 
behoudt, door de opstanding van Jezus 
Christus,” (1 Petrus 3:21). Petrus’ bewering 
zegt dat Jezus door Johannes de Doper gedoopt 
was en Zijn bloed vergoot om ons van onze 
zonden te redden. Jezus’ doopsel, dat alle 
zonden van de wereld wegwaste, is het ware 
evangelie.  

Laat ons nu eens naar de passage van het 
bronzen wasbekken kijken in Exodus 30:17-21. 

“En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Gij 
zult ook een koperen wasvat maken, met zijn 
koperen voet, om te wassen; en gij zult het 
zetten tussen de tent der samenkomst, en tussen 
het altaar, en gij zult water daarin doen; Dat 
Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun 
handen en voeten.Wanneer zij in de tent der 
samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met 
water wassen, opdat zij niet sterven; of 
wanneer zij tot het altaar naderen, om te 
dienen, dat zij het vuuroffer den HEERE 
aansteken; Zij zullen dan hun handen en voeten 
wassen, opdat zij niet sterven; en dit zal hun 
een eeuwige inzetting zijn, voor hem en zijn 
zaad, bij hun geslachten.” 

In de Tabernakel was een bronzen 
wasbekken dat tussen de tabernakel en het 
altaar was geplaatst en dat water bevatte om 
zich mee te wassen. Hoe vies zouden de 
offergaven van de priesters wel niet zijn 
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geweest zijn als dit wasbekken niet in de 
tabernakel was geweest? 

Hoeveel bloed en vuil zouden de priesters 
die zoveel dagelijkse offers aanboden voor het 
volk en hun handen op het zondeoffer legden en 
het daarna doodden, op zich hebben? De 
priester zou erg vies zijn geworden als er geen 
wasbekken in het tabernakel zou zijn geweest. 

Daarom bereidde God het wasbekken voor, 
opdat zij dichter tot Hem konden komen met 
schone handen. Zondaars gaven hun zonden 
door het opleggen van handen aan het 
zondeoffer door en daarna offerden de priesters 
voor hen deze offers aan God. God bereidde het 
bronzen wasbekken zodat de priesters het 
heiligdom konden binnengaan en zodat zij zich 
met water konden wassen, opdat ze niet zouden 
sterven. Zelfs een priester kon niet het 
heiligdom binnen terwijl hij bevlekt was met 
het bloed van een dier. Daarom moesten de 
priesters al het vuil met het water van het 

wasbekken afwassen om dichter bij God te 
komen nadat ze offers hadden aangeboden voor 
de mensen. 

 
 

Jezus’ doopsel waste alle zonden van 
de wereld weg 

 
Door Jezus’ doopsel van Johannes in de 

Jordaan zijn alle zonden van de wereld aan 
Hem doorgegeven. En zijn totale 
onderdompeling in het water symboliseerde 
Zijn dood en toen Hij uit het water tevoorschijn 
kwam, dat betekende Zijn herrijzenis. Met 
andere woorden, Jezus werd door Johannes 
gedoopt om alle zonden van de wereld weg te 
nemen, de lonen der zonden te betalen en aan 
het Kruis te sterven. Zijn dood was om de prijs 
voor onze zonden te betalen en Zijn herrijzenis 
was om ons het eeuwige leven te geven.  
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Onze harten zouden vol met zonden zijn als 
we niet hadden geloofd dat Jezus al onze 
zonden door Zijn doopsel wegnam. Hoe konden 
we in dat geval dichter tot God zijn gekomen? 
Het evangelie van de verlossing van de zonden 
is niet een lering van een denominatie maar het 
is de waarheid van God. 

We kunnen ons geloof niet zonder de 
volmaakte kennis voeren, dus we kunnen niet 
de wereld overwinnen wanneer het ons niet 
werkelijk uitmaakt of Jezus door Johannes 
gedoopt werd. Net als alle levende dingen water 
nodig hebben om in leven te blijven, zo hebben 
wij de verlossing van de zonden en het water 
van Jezus’ doopsel nodig om volgens het geloof 
te leven en het Koninkrijk der Hemel binnen te 
gaan. Jezus moest gedoopt worden, aan het 
Kruis sterven en herrijzen, om ons van onze 
zonden te redden. Dit is het evangelie van het 
water en de Geest waar we met ons hele hart in 
moeten geloven. 

Jezus had niets gedaan dat zo’n straf 
verdiende, ook al werd Hij gekruisigd. Hij 
kwam naar deze wereld om onze zonden weg te 
wassen, werd gedoopt toen Hij 30 was en werd 
onze Verlosser door Zijn dood aan het Kruis 
met 33 jaar. God wilde de mensheid Zijn 
kinderen maken, hoe zwak en zondig zij ook 
waren. Daarom werd Jezus gedoopt. God gaf 
ons de verlossing van de zonden en de gave van 
de Heilige Geest tegelijkertijd. 

“Zo iemand niet geboren wordt uit water en 
Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet 
ingaan” (Johannes 3:3-5). U moet weten en 
geloven dat Jezus gedoopt was om al onze 
zonden weg te wassen. Zelfs als iemand een 
wedergeboren Christen is, zal zijn hart gauw 
vervuild zijn als hij niet over de waarheid dat 
Jezus Christus alle zonden van de wereld door 
Zijn doopsel wegnam, nadenkt. Omdat we 
materiële wezens zijn, zijn we bestemd om door 
de zonden in ons dagelijkse leven vervuild te 
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worden. Daarom moeten we altijd volgens het 
geloof leven en over Jezus’ doopsel, Zijn bloed 
en Zijn herrijzenis nadenken. Dit geloof 
behoudt ons tot de dag dat we het Koninkrijk 
der Hemel binnengaan. 

Jezus had geen andere keuze dan gedoopt te 
worden en voor onze zonden te sterven, dus 
moeten we geloven dat Hij ons hierdoor de 
zaligheid bracht. We hoeven niets anders te 
doen dan in dit prachtige evangelie te geloven 
om van alle zonden van de wereld verlost te 
worden. 

We danken de Heer die ons het evangelie 
van het water en de Geest gaf. Het grootste 
geschenk dat God ons gaf, was om Zijn 
eniggeboren Zoon te zenden om ons van al onze 
zonden te redden door Zijn doopsel en bloed.  

De reden waarom we niet dichter bij God 
konden komen en gedwongen waren om van 
Hem gescheiden te leven, was dat we zonden in 
ons hart hadden. Jezus werd door Johannes 

gedoopt om alle zonden van de wereld weg te 
nemen en Hij stierf aan het Kruis om de muur 
die de mens van God scheidde, af te breken. De 
relatie tussen God en de mens werd hersteld 
door Zijn doopsel en bloed. We danken Hem 
voor deze gaven. De liefde van de natuurlijke 
ouders tegenover hun kind is groot, maar het is 
niet te vergelijken met Gods liefde, waardoor 
Jezus ons zondaars redde. 

Jezus doopsel en Zijn bloed zijn allebei 
belangrijk. Als er geen water in deze wereld 
was, zou er dan een levend wezen overleven? 
Zonder Jezus’ doopsel zou er niemand zonder 
zonde in zijn hart zijn. Als Jezus niet gedoopt 
was en als Hij niet aan het Kruis was gestorven, 
dan zou niemand de verlossing van de zonden 
hebben ontvangen. Gelukkig werd Jezus 
gedoopt en maakte Hij het allerbeste offer voor 
ons. Zelfs al komen wij tekort en zijn we zwak, 
we kunnen toch de Heilige Geest ontvangen 
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door in Zijn doopsel en bloed aan het Kruis te 
geloven.  

Mensen die in Jezus Christus’ doopsel en 
dood aan het Kruis geloven, kunnen dichter bij 
God komen, bidden en Hem loven. We zijn nu 
in staat de Heer te loven en Hem te aanbidden 
omdat we Zijn kinderen zijn geworden. Dit is 
Gods genade en zegen. Het evangelie van het 
doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis is 
werkelijk wonderbaarlijk. We kunnen allen de 
zaligheid en de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen door in dit prachtige evangelie te 
geloven.  
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Wandel door de Geest! 
 
 

< Galaten 5:16-26, 6:6-18 >  
“En ik zeg: Wandelt door den Geest en 

volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 
Want het vlees begeert tegen den Geest, en 
de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen 
elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij 
wildet. Maar indien gij door den Geest geleid 
wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De 
werken des vleses nu zijn openbaar; welke 
zijn overspel, hoererij, onreinigheid, 
ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, 
vijandschappen, twisten, afgunstigheden, 
toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, 
moord, dronkenschappen, brasserijen, en 
dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, 
gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die 
zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet 

zullen beerven. Maar de vrucht des Geestes 
is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de 
zodanigen is de wet niet. Maar die van 
Christus zijn, hebben het vlees gekruist met 
de bewegingen en begeerlijkheden. Indien 
wij door den Geest leven, zo laat ons ook 
door den Geest wandelen. Laat ons niet zijn 
zoekers van ijdele eer, elkander tergende, 
elkander benijdende.”  

“En die onderwezen wordt in het Woord, 
dele mede van alle goederen dengene, die 
hem onderwijst. Dwaalt niet; God laat Zich 
niet bespotten; want zo wat de mens zaait, 
dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen 
vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis 
maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit 
den Geest het eeuwige leven maaien. Doch 
laat ons, goed doende, niet vertragen; want 
te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet 
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verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, 
laat ons goed doen aan allen, maar meest aan 
de huisgenoten des geloofs. Ziet, hoe groten 
brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al 
degenen, die een schoon gelaat willen tonen 
naar het vlees, die noodzaken u besneden te 
worden, alleenlijk opdat zij vanwege het 
kruis van Christus niet zouden vervolgd 
worden. Want ook zij zelven, die besneden 
worden, houden de wet niet; maar zij willen, 
dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees 
roemen zouden. Maar het zij verre van mij, 
dat ik zou roemen, anders dan in het kruis 
van onzen Heere Jezus Christus; door 
Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der 
wereld. Want in Christus Jezus heeft noch 
besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, 
maar een nieuw schepsel. En zovelen als er 
naar dezen regel zullen wandelen, over 
dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en 
over het Israel Gods. Voorts, niemand doe 

mij moeite aan; want ik draag de littekenen 
van den Heere Jezus in mijn lichaam. De 
genade van onzen Heere Jezus Christus zij 
met uw geest, broeders! Amen.” 

 
 

Wat moeten wij doen om  
door de Geest te wandelen? 

 
We moeten het prachtige evangelie  

preken en volgen. 
 
 
De apostel Paulus schreef in zijn epistel aan 

de Galaten over de Heilige Geest. In Galaten 
5:13-14 zei hij, “Want gij zijt tot vrijheid 
geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de 
vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; 
maar dient elkander door de liefde. Want de 
gehele wet wordt in een woord vervuld, 
namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, 
gelijk uzelven.”  
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De boodschap is dus in het kort dat we deze 
vrijheid niet als een kans moeten beschouwen 
om onszelf aan de lust van het vlees over te 
geven, maar dat we elkaar door de liefde 
moeten dienen en het prachtige evangelie 
moeten volgen omdat we van de zonden gered 
en verlost zijn door in het prachtige evangelie te 
geloven. Omdat God ons van al onze zonden 
redde, is het voor ons gepast om het evangelie 
te preken. Paulus zei ook “Maar indien gij 
elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van 
elkander niet verteerd wordt” (Galaten 5:15). 

 
 

Wandel door de Geest om vervuld te  
worden met de Heilige Geest 

 
In Galaten 5:16 zei Paulus, “En ik zeg: 

Wandelt door den Geest en volbrengt de 
begeerlijkheden des vleses niet.” En in verzen 
22-26 zei hij, “Maar de vrucht des Geestes is 

liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de 
zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus 
zijn, hebben het vlees gekruist met de 
bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door 
den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest 
wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele 
eer, elkander tergende, elkander benijdende.” 
Hier vertelt Paulus ons dat we de vrucht van de 
Geest zullen dragen als we door de Geest 
wandelen. De Heilige Geest verlangt van ons 
dat we door de Geest wandelen. Maar we leven 
in het vlees.  

Wij mensen, zijn geboren met het vlees dat 
niet de vrucht van de Geest kan dragen. Zelfs 
als we proberen door de Geest te wandelen, kan 
onze aard niet veranderd worden. Daarom 
kunnen slechts degenen die de inwoning van de 
Heilige Geest hebben ontvangen door in het 
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prachtige evangelie te geloven, door de Geest 
wandelen en de vrucht van de Geest dragen.  

Als de Bijbel ons zegt dat we door de Geest 
moeten wandelen, dan betekent het dat we het 
prachtige evangelie moeten preken zodat 
anderen ook van hun zonden vergeven kunnen 
worden. Als we voor dit prachtige evangelie 
leven, zullen we de vruchten van de Geest 
dragen. Het gaat er dus niet om de menselijke 
aard te veranderen. Als we met dit prachtige 
evangelie wandelen, kunnen we de vrucht van 
de Geest dragen, nl. liefde, vreugde, vrede, 
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en matigheid. De 
vrucht van de Geest helpt ons anderen van hun 
zonden te redden zodat zij een eeuwig leven 
kunnen hebben.  

 
 
 
 

De lusten van het vlees versus de  
verlangens van de Geest 

 
Paulus zei “Want het vlees begeert tegen den 

Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze 
staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, 
hetgeen gij wildet” (Galaten 5:17). Omdat wij, 
die verlost zijn, zowel de lust van het vlees als 
ook van de Geest bezitten, zijn deze twee 
elementen altijd met elkaar in conflict. Hierdoor 
kan geen van de twee ons hart volledig vullen. 

De Geest laat ons diep in ons hart wensen 
om het prachtige evangelie te preken en de Heer 
te dienen. Het laat ons ijverig met geestelijke 
werken bezig zijn. Het helpt ons mensen van 
hun zonden te redden door het prachtige 
evangelie van God te preken.  

Maar aan de andere kant wekken onze 
verlangens de lusten van het vlees op, zodat we 
niet door de Geest kunnen wandelen. Dit is het 
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eeuwige conflict tussen de Geest en de lusten 
van het vlees. Als iemand verteerd is door de 
lusten van het vlees, zal hij uiteindelijk het 
vlees bevoorraden. Het vlees richt zijn 
verlangen tegen de Geest. Zij zijn elkanders 
tegengestelden waardoor we niet de dingen 
doen die we willen doen.  

Wat is er dan nodig om door de Geest te 
wandelen? En welk soort dingen behaagt God? 
God zei dat het preken en volgen van het 
prachtige evangelie, het leven van het wandelen 
door de Geest is. Hij geeft degenen die de 
inwoning van de Heilige Geest hebben, het hart 
om door de Geest te wandelen, zodat zij een 
geestelijk leven kunnen leiden. 

Het gebod dat God ons gaf om de vrucht van 
de Geest te dragen door met de Geest te 
wandelen, was een berisping en een bevel aan 
ons om anderen van hun zonden te redden door 
het prachtige evangelie te preken. Met de 

Heilige Geest te wandelen betekent een leven te 
leiden dat God behaagt.  

Om door de Geest te wandelen, moeten we 
op de eerste plaats de inwoning van de Heilige 
Geest hebben. Als we de Heilige Geest in ons 
willen ontvangen, moeten we eerst in het 
prachtige evangelie geloven dat God ons 
gegeven heeft. Als we niet diep in ons hart in 
het prachtige evangelie geloven, zullen we niet 
de inwoning van de Heilige Geest ontvangen, 
noch zullen we de zaligheid van de zonden 
ontvangen waardoor we niet door de Geest 
kunnen wandelen.  

De Geest geeft ons het verlangen om het 
prachtige evangelie te preken, de Heer te dienen 
en God heerlijkheid te brengen. Dit verlangen 
komt van een hart dat aan God is opgedragen en 
het komt door het prachtige evangelie aan de 
hele wereld te preken. Het komt ook van een 
hart dat bereid is om alles te doen wat nodig is 
om het prachtige evangelie te preken. Degenen 
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die in het prachtige evangelie geloven en de 
Heilige Geest ontvangen nadat zij van hun 
zonden vergeven zijn, kunnen door de Geest 
wandelen en zichzelf toewijden om het 
evangelie te preken. Dit is hun geestelijke 
erfenis van bovenaf.  

Degenen die de inwoning van de Heilige 
Geest hebben, gaan de Heilige Geest 
gehoorzamen en wandelen met de Geest, ook al 
hebben ze nog altijd de lusten van het vlees, 
omdat de Heilige Geest in hen aanwezig is. 
Paulus zei, “Wandel door de Geest!” Wat hij 
hiermee bedoelt, is dat we het prachtige 
evangelie van het water en de Heilige Geest dat 
Jezus ons gaf, moeten preken zodat we anderen 
kunnen helpen van hun zonden vergeven te 
worden.  

Soms wandelen we volgens het vlees terwijl 
we met de Geest wandelen. De lusten van het 
vlees en de verlangens van de Geest vechten in 
ons leven tegen elkaar, maar wat we moeten 

weten en duidelijk dienen te herkennen is dat 
degenen die de inwoning van de Heilige Geest 
hebben, een leven dienen te leven door met de 
Geest te wandelen. Slechts op deze manier 
zullen we in staat zijn om ons leven met de 
zegens van God te vervullen. Als degenen die 
de inwoning van de Heilige Geest hebben, 
weigeren om de vrucht van de Geest te dragen, 
zullen zij vergaan door de vrucht van het vlees 
te dragen. Hun vrucht is vergankelijk en 
waardeloos. Hierdoor moeten we leven door in 
de Geest te wandelen.  

We hebben “Wandel door de Geest” 
gehoord, maar sommigen onder u zullen 
denken, “Hoe kan ik dat doen, als ik de Heilige 
Geest niet in me voel?” Sommigen onder ons 
denken dat we slechts de inwoning van de 
Heilige Geest kunnen herkennen als God direct 
aan ons verscheen en tot ons zou spreken. Maar 
dit is een misverstand. De Geest geeft ons het 
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verlangen om voor het evangelie van het water 
en de geest te leven.  

Er zullen momenten zijn dat we ervan 
overtuigd zijn dat Hij in ons aanwezig is maar 
we kunnen Hem niet voelen omdat we volgens 
het vlees wandelen. Sommigen zullen zelfs 
denken dat Hij in ons slaapt. Dit zijn degenen 
die de Heilige Geest hebben ontvangen maar 
nog altijd door het vlees wandelen.  

Deze mensen troosten slechts hun eigen 
vlees en handelen zoals het vlees hen beveelt, 
maar ze lijden uiteindelijk vanwege hun steeds 
groter wordende eisen van het vlees. Zelfs 
degenen die de inwoning van de Heilige Geest 
hebben, neigen ertoe om volgens de lusten van 
hun vlees te leven omdat zij denken dat het 
natuurlijk is. Maar degenen die zich aan het 
vlees onderwerpen, worden uiteindelijk de 
slaven van het vlees.  

De Heer vertelt ons om volgens de Geest te 
leven. Dit betekent dat men het prachtige 

evangelie moet dienen. Het betekent ook dat we 
onszelf volledig moeten toewijden aan het 
prachtige evangelie van het water en de Geest. 
Door zich op het evangelie te verheugen en 
ernaar te leven, is volgens de Geest te leven. 
We moeten zo leven door te leren wat het 
betekent om door de Geest te wandelen. 
Wandelt u door de Geest? 

 
 

Kan iemand die niet de inwoning 
van de Heilige Geest heeft 
ontvangen, door de Geest wandelen?  

 
Degenen die niet wedergeboren zijn, weten 

niet wat het betekent om door de Geest te 
wandelen. Veel mensen proberen dus de 
Heilige Geest te ontvangen en verlangen er op 
hun eigen manier naar. Zij denken dat de 
handeling van het verlangen naar de Heilige 
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Geest, hetzelfde is als vervuld te zijn met de 
Heilige Geest. 

Als mensen zich bijvoorbeeld in bepaalde 
kerken verzamelen voor de dienst, de preker 
luid bidt en iedereen de naam van de Heer 
begint te roepen. Sommigen beginnen de 
tongentaal te spreken alsof zij vervuld zijn met 
de Heilige Geest, maar niemand, niet eens 
zijzelf, kunnen begrijpen wat zij zeggen. In de 
tussentijd vallen enkelen op de grond en hun 
lichamen beginnen in extase te bibberen. Zij 
zijn natuurlijk van demonen bezeten maar zij 
denken dat zij de Heilige Geest hebben 
ontvangen. Dan komt het oproer als de mensen 
roepen, “Heer, Heer!” Zij roepen naar de Heer, 
huilen en klappen in hun handen. Dit 
verschijnsel wordt gewoonlijk “vervuld zijn 
met de Heilige Geest” genoemd.  

De preker spreekt de tongentaal terwijl hij op 
de preekstoel slaat, en mensen schreeuwen uit: 
“Heer! Heer!” Zij houden van dit soort 

atmosfeer en sommigen zeggen zelfs dat zij een 
visioen van de boom der kennis van het goed en 
kwaad hadden in de Hof van Eden en van 
Jezus’ gezicht tijdens hun onheilige trance. Zij 
vatten deze dingen abusievelijk op als manieren 
om de Heilige Geest te ontvangen, met Hem 
vervuld te zijn en met Hem te wandelen. Hun 
misleide daden komen door hun misverstanden 
over het woord van God en de Heilige Geest. 

“Wandel door de Geest.” Dat zei God tot 
degenen die wedergeboren zijn. Het betekent 
dat men de dingen moet doen die Hem behagen. 
Paulus vergeleek de daden van het vlees met de 
vrucht van de Heilige Geest. Hij zei, “Maar de 
vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, matigheid” (Galaten 
5:22-23).  

Om “met de Geest te wandelen” betekent om 
het prachtige evangelie te preken en anderen 
van hun zonden te redden. Als we dat doen, 
zullen we in staat zijn om de vrucht van de 
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Geest te dragen. De vruchten van de Geest zijn 
liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, matigheid, en we zullen in 
staat zijn om deze vruchten slechts dan te 
dragen als we volgens het prachtige evangelie 
leven. Als iemand het prachtige evangelie dient 
en preekt, zichzelf eraan opoffert, dan kan hij 
een geestelijk leven leiden dat vervuld is met de 
Heilige Geest.  

Als een vrucht van de Geest, betekent 
“goedheid” het doen van goede daden. Het 
betekent ook deugd. Het behoud van deugd 
voor het prachtige evangelie en het doen van 
iets dat goed is voor anderen is goedheid. Het 
hoogste goed is voor God om het evangelie te 
preken voor het goed van anderen.  

En “goedertierenheid” is barmhartigheid 
voor mensen te voelen. Hij die genade heeft tot 
anderen en het evangelie met geduld en 
goedertierenheid dient, zal vrede hebben. Hij 
die in de Geest wandelt, is gelukkig om het 

werk van de Heer volbracht te zien, houdt ervan 
om Zijn werk te doen, houdt van anderen en is 
toegewijd in alle dingen. Alhoewel niemand 
hen verplichtte dit te doen, zijn degenen die de 
inwoning van de Heilige Geest hebben, 
toegewijd in Zijn werk totdat het volbracht is. 
Hij is zachtmoedig en gematigd. Hij heeft de 
vrucht van de Geest. De persoon die de Heilige 
Geest in zich heeft, wandelt door de Geest. 
Slechts als hij dit doet, zal hij in staat zijn om 
de vrucht van de Geest te dragen. 

U kunt ook de vrucht van de Geest dragen 
als u door de Geest wandelt. Maar als u dat niet 
doet, zult u uiteindelijk door de lusten van het 
vlees wandelen. De Geschriften zeggen in 
Galaten 5:19-21, “De werken des vleses nu zijn 
openbaar; welke zijn overspel, hoererij, 
onreinigheid, ontuchtigheid, Afgoderij, 
venijngeving, vijandschappen, twisten, 
afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, 
ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, 
brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te 
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voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat 
die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet 
zullen beerven.” 

 
 

De werken van het vlees zijn 
duidelijk 

 
De werken van het vlees zijn duidelijk. Het 

eerste werk van het vlees is “overspel”, wat 
betekent dat men een ongepaste relatie met het 
andere geslacht heeft. De tweede is “hoererij.” 
De derde is “onreinigheid.” De vierde is 
“ontuchtigheid”, wat betekent dat men 
wellustig is. De vijfde is “verafgoding,” wat 
betekent dat men afgoden dient. De zesde is 
“venijngeving.” De zevende is 
“vijandschappen.” Als iemand zonder de 
Heilige Geest wandelt volgens het vlees, hij 
volgens zijn zondige aard slechts zijn 
vijandigheid t.o.v. anderen kan tonen. De 

achtste is “twisten.” Dit betekent dat we ruzie 
zoeken met onze vrienden of familie. De 
anderen zijn “afgunstigheden, toorn en 
brasserijen.” Al deze zijn karakteristieken van 
mensen die met het vlees wandelen.  

De tiende is “tweestrijd.” Als iemand slechts 
volgens het vlees wandelt, is het voor hem 
onmogelijk om het werk van de gemeente te 
doen en uiteindelijk zal hij de gemeente uit 
zichzelf verlaten. De elfde is “ketterij.” Hij die 
door het vlees loopt, doet dit om zijn eigen 
vlees te bevredigen. Maar dat leven is zo anders 
van de wil van God dat hij uiteindelijk van het 
prachtige evangelie zal afkeren. Ketterij 
betekent afwijken van de bijbelse waarheid. 
Niemand die geloof in het woord van God heeft 
en in de Geest wandelt, zal zich van de wil van 
God afkeren. “Nijd, moord, dronkenschappen, 
brasserijen, en dergelijke” zijn ook werken van 
het vlees. Degenen die slechts volgens hun 
vlees wandelen, praktiseren zulke dingen 
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uiteindelijk. Daarom zegt de Heer, “Wandel 
door de Geest.” Wij, die wedergeboren zijn, 
moeten door de Geest wandelen.  

Degenen die niet wedergeboren zijn, hebben 
niets anders dan de lusten van het vlees in hun 
hart. Daarom binden ze zich aan “hoererij, 
onreinigheid, ontuchtigheid en afgoderij.” Valse 
prekers die niet wedergeboren, praktiseren 
‘venijnigheid’ bij hun volgelingen om hen over 
te halen veel geld te doneren. Zij geven 
belangrijke verantwoordelijkheden en hoge 
posities binnen de gemeente aan degenen die 
het meeste doneren. Degenen die volgens het 
vlees leven, tonen hun ‘vijandigheden’ voor 
anderen. Zij verdelen kerken in veel 
groeperingen, pochen over hun eigen 
groepering en keuren anderen af als ketters. 
“Twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, 
tweedracht, ketterijen” zijn allen in het hart van 
degenen die niet wedergeboren zijn. Het zal 

hetzelfde zijn voor ons, de heiligen, als we 
slechts volgens het vlees wandelen. 

 
 

De Geest maakt wedergeboren  
Christenen de vrucht van de Heilige 
Geest 

 
Degenen die wedergeboren zijn, moeten 

leven om het prachtige evangelie te preken. 
Omdat het te moeilijk voor ons is om alleen de 
Heer te volgen, moeten we het prachtige 
evangelie dienen door ons bij Gods gemeente 
aan te sluiten. We moeten samen bidden en 
onze energie toewijden om een persoon te 
worden die volgens het prachtige evangelie van 
de Geest wandelt. Mensen die door de Geest 
wandelen, leven om het evangelie van het water 
en de Geest te preken. Het wandelen volgens 
het vlees betekent dus om slechts een leven 
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voor zichzelf te leven terwijl degenen die door 
de Geest wandelen, werken om de zielen van 
anderen te redden. Veel wedergeboren 
Christenen leiden dit soort prachtig leven. Zij 
leven voor het goed van anderen.  

Er zijn enorm veel mensen over de hele 
wereld die nog nooit van het prachtige 
evangelie hebben gehoord. We houden van de 
mensen in Afrika en Azië. We houden van 
iedereen in Europa en Amerika als mede de 
mensen op afgelegen eilanden. We zouden onze 
liefde moeten tonen door ze met het evangelie 
van het water en de Geest bekend te maken.  

We moeten in de Geest wandelen. Hiertegen 
is geen wet. “Maar de vrucht des Geestes is 
liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de 
zodanigen is de wet niet” (Galaten 5:22-23). Is 
er een wet die hiertegen kan zijn? Nee. Dit is de 
wet van de Geest die we moeten gehoorzamen. 

Paulus zei ons door de Geest te wandelen. Net 
als onze Heer Zijn leven voor ons zondaars gaf, 
moeten we het evangelie aan anderen preken. 
Anderen van hun zonden te redden, is wandelen 
met de Geest. We zouden door de Geest moeten 
wandelen.  

Paulus zei in Galaten 5:24-26, “Maar die 
van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met 
de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij 
door den Geest leven, zo laat ons ook door den 
Geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van 
ijdele eer, elkander tergende, elkander 
benijdende.” Als we in de Geest leven, moeten 
we leven om de verloren zielen te redden. We 
moeten het werk van de Geest doen en met 
Hem wandelen. De Heilige Geest die God ons 
gaf, leidde ons naar het leven met Jezus 
Christus in ons hart. De Heilige Geest is de 
Koning der Liefde. God gebruikt ons als 
voertuigen van Zijn liefde. 
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Paulus zei, “Maar die van Christus zijn, 
hebben het vlees gekruist met de bewegingen en 
begeerlijkheden” (Galaten 5:24). Hij zei ook 
dat degenen die wedergeboren waren, samen 
met Jezus Christus moeten sterven. Degenen 
die werkelijk wedergeboren zijn, zijn werkelijk 
reeds met Jezus gestorven. We beseffen het 
niet, maar we stierven reeds met Jezus Christus 
toen Hij gekruisigd werd om voor onze zonden 
te betalen. Met andere woorden, het feit dat 
Jezus Christus gekruisigd was, betekent dat u en 
ik met Hem aan het Kruis stierven. Zijn dood 
was onze dood en Zijn herrijzenis, symboliseert 
onze gegarandeerde herrijzenis. U en ik leven 
en sterven in Jezus Christus door ons geloof. 
We hebben geloof nodig. Ons geloof laat ons 
door de Geest wandelen.  

God heeft ons macht gegeven om door de 
Geest te wandelen. Wij, die van al onze zonden 
vergeven zijn, moeten daarom door de Geest 
wandelen. Degenen die de Heilige Geest 

hebben ontvangen, moeten dankbaar zijn dat 
hun zonden vergeven zijn en ze moeten zichzelf 
toewijden aan het preken van het prachtige 
evangelie voor de zaligheid van de verlorenen. 
Ook al is iemand van zijn zonden vergeven en 
wedergeboren, dan nog zal hij van de gemeente 
van de Heer gescheiden worden en niet in staat 
zijn om Hem te dienen als hij volgens de lusten 
van het vlees leeft. U en ik moeten volgens het 
evangelie van het water en de Geest leven tot de 
Dag van onze Heer Jezus Christus. 

 
 

Wordt nooit hoogmoedig maar leef  
volgens de volheid van de Heilige 
Geest  

 
Paulus zei, “Laat ons niet zijn zoekers van 

ijdele eer, elkander tergende, elkander 
benijdende.” Wat is hoogmoed? Hoogmoed is 
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om volgens de lusten van het vlees te wandelen. 
Er zijn veel mensen in deze wereld die leven 
voor hun eigen hoogmoed. Veel mensen 
vergaren geld, wedijveren om verhevenheid, 
houden van wereldse schoonheid en leven voor 
het hier en nu. Er is geen getrouwheid in deze 
mensen en zij zullen vergaan en na verloop van 
tijd verdwijnen. Daarom worden de mensen die 
volgens het vlees wandelen, hoogmoedig 
genoemd. Zelfs als zij rijk zijn, is er geen echte 
vrede en tevredenheid in hun hart. De vrucht 
van het vlees zal uiteindelijk vergaan. Aardse 
dingen zijn nutteloos voor de ziel van anderen 
en ze zijn slechts voor iemand zelf. Zij zijn 
slechts goed voor iemands eigen vlees.  

De Bijbel zegt, “De vreze des goddelozen, 
die zal hem overkomen; maar de begeerte der 
rechtvaardigen zal God geven” (Spreuken 
11:24). Zij die niet wedergeboren zijn, proberen 
zoveel mogelijk geld achter te houden. Omdat 
wereldse dingen alles voor hen betekent, 

hebben zij geen plaats in zich om voor anderen 
te zorgen. Daarom willen zij slechts voor hun 
eigen leven zorgen. Maar in de Bijbel staat dat 
er iemand is die meer achterhoudt dan juist is, 
maar dat het tot armoede leidt. Mensen 
wandelen volgens de lusten van het vlees maar 
het resultaat is hetzelfde als dat men een 
overvaller tegenkomt en vermoord wordt. Al 
deze dingen zijn het resultaat van hoogmoed. 

 
 

Degenen die de verlangens van de 
Geest willen volgen 

 
Paulus wilde een leven leiden in de Geest. 

En hij deed dat ook. Hij leerde ons om goed 
volgens Gods woord te leven. In Galaten 6:6-10 
zei hij, “En die onderwezen wordt in het 
Woord, dele mede van alle goederen dengene, 
die hem onderwijst. Dwaalt niet; God laat Zich 
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niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat 
zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees 
zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar 
die in den Geest zaait, zal uit den Geest het 
eeuwige leven maaien. Doch laat ons, goed 
doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen 
wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, 
terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan 
allen, maar meest aan de huisgenoten des 
geloofs.”  

  
Paulus adviseerde degenen die Gods woord 

kennen, alle goede dingen met hun leraren te 
delen. Hij bedoelde met ‘goede dingen’ dat we 
de Heer moeten behagen door de verloren 
zielen te redden door tijdens het leven met de 
Geest te wandelen en het evangelie te preken. 
Degenen die wedergeboren zijn, moeten zich 
verenigen met degenen die onderwijzen en door 
de Geest wandelen door dezelfde gedachten, 
liefde en oordeel te hebben.  

“En die onderwezen wordt in het Woord, 
dele mede van alle goederen dengene, die hem 
onderwijst.” ‘Goede dingen’ betekent anderen 
van hun zonden te redden door de gemeente. 
Paulus zei ons alles met dezelfde gedachten te 
doen, in hetzelfde gebed en met dezelfde 
toewijding. We moeten de werken van de Heer 
samen doen.  

Paulus zei, “Dwaalt niet; God laat Zich niet 
bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal 
hij ook maaien.” Hier betekent ‘bespotten’, 
‘uitlachen en spotten.’ “Dwaalt niet; God laat 
Zich niet bespotten” betekent dus dat we God 
niet moeten uitlachen en niet met Hem moeten 
spotten. Iemand moet bijvoorbeeld niet de 
woorden van God licht nemen, ze met zijn 
eigen woorden vertalen en er niet in geloven. 
Paulus zei, “want zo wat de mens zaait, dat zal 
hij ook maaien.” Dit betekent dat hij die het 
vlees zaait, corruptie zal maaien, maar hij die de 
Geest zaait, het eeuwige leven zal maaien.  
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Wat zullen we oogsten als we volgens het 
prachtige evangelie van het water en de Geest 
leven? We zullen het eeuwige leven en de 
zaligheid van onze zonden ontvangen. We 
zullen de vruchten van de Geest en het eeuwige 
leven door de zegens van God oogsten, doordat 
we de zielen van anderen naar de verlossing van 
hun zonden leiden.  

Maar hoe is dat met de mensen die voor hun 
eigen vlees leven? Zij oogsten corruptie en er is 
niets dan dood op het einde. Er is niets anders 
in hen na hun dood. De mens wordt met lege 
handen geboren en hij sterft met lege handen.  

Als hij anderen van hun zonden redt, zal hij 
de vrucht van de Geest oogsten en het eeuwige 
leven hebben. Maar als hij volgens de lusten 
van het vlees blijft wandelen, zal hij uiteindelijk 
corruptie oogsten. Dan zal hij vloeken oogsten 
en de vloeken aan anderen doorgeven. Daarom 
adviseerde Paulus, die alles over het leven 

volgens het geloof wist, ons, niet volgens het 
vlees te wandelen.  

“Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; 
want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet 
verslappen.” Paulus was een dienaar van God 
die door de Geest wandelde. Als mensen in de 
Bijbel zien dat hij door de Geest wandelde, 
denken sommigen dat de Heilige Geest hem 
direct dingen liet doen zoals, “Paulus, ga naar 
links en ontmoet iemand” of “Je moet die man 
ontwijken.” Maar dat is niet waar.  

Hij wandelde door de Geest door het 
evangelie van de zaligheid aan anderen te 
preken en hen te helpen hun ziel te redden. 
Paulus diende de Heer ook door zich met 
anderen te verenigen die ook door de Geest 
wandelden. Er zijn mensen onder de Christenen 
die niet door de Geest wandelen maar volgens 
de lusten van het vlees wandelen. Zij 
verwelkomden Paulus niet maar gingen tegen 
hem in en lasterden hem. Paulus zei dat hij niets 
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te maken wilde hebben met degenen die tegen 
de discipels van Jezus Christus vochten en hen 
lasterden.  

Als u in de Geest wilt wandelen, moet u 
volgens het evangelie leven. De mensen die 
besneden werden, vervolgden Paulus. In 
Galaten 5:11 staat, “Maar ik, broeders! Indien 
ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik 
nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises 
vernietigd.” De mensen die besneden werden, 
waren degenen die de praktijk van de 
besnijdenis verdedigden door te zeggen, “Zelfs 
als iemand wedergeboren is door het geloof in 
Jezus, moet hij nog besneden worden. Als hij 
niet besneden is in het vlees van zijn voorhuid, 
dan is hij geen kind van God.” Waarom 
vervolgden ze hem? Paulus geloofde dat de 
verlossing en de zegen van het eeuwigdurende 
leven slechts door het geloof in het doopsel van 
Jezus en Zijn bloed aan het Kruis kwam. Dat 
preekte hij.  

Het geloof dat de mensen rechtvaardig 
maakt, komt door het leren van de waarheid en 
het te preken. Paulus vond de waarheid van het 
water en de Geest erg belangrijk. Hij geloofde 
dat degenen die de waarheid konden, met de 
Geest konden wandelen en dat er geen 
besnijdenis nodig was. Dit preekte hij. Maar de 
mensen die besneden waren, geloofden dat de 
besnijdenis een wezenlijk deel van iemands 
geloof in de zaligheid was. Er is echter geen 
evangelie dat anders is dan het evangelie dat 
God heeft doorgegeven en daarom moeten we 
er niets aan toevoegen noch aan onttrekken.  

Toen Paulus in de Geest wandelde, werd hij 
genegeerd en vervolgd door zijn medejoden. 
“Al degenen, die een schoon gelaat willen 
tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden 
te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het 
kruis van Christus niet zouden vervolgd 
worden. Want ook zij zelven, die besneden 
worden, houden de wet niet; maar zij willen, 
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dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees 
roemen zouden. Maar het zij verre van mij, dat 
ik zou roemen, anders dan in het kruis van 
onzen Heere Jezus Christus; door Welken de 
wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Want 
in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige 
kracht, noch voorhuid, maar een nieuw 
schepsel” (Galaten 6:12-15). En Paulus zei 
tegen de mensen die besneden werden, “Al 
degenen, die een schoon gelaat willen tonen 
naar het vlees, die noodzaken u besneden te 
worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis 
van Christus niet zouden vervolgd worden.” 

Paulus berispte degenen die volgens de 
lusten van het vlees wandelden. Zij wandelden 
in daden volgens de lusten van het vlees en er 
waren veel mensen zoals hen. Maar Paulus 
eindigde zijn relaties met hen. Paulus zei, 
“Maar God vergeef me dat ik moet roemen 
behalve in het Kruis van onze Heer Jezus 
Christus.” Jezus Christus werd door Johannes 

gedoopt om alle zonden van de wereld weg te 
nemen en aan het Kruis te sterven om Paulus en 
alle mensen die De Heer onze God roept, te 
redden. Paulus zei, “Door Jezus Christus is de 
wereld voor mij gekruisigd en ik tot de wereld. 
Want in Christus Jezus hebben de mensen die 
besneden zijn noch degenen die dat niet zijn 
enig nut, behalve een nieuwe schepping.” 
Paulus, die dood tot de wereld was, leefde weer 
door Jezus Christus.  

We zijn eigenlijk dood in Jezus Christus. 
Maar soms vergeten we deze waarheid. We 
moeten het geloven. Als we niet het geloof in 
deze waarheid hebben, zijn we gevangen door 
de lusten van het vlees en door onze families, 
en dit voorkomt dat we met de Heer wandelen. 
Ons vlees is zo zwak dat zelfs onze familie er 
niets aan kan doen om Hem te volgen. Slechts 
de Heer kan ons helpen. Maar nu zijn we 
gekruisigd tot de wereld. Hoe kan iemand die 
dood is, aardse mensen in aardse zaken helpen? 
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Mensen die dood zijn in deze wereld, kunnen 
niet de dingen van de wereld bezitten.  

Jezus was herrezen. Zijn herrijzenis liet ons 
wedergeboren worden in een nieuw geestelijk 
leven. Hier hebben we nieuw werk, een nieuwe 
familie, nieuwe hoop. We zijn de wedergeboren 
mensen. Wij, de soldaten van de hemel, hebben 
een verantwoordelijkheid om het woord van 
God te preken. Paulus biechtte dat hij een mens 
werd door anderen te helpen de zaligheid te 
behalen en niet door fysieke middelen maar 
door geestelijke methoden te gebruiken. Hij zei 
dat hij reeds gestorven was en wedergeboren 
door Jezus Christus. Laat ons strijden om het 
soort mensen te worden die dezelfde 
geloofsbelijdenis geven.  

Paulus zei in Galaten 6:17-18, “Voorts, 
niemand doe mij moeite aan; want ik draag de 
littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam. 
De genade van onzen Heere Jezus Christus zij 
met uw geest, broeders! Amen.” Paulus droeg 

de littekens van de Heer Jezus. Hij zorgde niet 
voor zijn gezondheid voor de Heer om door de 
Geest te wandelen. Hij kon niet eens schrijven, 
omdat hij geleidelijk blind werd. Dus tamelijk 
veel van Paulus’ Epistels waren door zijn 
metgezellen zoals Tertius opgeschreven terwijl 
hij Gods woorden sprak. Zelfs al was hij 
lichamelijk zwak, hij was gelukkig in staat om 
door de Geest te wandelen en hij zei, “Daarom 
vertragen wij niet; maar hoewel onze 
uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt 
nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot 
dag” (2 Korinthiërs 4:16).  

Paulus adviseerde ons het soort mensen te 
zijn die door de Geest wandelen. Hij zei ook, 
“Door de Geest te wandelen, betekent om voor 
het evangelie te leven.” U en ik moeten niet 
vergeten wat het wandelen door de Geest 
betekent. We moeten geen onderwerpen van 
ijdelheid nastreven en in plaats daarvan moeten 
we voor het evangelie leven en het dienen. Laat 
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ons voor de rest van ons leven door geloof met 
de Geest wandelen.  

Door nu in het evangelie van het water en de 
Geest te geloven, is de echte Geest in ons hart. 
God zal ons met plezier antwoorden als we 
volgens het evangelie bidden. Als u de vrucht 
van de Geest draagt, dan betekent het dat u door 
de Geest wandelt en zielen verlost. U kunt de 
vrucht van de Geest dragen, nl. liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, matigheid als u door de Geest 
wandelt en voor het evangelie leeft. We moeten 
lijden, tolerant blijven, vriendelijk zijn en goede 
dingen doen voor de verlorenen om het 
evangelie van het water en de Geest te preken.  

De vruchten van de Geest kunnen gedragen 
worden door degenen die de verloren zielen 
redden door goed te doen en het evangelie te 
preken dat hen de inwoning van de Heilige 
Geest laat ontvangen. Dit is nodig om de vrucht 

van de Geest te dragen en door de Geest te 
wandelen.  
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Om uw leven vol van de 
Heilige Geest te houden 

 
 

< Efeziërs 5:6-18 > 
“Dat u niemand verleide met ijdele 

woorden; want om deze dingen komt de 
toorn Gods over de kinderen der 
ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun 
medegenoten niet. Want gij waart eertijds 
duisternis, maar nu zijt gij licht in den 
Heere; wandelt als kinderen des lichts. 
(Want de vrucht des Geestes is in alle 
goedigheid, en rechtvaardigheid, en 
waarheid), Beproevende wat den Heere 
welbehagelijk zij. En hebt geen gemeenschap 
met de onvruchtbare werken der duisternis, 
maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen 
heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk 
ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het 

licht bestraft zijnde, worden openbaar; want 
al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt 
Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit 
de doden; en Christus zal over u lichten. Ziet 
dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als 
onwijzen, maar als wijzen. Den tijd 
uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 
Daarom zijt niet onverstandig, maar 
verstaat, welke de wil des Heeren zij. En 
wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad 
is, maar wordt vervuld met den Geest.” 
 
 
 

Wat moeten we doen om  
ons leven vol met de Heilige Geest 

te houden? 
 

We moeten onszelf verwerpen, het kruis nemen,  
en onze slechte gedachten ontkennen,  

terwijl we ons toewijden aan het  
prekenvan het evangelie. 
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Om een leven te onderhouden dat vervuld is 
met de Heilige Geest, moeten we onszelf 
toewijden aan het preken van het evangelie. Om 
een leven te voeren dat vervuld is met de 
Heilige Geest, moeten we eerst de zegen 
ontvangen die de Heilige Geest in ons hart laat 
wonen. We moeten dit soort geloof hebben, dus 
we moeten geloven in het evangelie van het 
water en de Geest dat God ons gaf, om de 
inwoning van de Heilige Geest te ontvangen. 
Door dit geloof te hebben, zullen we de zegen 
ontvangen die de Heilige Geest in ons aanwezig 
laat zijn.  

Willen degenen die de inwoning van de 
Heilige Geest hebben, een leven dat vervuld is 
met de Heilige Geest? Natuurlijk willen ze dat. 
Maar waarom kunnen sommigen van hen dit 
leven niet leiden? De reden hiervoor is dat hun 
eigen problemen voorrang krijgen op de werken 
van God, wat betekent dat zij niet met Hem 
kunnen wandelen. Om daarom een leven te 

leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, 
moeten we de woorden van God leren en erin 
geloven. Laat ons op de eerste plaats eens naar 
de Bijbel kijken en uitzoeken welk soort leven 
en geloof we moeten hebben.  

 
 

Wat is de reden dat sommige 
mensen niet een leven kunnen leiden 
dat vervuld is met de Heilige Geest? 

 
Ten eerste kunnen we zeggen dat dit komt 

omdat zij zichzelf niet kunnen achterlaten. De 
Bijbel zegt dat slechts degenen die zichzelf 
achterlaten, met de Heer kunnen wandelen. 
Omdat men niet een leven dat vervuld is met de 
Heilige Geest uit eigen kracht kan bereiken, 
moet iedereen het geloof van de inwoning van 
de Heilige Geest hebben om zichzelf achter te 
laten. Het is zelfs voor de mensen met de 
inwoning van de Heilige Geest, moeilijk om 
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hun ego’s achter te laten als ze geen interesse in 
het Koninkrijk van God hebben. We moeten 
voor een leven dat vervuld is met de Heilige 
Geest, dus het evangelie van het water en de 
Geest dienen. Slechts dan kan iemand zichzelf 
achterlaten en als een dienaar van de 
gerechtigheid leven.  

In Mattheus 16:24-26 staat, “Toen zeide 
Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij 
wil komen, die verloochene zichzelven, en neme 
zijn kruis op, en volge Mij.Want zo wie zijn 
leven zal willen behouden, die zal hetzelve 
verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, 
om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. Want 
wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld 
gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal 
een mens geven, tot lossing van zijn ziel?” 

Sommige mensen die wedergeboren zijn, 
kunnen geen leven leiden dat vervuld is met de 
Heilige Geest omdat zij de lusten van hun vlees 
niet kunnen ontkennen. Zelfs de mensen die de 

inwoning van de Heilige Geest hebben, kunnen 
de Heilige Geest slechts dan volgen als zij de 
lusten van hun vlees opgeven. Zij moeten veel 
aspecten van het leven van het vlees opgeven 
om de Heer te volgen. De Heer zei, “En Hij 
zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil 
komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn 
kruis dagelijks op, en volge Mij.” 

Vleselijke gedachten zijn de dood, maar 
geestelijke gedachten zijn het leven en de vrede. 
Mensen die in de Geest willen wandelen, 
moeten het leven van het vlees verwerpen. 
Slechts degenen die dit offer durven te maken, 
kunnen een leven onderhouden dat vervuld is 
met de Heilige Geest. Dit is de waarheid van de 
volheid van de Heilige Geest.  

Welke wilt u volgen, de Heer of de wereld? 
Volgens uw keuze is een leven dat vervuld is 
met de Heilige Geest of een leven van de lust 
van u. Als u werkelijk een leven wilt leiden dat 
vervuld is met de Heilige Geest, dan is de keuze 
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aan u. God redde ons van al onze zonden en gaf 
ons de gave van de inwoning van de Heilige 
Geest. Maar het ligt aan u om te beslissen of u 
een leven leidt dat vervuld is met de Heilige 
Geest. Met andere woorden, het leven dat 
vervuld is met de Heilige Geest is niet 
voorbestemd of bepaald door God. Het leven 
dat vervuld is met de Heilige Geest is slechts 
afhankelijk van de wil van de mensen die in het 
prachtige evangelie van het water en de Geest 
geloven.  

 
 

U moet de wil hebben om een leven 
te leiden dat vervuld is met de 
Heilige Geest 

 
Als u de wil heeft om het leven te leiden dat 

vervuld is met de Heilige Geest, zal God het 
toestaan. Hij zal u helpen en zegenen. Maar als 

u het niet wilt, moet u het leven dat met de 
Heilige Geest vervuld is, opgeven.  

U kunt de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen door slechts in het evangelie van het 
water en de Geest te geloven en niet door uw 
wil. Maar het is helemaal afhankelijk van uw 
wil of u leeft en een leven onderhoudt dat 
vervuld is met de Heilige Geest.  

U moet daarom uw eigen wil onderzoeken en 
God om hulp vragen als u een leven wilt dat 
vervuld is met de Heilige Geest. Als we 
werkelijk een leven willen leiden dat vervuld is 
met de Heilige Geest, zal God ons zegenen en 
onze verlangens vervullen. Maar om ons doel te 
bereiken, moeten we de lusten van het vlees 
ontkennen.  

Ten tweede, moeten we ons eigen kruis 
opnemen, om het leven te leiden dat vervuld is 
met de Heilige Geest. We moeten leven en 
wandelen volgens de wil van God, zelfs in 
moeilijke situaties. Dit is de betekenis van een 
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rechtvaardig leven dat vervuld is met de Heilige 
Geest.  

En ten derde zei de Heer, “Want zo wie zijn 
leven zal willen behouden, die zal hetzelve 
verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, 
om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. Want 
wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld 
gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal 
een mens geven, tot lossing van zijn ziel?” Dit 
betekent dat het volgen van de Heer van 
wezenlijk belang is voor ons leven. Als we 
Hem volgen, zal onze geest en vlees inderdaad 
succes hebben, maar als we Hem niet volgen en 
kiezen om ons eigen leven te leiden, dan zal 
onze geest en ons vlees vergaan.  

Waarom kunnen we geen leven hebben dat 
vervuld is met de Heilige Geest? De reden is 
dat we niet onze eigen gedachten ontkennen, nl. 
de lusten van het vlees. Als we Jezus volgen, 
versterkt de Geest onze innerlijke ego’s en 
daarom kan Hij ons met grotere kracht leiden.  

In Efeziërs 5:11-13 staat, “En hebt geen 
gemeenschap met de onvruchtbare werken der 
duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want 
hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is 
schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, 
van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; 
want al wat openbaar maakt, is licht.” 
Christenen moeten geen gemeenschap hebben 
met de onvruchtbare werken van de duisternis. 
Maar als we onszelf aan de onvruchtbare 
werken van de duisternis overgeven, zegt God 
ons ze te openbaren. We zouden bestraft 
moeten worden voor onze werken van de 
duisternis want het is schandelijk om ook maar 
van deze dingen, die door hen heimelijk gedaan 
zijn, te praten. Maar alle dingen die openbaar 
gemaakt zijn, worden getoond door het licht.  

Wie kan over al deze schandelijke dingen 
praten en ze openbaren? Als anderen, je 
broeders en zusters en de dienaren van God ze 
niet kunnen openbaren, dan moet u het zelf 
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openbaren. Men zegt dat alle dingen die 
openbaar gemaakt zijn, worden getoond door 
het licht. Daarom moeten we onze kwade daden 
toegeven en worden geleid door de Heilige 
Geest in de openbaring van de onvruchtbare 
werken van de duisternis door onszelf en door 
onze leider.  

In deze wereld eindigen alle dingen die 
geopenbaard worden, wanneer zij berispt 
worden, maar in de wereld van God, worden 
alle dingen geopenbaard door het licht, want het 
licht toont alles. Omdat we verre van volmaakt 
zijn, begaan we veel zonden onbewust in deze 
wereld. Als we echter het licht van de woorden 
van God op onszelf richten, dan worden we ons 
bewust van zekere zonden en zijn we in staat ze 
toe te geven. En zo beginnen we eindeloze dank 
aan God te geven. 

Omdat Jezus al onze zonden en 
ongerechtigheden wegnam, en alle 
gerechtigheid van God werd vervuld toen Hij 

gedoopt werd in de Jordaan, zijn we in staat om 
getoond te worden door het licht door de 
gerechtigheid van God. De miljarden zonden 
die de mensheid heeft begaan, werden aan Jezus 
doorgegeven toen Johannes Hem doopte. Hij is 
het Lam van God die de zonden van de wereld 
wegnam, aan het Kruis stierf om ervoor 
veroordeeld te worden en herrees. Jezus vergaf 
alle zonden van de mensheid en toen Hij zei, 
“Het is volbracht” (Johannes 19:30) was de 
hele mensheid gered. We worden geheiligd 
door ons geloof in wat Jezus Christus deed. 
Omdat onze zonden vergeven zijn, kunnen we 
weer in het licht komen en God gerecht volgen.  

 
 

God zei ons de tijd uit te kopen 
 
Paulus zei dat we de tijd moeten uitkopen als 

we een leven willen leiden dat vervuld is met de 
Heilige Geest. In Efeziërs 5:16-17 staat, “Den 
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tijd uitkopende, dewijl de dagen boos 
zijn.Daarom zijt niet onverstandig, maar 
verstaat, welke de wil des Heeren zij.” Als we 
een leven willen leiden dat vervuld is met de 
Heilige Geest, moeten we de tijd uitkopen en 
niet onverstandig zijn. We moeten begrijpen 
wat de wil van de Heer is en dat doen. We 
moeten beslissen wat meer waard is: Het leven 
dat getrouw is aan ons vlees of het leven dat 
toegewijd is aan God.  

Nadat we wedergeboren zijn, is de Heilige 
Geest in ons aanwezig. Als we de inwoning van 
de Heilige Geest ontvangen, betekent het dat de 
Heer onze Meester is en dat Hij onze Koning is. 
Slechts Hij is onze Verlosser en we moeten 
toegeven dat Hij onze absolute God is. Hij is 
onze enige Meester. Hij is de Meester die me 
maakte, al mijn zonden vergaf en me zegende. 
En Hij is de Koning die de heerschappij heeft 
over mijn leven en de dood, zegens of vloeken. 
We moeten toegeven dat de Heer de Meester 

Zelf en God is, dus moeten we Hem gedurende 
ons leven gehoorzamen.  

Laat ons eens kijken wat er in Filippijnen 
2:5-11 staat, “Want dat gevoelen zij in u, 
hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de 
gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft 
Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven 
vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts 
aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk 
geworden; En in gedaante gevonden als een 
mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, 
gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, 
den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook 
God uitermate verhoogd, en heeft Hem een 
Naam gegeven, welke boven allen naam is; 
Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen 
alle knie dergenen, die in den hemel, en die op 
de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle 
tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere 
zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.”  
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Paulus zei, “Want dat gevoelen zij in u.” Hij 
zei dat dit het hart van Jezus Christus was. Wat 
Paulus zei was dat "dat gevoelen" van Jezus 
was, die God de Schepper was en die naar deze 
wereld kwam om Zijn volk te verlossen van hun 
zonden volgens de wil van Zijn Vader. De Heer 
kwam naar deze wereld en nam alle zonden van 
de wereld door Zijn doopsel van Johannes op 
Zich. En toen Hij aan het Kruis stierf, waren de 
zonden samen met Hem vernietigd. Hij herrees 
toen op de derde dag en werd onze Verlosser.  

De reden waarom Jezus Christus, de 
Schepper, naar deze wereld kwam, was om ons 
te redden. Hij toonde ons Zijn liefde door Zijn 
doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. De hele 
schepping moet voor Hem knielen en Zijn 
liefde, die ons de vergeving van de zonden gaf 
door Zichzelf te verlagen tot een schepsel ook 
al is Hij de Schepper, waarderen. Daarom 
moeten alle schepsels belijden dat Hij hun ware 
Verlosser is. Hij liet ons belijden dat Hij niet 

alleen de Heer van de hele schepping is, maar 
ook de Heer van de grootste gerechtigheid tot 
ons.  

Wij, die in God geloven en de inwoning van 
de Heilige Geest hebben, moeten geloven dat 
‘God de enige echte Meester van mij is’ en we 
moeten de liefde van Jezus Christus in ons hart 
hebben. We moeten geloven dat wij niet zelf 
onze meester zijn, maar dat Jezus Christus, die 
ons schiep en ons van al onze zonden redde, 
onze Meester is. En we moeten ook geloof 
hebben dat Hij de Meester is die ons een 
gezegend nieuw leven liet leiden en alles voor 
ons voorbereidde en Die voor ons werkt.  

Er zijn veel mensen die niet van meester 
willen veranderen nadat ze wedergeboren zijn. 
Er zijn veel mensen die de inwoning van de 
Heilige Geest hebben, maar blijven volhouden 
dat zijzelf de meesters zijn. Het leven dat 
vervuld is met de Heilige Geest is een leven dat 
God volgt. Dit soort leven kan niet in een dag 
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behaald worden maar het is slechts mogelijk als 
we geloven dat Jezus de Meester over ons leven 
is en dat Hij de Ene is die ons en alle andere 
schepsels in het heelal schiep. We moeten 
geloof hebben om Jezus onze Heer, Meester en 
God, die ons van onze zonden gered heeft en 
ons het eeuwige leven in het Koninkrijk van de 
Hemel gaf, te dienen.  

We moeten de waarheid in onze gedachten 
dragen. Veel mensen leven hun leven als de 
meesters van zichzelf. Zij beschermen en 
onderhouden de heerschappij over hun eigen 
levens. Maar nu is het de tijd om van meester te 
veranderen. We zijn nu degenen geworden die 
God kennen en dus is onze wezenlijke Meester, 
de Heer.  

Iedereen heeft zonde in zijn hart en we 
zouden tot de hel veroordeeld worden voor 
onze overtredingen. Maar we hebben God door 
ons geloof in het evangelie van het water en de 
Geest, gevonden. God houdt zoveel van ons dat 

Hij naar deze wereld kwam, al onze zonden 
wegnam door van Johannes gedoopt te worden 
en aan het Kruis te sterven om onze echte 
Verlosser te worden. En door ons geloof in 
God, worden we verlost van al onze zonden. 
Met andere woorden, we ontvangen de 
inwoning van de Heilige Geest.  

De Bijbel zegt, “Maar zo iemand den Geest 
van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe” 
(Romeinen 8:9). Toen we Zijn verlossing 
ontvingen, d.w.z. de inwoning van de Heilige 
Geest, werden we de kinderen van God. De 
Heilige Geest is God voor ons en we moeten 
wandelen in de gerechtigheid van God onder de 
leiding van de Heilige Geest. Om zo te leven, 
moeten we de heerschappij over onszelf 
opgeven. Nadat we Jezus ontmoet hebben en 
door Hem zijn verlost, moeten we Hem van ons 
maken en we moeten Hem onze enige Meester 
maken. 
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We moeten de troon in ons hart aan 
Jezus overhandigen 

 
We kunnen de Heer niet volgen als we 

onszelf als meesters van ons eigen leven zien. 
Als God ons beveelt Hem te dienen, zullen we 
zonder aarzeling “Ja” zeggen, als we niet onze 
eigen meesters zijn. Anders zullen we zeggen, 
“Waarom zou ik dat voor je doen?” De persoon 
die zijn eigen meester is, zal weigeren om te 
doen wat God van hem wilt, terwijl hij denkt 
“Hij moet me vragen of ik Hem een gunst wil 
doen.” Voor zo iemand zijn Gods instructies 
niet meer dan nutteloze en lastige woorden.  

Om echter met de Heilige Geest vervuld te 
zijn, moeten we Zijn bevel gehoorzamen. We 
kunnen geen koeien zijn die naar het slachthuis 
gesleept worden, maar we moeten God 
vrijwillig volgen. We moeten God, onze 
Verlosser, die ons naar het rechtvaardige pad 

leidt, volgen. God is de Heer, die ons met de 
zaligheid zegende. Als we Hem als onze 
Meester dienen en ons aan Zijn regels houden, 
kunnen we vervuld worden met de Heilige 
Geest. Als u en de leden van uw familie uw 
koningschap aan Jezus overhandigen en Hem 
boven iedereen plaatst, zult u genade en zegens 
in uw leven hebben.  

U heeft misschien afbeeldingen gezien zoals 
die waarop een man tegen een sterke storm 
inzeilt en Jezus direct achter hem staat. 
Wanneer het lijkt alsof we de uitdagingen in 
ons leven beheersen en de werken van de Heer 
doen, dan is het in werkelijkheid onze Heer 
Jezus Christus die ons leidt en onze hand 
vasthoudt. Het is de Almachtige God die ons 
leven overziet. Hij redt ons. Hij beschermt ons 
van Satan, leidt ons en heeft heerschappij over 
ons leven.  

Omdat Hij onze Meester werd, is Hij in staat 
te leiden en ons te zegenen. Maar als we Hem 



◄           Inhoudsopgave           ► 

201   Om uw leven vol van de Heilige Geest te houden 

 

niet als onze Meester erkennen, kan Hij de rol 
niet uitvoeren. Omdat Hij de God van de 
persoonlijkheid is, dwingt Hij ons niet Zijn wil 
te gehoorzamen. Alhoewel Hij de Almachtige 
God is, doet Hij niets voor ons tenzij we Hem 
vrijwillig dienen en Hem als onze Meester om 
hulp vragen.  

 
 

Werp alle dingen op Hem 
 
Werp alle dingen op Hem zodat Hij Zijn 

Meesterschap over ons kan vervullen. Dien 
Hem en geef toe dat Hij onze Meester is. Omdat 
wij verre van volmaakt zijn, moeten we alle 
dingen op Hem werpen en alle 
verantwoordelijkheid aan Hem geven. Als we 
onze families, dagelijkse leven en al het andere 
op Hem hebben geworpen, zullen we de 
wijsheid van God ontvangen en in staat zijn te 
leven zoals Hij dat wilt, terwijl we alle 

problemen met het geloof en de kracht die God 
ons heeft gegeven, beheersen. 

Onze problemen worden dan die van onze 
Meester, wat betekent dat als we gerecht Jezus 
de Almachtige God volgen, Hij de 
verantwoording voor ons zal nemen. We zullen 
in staat zijn om een leven te leiden dat vervuld 
is met de Heilige Geest en we zullen de vrede 
genieten die in Hem huist. Als getrouwe 
Christenen, moeten we voor God neerknielen, 
Hem toelaten en als onze Meester dienen.  

Laat ons eens kijken wat er in Filippijnen 3:3 
staat over het soort geloof dat we moeten 
hebben om een leven te leiden dat vervuld is 
met de Heilige Geest. “Want wij zijn de 
besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en 
in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees 
betrouwen.” Wat hier bedoeld wordt met ‘de 
besnijdenis’ is dat degenen die God in de Geest 
aanbidden, zich verheugen in Christus Jezus, en 
geen vertrouwen hebben in het vlees.  
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Te leven als de besnijdenis, betekent om alle 
zonden in ons hart weg te snijden en het aan 
Jezus Christus, die door Johannes gedoopt 
werd, door te geven. Degenen die door de Geest 
geleid worden, danken hun leven aan de Geest. 
Zij dienen God en verheugen zich in Christus 
Jezus door te zeggen, “Jezus heeft me geleid 
om dit heerlijke leven te leiden. Hij maakte me 
rechtvaardig en zegende me. Hij gaf me alle 
genade die ik nodig had om Hem te dienen.” 
We moeten zo leven. Dit is het leven dat 
vervuld is met de Heilige Geest. Paulus zei, 
“Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij 
drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al 
ter ere Gods” (1 Korinthiërs 10:31). 

In Filippijnen 3:13-14 staat, “Broeders, ik 
acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.Maar een 
ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en 
strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar 
het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van 
boven is in Christus Jezus.” God zei ons dat we 

de dingen die in ons verleden zijn, moeten 
vergeten en dat we vooruit moeten kijken naar 
de dingen die in de toekomst liggen. We 
moeten op ons doel aandringen. Ongeacht onze 
rechtvaardige daden of onze ongerechtigheden, 
moeten we deze dingen die achter ons liggen 
vergeten en proberen om vooruit te kijken naar 
de dingen die voor ons liggen en we moeten ons 
op ons doel aandringen. Dit doel is om Zijn wil 
om aan Jezus Christus vast te houden, te volgen 
door in Hem te geloven.  

We zijn verre van volmaakt, dus hebben we 
de neiging om te vallen als we de verleiding 
van het vlees voelen. Door God echter te 
bewonderen en geloof te hebben, kunnen we 
ons van al onze zwakheden en 
ongerechtigheden ontdoen. Toen Jezus Christus 
door Johannes gedoopt werd en aan het Kruis 
stierf, waren al onze zonden aan Hem 
doorgegeven. Toen Hij door de herrijzenis onze 
Verlosser werd, werd ons een nieuw leven 
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gegeven dank zij ons geloof in Hem. Daarom 
moeten we ons van al die dingen die achter ons 
liggen ontdoen, vooruit reiken naar die dingen 
die voor ons liggen en op ons doel afstevenen.  

 
 

Om een leven te onderhouden dat 
vervuld is met de Heilige Geest 

 
We moeten ons uitstrekken naar de dingen 

die voor ons liggen en we moeten afstevenen op 
het hogere doel. Ik hoop dat u zo spoedig 
mogelijk alle dingen van het verleden kunt 
vergeten als ze u belasten. Er zijn veel dingen 
die niet gedaan kunnen worden door onze 
zwakheden, maar die doen er niet toe omdat 
wat belangrijk is, in de toekomst ligt. Omdat de 
toekomst belangrijker is, moeten we ons 
koningschap aan Jezus Christus overhandigen 
door geloof en we moeten door Hem geleid 

worden. We moeten Hem laten beslissen hoe 
we in de toekomst zullen leven en we moeten 
doen wat Hem behaagt. 

 
 

We moeten leven zoals de discipels  
dat deden 

 
We kunnen slechts een leven leiden dat 

vervuld is met de Heilige Geest als we sterk 
worden in ons geloof in de verlossing der 
zonden. Dit is erg belangrijk. Laat ons eens 
kijken naar 2 Thimotheus 2:1-10. “Gij dan, 
mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in 
Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij 
gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat 
aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen 
zijn om ook anderen te leren. Gij dan, lijd 
verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van 
Jezus Christus. Niemand, die in den krijg dient, 
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wordt ingewikkeld in de handelingen des 
leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die 
hem tot den krijg aangenomen heeft. En indien 
ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo 
hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, 
als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten 
genieten. Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere 
geve u verstand in alle dingen. Houd in 
gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is 
opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar 
mijn Evangelie; Om hetwelk ik verdrukkingen 
lijde tot de banden toe, als een kwaaddoener; 
maar het Woord Gods is niet gebonden. 
Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, 
opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, 
die in Christus Jezus is, met eeuwige 
heerlijkheid.” 

Zoals Paulus tegen Timotheus zei, zegt de 
Heilige Geest tegen ons, “word gesterkt in de 
genade, die in Christus Jezus is. En hetgeen gij 
van mij gehoord hebt onder vele getuigen, 

betrouw dat aan getrouwe mensen, welke 
bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.”  

“Word gesterkt in de genade, die in Christus 
Jezus is.” Gesterkt worden in de genade, 
betekent hier dat we ons geloof in het evangelie 
van het water en de Geest moeten versterken 
door in Hem te geloven en aan Hem vast te 
houden. Jezus Christus kwam naar deze wereld 
en accepteerde al onze zonden op Zich door 
Zijn doopsel, stierf aan het Kruis, herrees en 
werd onze Verlosser. Dit betekent dat we 
gesterkt moeten zijn in de genade van God en 
dat we Hem er dankbaar voor moeten zijn. God 
redde ons en daarom moeten we de zaligheid 
door het geloof als een gave van God 
accepteren. Dit is de zaligheid van de verlossing 
van de zonden. Het aanbieden van dagelijkse 
ochtendgebeden vroeg in de ochtend of het 
doneren van geld voor de bouw van een kerk 
heeft er niets mee te maken. Al deze dingen 
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doen meer schade dan goed voor de ontvangst 
van de zaligheid.  

Onze zaligheid door de vergeving van de 
zonden, betekent dat Jezus Christus, ondanks 
onze daden, gedoopt werd om al onze zonden te 
dragen, daarna aan het Kruis stierf om al onze 
overtredingen uit te wissen. Hij herrees om ons 
van al onze zonden te redden. Prekers zijn van 
hun zonden vergeven door in dit evangelie van 
de waarheid te geloven, net als leken. Iedereen 
die op deze manier met zijn hele hart in Jezus 
Christus gelooft, ontvangt de vergeving van de 
zonden. We kunnen daarom vertrouwen hebben 
in de genade van de zaligheid en ons geloof 
versterken.  

Als we een leven willen leiden dat vervuld is 
met de Heilige Geest, dan moeten we sterk 
worden in ons geloof in het evangelie van het 
water en de Geest. Er zijn gebieden in ons leven 
waar we niet tegen aankunnen, en we hebben 
ons deel van zwakheden. Daarom moeten we 

gesterkt worden in de genade van de zaligheid. 
Iedere keer als onze fouten verschijnen, moeten 
we mediteren over ons geloof door tegen 
onszelf te zeggen, “God redde me door het 
evangelie van het water en de Geest. Jezus 
vergaf al mijn zonden door het water en de 
Geest.” We worden rechtvaardig door in dit 
evangelie te geloven en door onszelf te 
versterken door de inwoning van de Heilige 
Geest te hebben. We zijn gered van al onze 
zonden en we werden sterk door in het 
evangelie van het water en de Geest te geloven. 
We werden gezegende mensen door ons geloof. 

Paulus zei, “Hetzij dan dat gijlieden eet, 
hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders 
doet, doet het al ter ere Gods” (1 Korinthiërs 
10:31). Dit is erg belangrijk. Het betekent dat 
we ons leven aan God moeten wijden. “Hetzij 
dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt.” We 
zouden moeten eten, drinken en sterk zijn voor 
God om Zijn werk te doen. We zouden goede 
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dingen moeten eten voor onze gezondheid om 
het evangelie te preken. 

“Niemand, die in den krijg dient, wordt 
ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, 
opdat hij dien moge behagen, die hem tot den 
krijg aangenomen heeft” (2 Timotheus 2:4). U 
moet een leven leiden dat vervuld is met de 
Heilige Geest om het evangelie te preken. We 
kunnen een getrouw leven leiden als we leven 
om het evangelie te preken. Iedereen die zo’n 
getrouw leven leidt, is vervuld met de Heilige 
Geest. We zouden allen naar een leven moeten 
streven dat vervuld is met de Heilige Geest. 
Zelfs de offers die door uw harde werk verdiend 
werden, zouden voor het evangelie gebruikt 
moeten worden. 

Als u een leven wilt onderhouden dat 
vervuld is met de Heilige Geest, moet u zich 
aan de Heer toewijden, in Zijn dienst zijn, uw 
geld voor het evangelie gebruiken en het al uw 
vreugden en verdriet met God delen. Als we dit 

soort leven willen leiden, moeten we in het 
geloof leven met een sterke wil om het 
evangelie te dienen.  

Veel mensen hebben tot nu toe een leven van 
zichzelf geleid. Zij hebben muren opgebouwd 
en hun bezit verzameld voor zichzelf door hun 
eigen meester te zijn. Nu moeten we echter 
voor God leven. We moeten God als onze enige 
Meester beschouwen. De Heer zegt, “Niemand, 
die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de 
handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge 
behagen, die hem tot den krijg aangenomen 
heeft” Het leven in krijg, betekent dat men leeft 
volgens de regels. De Heer lost onze problemen 
voor ons op, beschermt en leidt ons als we voor 
Hem als zijn getrouwe soldaten leven. Hij zegt 
ons dat we eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid moeten zoeken (Mattheus 6:33). 

Er is niets vals in het woord van God. Als we 
Hem volgen, zullen we de waarheid van Zijn 
woord ervaren. Maar denk eraan dat u eerst de 
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inwoning van de Heilige Geest in uw hart moet 
hebben. Iemand die niet de inwoning van de 
Heilige Geest heeft, kan niet zijn eigen troon 
aan God overhandigen. Een persoon met de 
inwoning van de Heilige Geest kan echter de 
troon van zijn hart aan God geven en daarbij de 
vervulling met de Heilige Geest ervaren en 
geluk en vrede in zijn hart hebben. 

De inwoning van de Heilige Geest zal slechts 
waar worden als u het prachtige evangelie van 
het water en de Geest begrijpt en erin gelooft. 
Als u de vervulling met de Heilige Geest wilt 
hebben en een gezegend leven wilt leiden, dan 
moet u God als de Koning dienen en leven voor 
Zijn Koninkrijk. Dan zult u vervuld zijn met de 
Heilige Geest en uw hart zal dan rijk worden en 
uw succesvolle leven zal onderhouden worden 
als u de zegens ontvangt om een kind van Gods 
Koninkrijk te zijn.  

Ik heb de boodschap geleverd dat mensen die 
de zaligheid van de zonden en de inwoning van 

de Heilige Geest hebben ontvangen door in de 
Heer te geloven, een leven moeten leiden dat 
vervuld is met de Heilige Geest. Ik heb het 
leven dat vervuld is met de Heilige Geest 
omschreven en uitgelegd hoe dit soort leven 
onderhouden kan worden. Ik heb ook uitgelegd 
dat u door geloof uw tronen aan de Heer 
moeten overhandigen en Hem door geloof moet 
dienen en dat u een leven moet onderhouden dat 
vervuld is met de Heilige Geest. 

Nogmaals, de wedergeboorte is niet het 
einde voor degenen die de inwoning van de 
Heilige Geest hebben. Hij moet verder een 
leven leiden dat vervuld is met de Heilige 
Geest. We moeten zeker weten en geloven dat 
onze geest en vlees slechts gezegend kunnen 
worden als we zo’n leven leiden. 

Dit soort leven gebeurt niet spontaan. Het 
gebeurd slechts als we in de Heer als onze 
Meester geloven en Hem in de hoogste positie 
in ons hart plaatsen. God redde ons en heeft ons 
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reeds een leven gegeven dat vervuld is met de 
Heilige Geest, een leven van het dienen van het 
evangelie. Hij gaf ons ook Zijn werk en een 
positie om Zijn werk te doen zodat we een 
leven kunnen onderhouden dat vervuld is met 
de Heilige Geest. 

U moet zichzelf aan Hem opdragen en een 
leven voor Hem leiden. Dien Hem door dit 
prachtige evangelie te preken. Uw hart zal dan 
vervuld worden met de Heilige Geest en geluk 
en genade zullen uit u stromen. Op de dag van 
Zijn wederkomst, zult u gezegend worden, trots 
voor God staan en Zijn beloning winnen. U en 
ik moeten het leven bewonderen dat vervuld is 
met de Heilige Geest. We moeten streven om 
dit soort leven door geloof te leiden. Zo wordt 
een leven dat vervuld is met de Heilige Geest 
onderhouden. 

Heeft u afstand gedaan van de troon in uw 
hart om een leven te leiden dat vervuld is met 
de Heilige Geest? Ik hoop dat u Hem de 

hoogste positie in uw hart laat innemen. U moet 
de wil hebben om een leven te leiden dat 
vervuld is met de Heilige Geest. Dan zal Hij u 
zegenen zodat u een leven kunt leiden dat 
vervuld is met de Heilige Geest.  
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Een leven te leiden dat 
vervuld is met  

de Heilige Geest 
 
 

< Titus 3:1-8 >  
“Vermaan hen, dat zij aan de overheden 

en machten onderdanig zijn, dat zij hun 
gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk 
bereid zijn; Dat zij niemand lasteren, geen 
vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle 
zachtmoedigheid bewijzende jegens alle 
mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, 
ongehoorzaam, dwalende, menigerlei 
begeerlijkheden en wellusten dienende, in 
boosheid en nijdigheid levende, hatelijk 
zijnde, en elkander hatende. Maar wanneer 
de goedertierenheid van God, onzen 
Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen 

verschenen is, Heeft Hij ons zalig gemaakt, 
niet uit de werken der rechtvaardigheid, die 
wij gedaan hadden, maar naar Zijn 
barmhartigheid, door het bad der 
wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen 
Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk 
heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen 
Zaligmaker; Opdat wij, gerechtvaardigd 
zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden 
worden naar de hope des eeuwigen levens.  

Dit is een getrouw woord, en deze dingen 
wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat 
degenen, die aan God geloven, zorg dragen, 
om goede werken voor te staan; deze dingen 
zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.” 
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Hoe kunnen we een  

leven leiden dat vervuld is  
met de Heilige Geest? 

 
We zouden de wil van God moeten  

begrijpen en hiernaar het  
evangelie preken. 

 
Degenen die in Jezus geloven en de 

inwoning van de Heilige Geest hebben, moeten 
een leven leiden dat vervuld is met de Heilige 
Geest. Voor Christenen is een leven dat vervuld 
is met de Heilige Geest, dat wat God verlangt. 
We moeten Zijn bevelen opvolgen. Hoe kunnen 
we dan een leven leiden dat vervuld is met de 
Heilige Geest? We moeten aandacht besteden 
aan wat apostel Paulus hierover zei.  

 
 
 
 

Wat is nodig om een leven te leiden 
dat vervuld is met de Heilige Geest? 

 
In Titus 3:1 zei Paulus, “Vermaan hen, dat 

zij aan de overheden en machten onderdanig 
zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle 
goed werk bereid zijn.” Op de eerste plaats zei 
hij ons dat we ons moesten onderwerpen aan 
overheden en machten, gehoorzaam en bereid 
moeten zijn goede werken te doen. Wat hij 
bedoelde was, dat we niet een leven kunnen 
leiden dat vervuld is met de Heilige Geest als 
we de wetten van de wereld minachten. 
Natuurlijk moeten we de heersers van de wereld 
en de wetten niet gehoorzamen als ze tegen de 
waarheid ingaan. Maar als de wetten niet ons 
geloof schenden, moeten we ze gehoorzamen 
om het evangelie van de vrede te dienen.  

Wij zijn degenen die de inwoning van de 
Heilige Geest hebben ontvangen. Hoe zouden 
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we een leven kunnen leiden dat vervuld is met 
de Heilige Geest als we de wetten van de 
wereld zouden breken? Om daarom een leven te 
leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, 
moeten we de wetten van de wereld volgen. 
Degenen die de inwoning van de Heilige Geest 
hebben ontvangen, moeten de sociale normen 
gehoorzamen. We kunnen slechts met God 
wandelen als we ons aan de wetten van de 
wereld houden.  

Stelt u zich voor dat een van ons een 
misdaad heeft begaan op de weg naar de kerk. 
Zou hij dan in staat zijn om de Heer met gemak 
te dienen? Hoe zou hij in hemelsnaam in staat 
zijn om volgens de leringen van de Heer te 
leven als hij buiten de wet leefde? We moeten 
geen sociale normen schenden terwijl we in de 
Geest wandelen. Er komt niets goeds uit het 
schenden van de wet. We moeten de vrede 
bewaren door de wet te gehoorzamen. We 
moeten ernaar streven om eerlijke levens te 

leiden terwijl we het evangelie preken. Om met 
de vervulling van de Heilige Geest te leven, is 
het verstandig van de heiligen om de wetten van 
de samenleving te gehoorzamen.  

 
 

We moeten de bescheidenheid in ons 
hart te houden 

 
Paulus zei, “Dat zij niemand lasteren, geen 

vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle 
zachtmoedigheid bewijzende jegens alle 
mensen” Om een leven te leiden dat vervuld is 
met de Heilige Geest, moeten we van niemand 
kwaad spreken, vreedzaam en bescheiden zijn 
en zachtmoedigheid aan iedereen tonen. 

In het hart van iedereen die wedergeboren is, 
is bescheidenheid, matigheid en 
goedertierenheid. Dit is mogelijk omdat de 
Heilige Geest in ons aanwezig is. Paulus zei ons 
dat we het evangelie niet moeten ondermijnen 
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door met elkaar te vechten. Natuurlijk, we 
moeten vechten als de sociale wet tegen het 
evangelie ingaat. Maar als het dat niet doet, 
moeten we vreedzaam leven. We moeten ervoor 
zorgen dat anderen van ons denken, “Alhoewel 
hij soms zo woest als een leeuw lijkt, is hij 
eigenlijk zo vreedzaam als een duif. Zijn geloof 
in het Christendom maakt hem misschien 
beleefd en verstandig.” 

Er is geen vriendelijkheid of bescheidenheid 
in de lusten van het vlees. Maar door de 
inwoning van de Heilige Geest en door de Heer 
die ons van onze zonden redde, kunnen we 
beleefd zijn tegen anderen. Iemand te vergeven 
die iets vreselijks verkeerds heeft gedaan, is 
voor mij echte “vergeving” en ik behandel hem 
met een nederigheid die diep van binnenin mij 
is en wat echte “nederigheid” is. Het is voor mij 
niet nederig om net te doen alsof men 
vriendelijk is tegen iemand die ik eigenlijk haat. 
Een hart te hebben dat vol is met nederigheid en 

vergeving, is een inwendige moraal van de 
wedergeboren Christenen.  

We moeten ook vriendelijk zijn als mensen 
ons onrecht aandoen. Zo lang zij niet proberen 
het evangelie te hinderen, moeten we 
vriendelijk zijn tegen iedereen. Maar als zij het 
wel doen, moeten we het licht van de 
vriendelijkheid met het licht van de waarheid 
vervangen. Vriendelijkheid wordt gevonden in 
de waarheid van God dus degenen die tegen ons 
zijn, lasteren het woord van God of bemoeien 
zich ermee en ze verdienen het niet om met 
vriendelijkheid behandelt te worden.  

God vergeeft degenen die Hem tegenwerken 
niet, maar hij laat ze de prijs betalen. God zei 
tegen Abraham, “En Ik zal zegenen, die u 
zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u 
zullen alle geslachten des aardrijks gezegend 
worden” (Genesis 12:3). Mensen die het 
evangelie van de waarheid tegenwerken, 
kunnen op geen manier gered worden. Zij 
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zullen niet in staat zijn de rampspoed te 
vermijden die niet alleen hun levens, maar ook 
de levens van hun nakomelingen tot en met de 
derde generatie, zal vernietigen.  

Waarom moeten we tolerant en nederig zijn? 
Zoals in Titus 3:3 geschreven staat, “Want ook 
wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, 
dwalende, menigerlei begeerlijkheden en 
wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid 
levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.” 
We waren net zoals deze mensen voordat we 
wedergeboren waren. Dus moeten we ze 
tolereren en vergeven omdat we ooit net als zij 
waren. 

In Titus 3:4-8 staat, “Maar wanneer de 
goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, 
en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 
Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken 
der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, 
maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad 
der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen 

Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft 
uitgegoten door Jezus Christus, onzen 
Zaligmaker; Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde 
door Zijn genade, erfgenamen zouden worden 
naar de hope des eeuwigen levens. Dit is een 
getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij 
ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God 
geloven, zorg dragen, om goede werken voor te 
staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig 
zijn den mensen.”  

Volgens de Bijbel redde God ons niet van 
onze zonden omdat we goede werken deden. 
Hij gaf ons de zegen van de wedergeboorte 
omdat Hij ons liefhad en medelijden met ons 
had. Met andere woorden, Jezus Christus kwam 
naar deze wereld, werd gedoopt, stierf aan het 
Kruis, herrees, en waste dus al onze zonden 
weg. Jezus herrees en zit nu aan de rechterkant 
van God. Door weer van de dood te herrijzen, 
werden alle onvolbrachte dingen in de wereld 
vervolmaakt.  
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God zegende ons met de Heilige Geest door 
Jezus Christus als onze Verlosser. Jezus 
Christus werd door Johannes gedoopt om alle 
zonden van de wereld weg te nemen en Hij 
stierf aan het Kruis zodat al onze zonden 
vergeven konden worden.We zijn gered en zijn 
rechtvaardig geworden.  

De Bijbel zegt ook, “Opdat wij, 
gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, 
erfgenamen zouden worden naar de hope des 
eeuwigen levens.” Dit betekent dat we, als 
erfgenamen van God, degenen zijn die al Zijn 
rijkdom en heerlijkheid erven. Om dit soort 
gezegende leven te leven, moeten we in de 
volheid van de Heilige Geest leven. U moet in 
het evangelie van het water en de Geest geloven 
om van al uw zonden vergeven te zijn en het 
evangelie aan anderen te preken.  

We moeten, omdat we de vergeving van 
onze zonden hebben, werken voor het goed van 
anderen, we moeten ons aan de wetten van de 

wereld houden en het evangelie aan degenen 
preken die naar God zoeken. En we moeten de 
mensen vergeven die ons onrecht aandoen en 
hen met goedheid en nederigheid behandelen 
zodat zij zich niet kunnen bemoeien met het 
preken van het prachtige evangelie. “Deze 
dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den 
mensen.” Als u naar de vervulling met de 
Heilige Geest verlangt, moet u zich herinneren 
wat Paulus tegen ons zei. Dit zal naar niets 
bijzonders klinken, maar dit zijn erg belangrijke 
woorden.  

Omdat we op deze wereld leven, kunnen we 
niet met de Heilige Geest vervuld worden als 
we in conflict zijn met anderen door de regels 
van deze wereld te minachten. We moeten 
daarom de wet gehoorzamen tenzij het in 
conflict is met het woord van God. We moeten 
de wetten van deze wereld gehoorzamen. Zelfs 
als we geloof hebben, is het beter om de wet te 
gehoorzamen als we onze levens willen leiden 
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die vervuld zijn met de Heilige Geest. We 
moeten de wetten van de wereld gehoorzamen 
en goed kunnen opschieten met onze naasten 
zodat we goede werken kunnen doen.  

 
 

Leeft u een leven dat vervuld is met 
de Heilige Geest? 

 
Efeziërs 5:8-11 zegt, “Want gij waart 

eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den 
Heere; wandelt als kinderen des lichts. (Want 
de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en 
rechtvaardigheid, en waarheid), Beproevende 
wat den Heere welbehagelijk zij.” Deze passage 
vertelt ons dat we als de kinderen van het licht 
moeten wandelen en de vruchten van de Geest 
moeten dragen.  

Dan zegt Efeziërs 5:12-13, “Want hetgeen 
heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook 
te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht 

bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat 
openbaar maakt, is licht.” Paulus zegt dat alle 
dingen die openbaar gemaakt zijn, worden 
getoond door het licht. Als een rechtvaardig 
persoon niet rechtvaardig kan leven, zal hij door 
God of door zichzelf geopenbaard worden. Wat 
gebeurt er als gemerkt wordt dat iemand het 
werk van de duisternis doet en dan door het 
licht wordt berispt? Nadat hij zijn fouten heeft 
toegegeven, wordt zijn hart verlicht als hij God 
weer tegenkomt. “Maar al deze dingen, van het 
licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al 
wat openbaar maakt, is licht.” Het is goed om 
door het licht openbaar gemaakt te worden. Dan 
kunnen we onze overtredingen toegeven en naar 
God terugkeren.  

Als we werkelijk een leven willen voeren dat 
vervuld is met de Heilige Geest, moeten we 
vriendelijkheid in ons hart hebben. Zelfs als 
iemand geen zonde in zijn hart heeft, betekent 
dat niet dat hij vriendelijk is. We moeten met 
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goedheid en vriendelijkheid in ons hart leven. 
We moeten met wijsheid preken en bidden voor 
de mensen die het evangelie van het water en de 
Geest niet kennen zodat zij het kunnen 
begrijpen en van hun zonden vergeven kunnen 
worden. En we moeten elkaar ook geen pijn 
doen. We moeten het evangelie leven, eten en 
slapen en ook anderen dienen.  

We moeten aan het belang van de tijd denken 
en het prachtige evangelie als wijze mensen 
dienen om een leven te leiden dat vervuld is 
met de Heilige Geest. Als we van de wereld 
houden, zijn we onderworpen aan het bedrog 
van de duisternis en kunnen we genegeerd 
worden in het doen van de werken van God. 
Daarom moeten we onze ogen op de Heer 
richten en doen wat Hij wilt. Terwijl we in de 
zaligheid geloven die God ons gaf, moeten we 
ook altijd oppassen. Een verstandig persoon van 
de Geest zou zich moeten wijden aan het 

wereldwijd preken van het prachtige evangelie 
voordat de wereld met duisternis wordt vervuld. 

 
 

Begrijp de wil van de Heer  
 
We moeten proberen te ontdekken wat God 

behaagt. We moeten leren wat Hij ons wilt laten 
doen door Zijn kerk en woorden. We moeten 
weten wat we kunnen doen om God te behagen 
en we moeten uitzoeken wat Zijn wil voor ons 
is.  

De mensen die vergeven zijn van hun 
zonden, zijn degenen die wedergeboren zijn en 
degenen die wedergeboren zijn, zijn degenen 
die de inwoning van de Heilige Geest hebben. 
Degenen die de Heilige Geest in zich hebben, 
zijn werkelijk heilige mensen en het zijn de 
kinderen van God. Zij moeten een leven leiden 
dat vervuld is met de Heilige Geest. Dit is de 
taak van alle heiligen. We moeten onze 
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mogelijkheden en energie niet aan onszelf 
verkwisten, terwijl we onverschillig zijn voor 
de behoeften van anderen. We mogen de 
werken van God niet hinderen door met de 
stroom van de tijd mee te gaan. 

Als we geheiligd zijn en de wedergeboorte 
hebben ontvangen door de liefde van God, 
moeten we een goed mens worden om Zijn 
werk te kunnen blijven uitvoeren. Als we de 
kinderen van God zijn geworden door in Hem 
te geloven, dan is het voor ons juist om mensen 
van goedheid te worden.  

Het vlees van Gods kinderen is verre van 
volmaakt maar het behaagt God; op voorwaarde 
dat we bezorgd zijn om de wil van God en dat 
we goede dingen doen. Maar zelfs degenen die 
wedergeboren zijn, neigen ertoe om anderen 
kwaad te doen als zijn slechts voor zichzelf 
leven. “En wordt niet dronken in wijn, waarin 
overdaad is, maar wordt vervuld met den 
Geest” (Efeziërs 5:18) betekent dat we niet 

dronken moeten worden door de lusten van het 
vlees, maar dat we de werken van de goedheid 
moeten doen. 

Paulus zei in Efeziërs 5:19-21, “Sprekende 
onder elkander met psalmen, en lofzangen, en 
geestelijke liederen, zingende en psalmende den 
Heere in uw hart; Dankende te allen tijd over 
alle dingen God en den Vader, in den Naam van 
onzen Heere Jezus Christus; Elkander 
onderdanig zijnde in de vreze Gods.” Als we 
een leven willen voeren dat vervuld is met de 
Heilige Geest, moeten we geloven in het 
evangelie van de zaligheid en het preken en we 
moeten openbaren wat God voor ons heeft 
gedaan.  

God zegent ons als we bidden en Hij noteert 
al deze zegens voor ons in psalmen en liederen 
en geestelijke liedjes om Hem in een stem te 
loven. We moeten lof zingen, Hem danken en 
loven. We kunnen een gezegend leven leiden 
dat vervuld is met de Heilige Geest als we voor 
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degenen die nog niet gered zijn en voor elkaar, 
bidden. We moeten God danken vanuit het 
binnenste van ons hart en Jezus Christus, die 
ons redde, respecteren. Met deze gedachten in 
ons hart, moeten we in staat zijn onze 
overtredingen toe te geven, onze waardering 
voor het reinigen van onze zonden uit te 
drukken en Hem te gehoorzamen. Dit is wat 
bedoeld wordt met het leven van een leven dat 
vervuld is met de Heilige Geest. 

 
 

We moeten het prachtige evangelie 
voor de rest van ons leven dienen  

 
We moeten goede werken plannen en ze 

nastreven voor de grotere glorie van het 
prachtige evangelie. Omdat we verenigd zijn 
met Gods kerk, moeten we samen bidden en 
God aanspreken om de ziel van iedereen te 
redden. Er zijn nog steeds mensen die niet 

wedergeboren kunnen zijn omdat zij het 
prachtige evangelie niet kennen ook al hebben 
zij God gezocht. We moeten voor deze mensen 
bidden terwijl we zeggen, “God, redt ook hun.” 
En we moeten geen egoïstische dingen 
nastreven maar onze bezittingen aanbieden in 
de dienst van het evangelie om de verlorenen te 
redden. Als men voor de ziel van anderen en 
voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk leeft, 
doet men goed werk.  

Als u dit werk doet dan heeft u een leven dat 
vervuld is met de Heilige Geest. Als men leeft 
met de vervulling met de Heilige Geest, dan 
betekent dat niet dat men de mogelijkheid heeft 
om in de tongentaal te spreken of wonders uit te 
voeren, maar het betekent eerder dat men leert 
hoe men God moet behagen. Het betekent dat 
men gelooft in de zaligheid die God ons gaf en 
God looft en verheerlijkt met gedichten en 
psalmen. Het is de wil van God om God met 
ons hele hart te danken, loven en verheerlijken 
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en Hem met ons lichaam te dienen als 
instrumenten van de gerechtigheid. Als we Zijn 
bevelen opvolgen, hebben we een leven dat 
vervuld is met de Heilige Geest.  

We moeten elkaar gehoorzamen als we een 
leven willen leiden dat vol is met de Heilige 
Geest. Als iemand ons advies geeft, dan moeten 
we luisteren naar wat hij zegt. Op dezelfde 
manier, moet iemand naar mij luisteren als ik 
hem advies geef, ook al is hij het niet met me 
eens. Ook moeten we een leven leiden dat 
vervuld is met de Geest door elkaar te 
gehoorzamen en het werk van God te doen.  

 
 

Een leven te leiden dat vervuld is 
met de Geest, betekent Jezus 
Christus te verheerlijken  

 
Een leven te leiden dat vervuld is met de 

Geest betekent dat men zich aan de geboden 

van Jezus Christus houdt. Laat ons eens 
uitzoeken wat het betekent, door Efeziërs 6:10-
13 te lezen. “Voorts, mijn broeders, wordt 
krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner 
macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, 
opdat gij kunt staan tegen de listige 
omleidingen des duivels. Want wij hebben den 
strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de 
geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer 
eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de 
lucht. Daarom neemt aan de gehele 
wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan 
in den bozen dag, en alles verricht hebbende, 
staande blijven.”  

Wat betekent het om een leven te leiden dat 
vervuld is met de Geest? Het betekent sterk in 
de Heer te zijn en te geloven in Zijn macht. Het 
betekent te leven volgens de macht van de 
Heilige Geest die in ons aanwezig is en niet 
alleen door onze eigen wil. Bovendien betekent 
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het om een leven van het gebed te leven. Door 
te bidden, kunnen we een krachtig leven leiden 
terwijl God ons de verschillende vermogens en 
zegens geeft. Als we dit soort leven leiden, 
doen we de wapenuitrusting van God aan. We 
zijn zo zwak dat we niet het leven kunnen 
leiden dat vervuld is met de Heilige Geest tenzij 
we aan Zijn woorden vasthouden, ook al 
proberen we met Hem te wandelen, God te 
dienen en te gehoorzamen.  

Het geloof in Gods woorden is van wezenlijk 
belang om onze geestelijke macht te verheffen. 
Zelfs als we het geloof hebben, moeten we de 
hele wapenuitrusting van God aandoen door te 
zeggen, “Ik ben ervan overtuigd dat alles zo zal 
zijn zoals het geschreven staat in de woorden 
van God.” Dit is het geloof dat ons in staat stelt 
om een leven te leiden dat vervuld is met de 
Heilige Geest.  

Heeft iemand van jullie problemen om dit 
soort leven te leiden? Herinnert u zich dan de 

woorden van de Geschriften en doe de hele 
wapenuitrusting van God aan. God zei ons dat 
we Zijn hele wapenuitrusting moesten aandoen. 
Door de woorden diep in uw hart op te nemen, 
zult u leren wat het betekent om de hele 
wapenuitrusting van God aan te doen. Het doet 
er niet toe wat uw omgeving of andere mensen 
zeggen, we moeten ons vasthouden aan de 
woorden van God. Op deze manier zullen we 
een leven leiden dat vervuld is met de Heilige 
Geest.  

Waar kunnen we dit geloof krijgen? 
Openbaring 3:22 zegt, “Die oren heeft, die 
hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.” We 
zouden moeten luisteren naar wat de Geest aan 
de gemeenten zegt. We konden de woorden van 
God dus niet horen noch konden we een leven 
leiden dat vervuld was met de Heilige Geest als 
de dienaren van God er niet waren geweest. 
Door wie spreekt de Heilige Geest? God 
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spreekt tot de heiligen en alle mensen van de 
wereld door Zijn dienaren in Zijn kerk.  

D.w.z. u moet geloven dat de leringen van 
Gods gemeente zeker gebaseerd zijn op de 
woorden van God. U moet de leringen van de 
gemeente met dit geloof in gedachten 
accepteren. Als de Heilige Geest niet in een 
preker woont, dan zou het voor hem mogelijk 
zijn om zijn eigen gedachten te preken. De 
preker die de inwoning van de Heilige Geest 
heeft, preekt Gods woorden onder leiding van 
de Heilige Geest. Als hij dat niet doet, maar 
bijbelse zinloze woorden preekt, dan stopt de 
Heilige Geest hem omdat Hij in zijn hart woont.  

De Heilige Geest is God. Het gezag van 
Gods dienaar neemt steeds toe omdat God in 
hem woont. In het Nieuwe Testament, zei Jezus 
Christus tegen Petrus, “En Ik zal u geven de 
sleutelen van het Koninkrijk der hemelen” 
(Mattheus 16:19). De sleutels naar de Hemel 
zijn het evangelie van het water en de Geest. 

Met andere woorden, dit evangelie is de sleutel 
tot het betreden van de Hemel. God gaf, niet 
alleen aan Petrus maar ook aan alle andere 
dienaren van God en alle heiligen, het gezag om 
het woord van God te preken, zo lang zij 
wedergeboren zijn en de inwoning van de 
Heilige Geest hebben.  

We moeten daarom de hele wapenuitrusting 
van God aandoen als we een leven willen leiden 
dat vol is met de Heilige Geest. Als we geen 
geloof hebben, moeten we de leringen van de 
gemeente iedere dag in gedachten houden door 
in het gezag van de gemeente en de dienaren 
van God te geloven. Zelfs als de preek die je 
vandaag hoort, nutteloos is en geen directe 
verbinding heeft met je leven, dan moet je toch 
luisteren en het in je hart opnemen. Vindt de 
woorden in de Bijbel die je in je dagelijkse 
leven nodig hebt. Houdt eraan vast. Op deze 
wijze zult u een persoon van het geloof worden. 
U zult dan in staat zijn om een leven te leiden 
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dat vervuld is met de Heilige Geest, met God 
wandelen en de strijd tegen de prinsen en 
heersers van de duisternis van de wereld 
winnen.  

U bent misschien verward omdat u gezegd 
heeft gekregen dat u de heersers van de wereld 
moet gehoorzamen maar nu zeg ik u dat u de 
heersers van de duisternis van de wereld moet 
bestrijden. In de Romeinse tijd, noemde de 
Romeinse keizer zichzelf God en de wet 
verlangde van iedereen dat ze hem als een God 
behandelden. Maar dit was iets wat de 
Christenen niet konden doen omdat het tegen 
het woord van God was. In die tijd hadden de 
Christenen dus geen andere keuze dan tegen de 
Romeinse keizer die de mensen voor hem liet 
neerbuigen alsof hij God was, te vechten.  

Om het gevecht met het kwaad te winnen, 
moeten we in de woorden van God geloven en 
we moeten ons eraan vasthouden. Als we 
volgens Gods woord leven, zullen we Zijn 

zegen verkrijgen en in staat zijn om het kwaad 
te verslaan. Zelfs als we gered zijn, zullen we 
de strijd tegen Satan verliezen tenzij we aan het 
woord van God vasthouden. God waarschuwt 
ons, “Zijt nuchteren, en waakt; want uw 
tegenpartij, de duivel, gaat om als een 
briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen 
verslinden” (1 Petrus 5:8). Een persoon die niet 
in het woord van God gelooft, kan gemakkelijk 
door de duivel aangevallen worden.  

Zelfs Jezus kon niet gewonnen hebben van 
Satan als het woord van God er niet was 
geweest. “Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is 
geschreven: De mens zal bij brood alleen niet 
leven, maar bij alle woord, dat door den mond 
Gods uitgaat” (Mattheus 4:4). Hij verdreef het 
kwaad door het geloof in het geschreven woord. 
En hoe zit dat met ons? We hebben een gebrek 
aan verstand en zijn niet met Jezus te 
vergelijken. We moeten daarom in het woord 
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van God geloven en er nog sterker aan 
vasthouden.  

We moeten niet gewoon zeggen, “Ik denk 
dat de woorden juist zijn maar ik kan er niet 
helemaal in geloven.” We moeten aan de 
woorden vasthouden. “Ik geloof dat alles waar 
zal worden zoals het geschreven staat.” Dit is 
het juiste geloof en het staat ons toe om de hele 
wapenuitrusting van God aan te doen. Mensen 
die zeggen, “Alles zal precies zo verwerkelijkt 
worden zoals onze Heer dat zei” zullen 
gezegend zijn. Als iemand aan Gods woord 
vasthoudt en erop vertrouwt, zullen de dingen 
volgens zijn geloof met succes aflopen. Zelfs 
als de duivel ons probeert te verleiden, zal hij 
zeker weggaan als we zeggen, “Ik geloof in het 
woord van God. Ik geloof dat Zijn woord de 
juiste antwoorden zijn.” Op deze manier 
winnen we de oorlog tegen de duivel. 

 
 

We moeten aan het woord  
van God vasthouden 

 
“Daarom neemt aan de gehele wapenrusting 

Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen 
dag, en alles verricht hebbende, staande 
blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende 
met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; En de voeten 
geschoeid hebbende met bereidheid van het 
Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen 
hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij 
al de vurige pijlen des bozen zult kunnen 
uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en 
het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods 
Woord.” (Efeziërs 6:13-17).  

In de passage, “Staat dan, uw lenden omgord 
hebbende met de waarheid,” wordt het woord 
van God vergeleken met een riem die om 
iemands middel gesnoerd wordt. Dit betekent 
dat we onze gedachten moeten omgorden met 
het woord van God. Hij zegt ons dat we de 
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woorden van de waarheid moeten volgen zodat 
we in gedachten met God verenigd kunnen 
worden. Maar zoals deze gordel strak om ons 
lichaam zit, zo moeten we onszelf ook strak 
vastbinden aan het woord van God. Als we in 
gedachten met God verenigd zijn, zijn we 
vanzelfsprekend in staat om te geloven en te 
zeggen, “Ik geloof dat alles goed zal komen. Ik 
ben ervan overtuigd dat alles verwerkelijkt zal 
worden zoals God het zei.”  

Vervolgens moeten we de borstplaat van de 
gerechtigheid omdoen. We moeten de 
borstplaat van het evangelie van het water en de 
Geest omdoen dat zegt, dat God ons heeft 
gered. We moeten ons middel met de waarheid 
omgorden, terwijl we de borstplaat van de 
gerechtigheid hebben omgedaan. We moeten de 
borstplaat met de waardevolle juwelen omdoen. 
We moeten ze omdoen in het geloof dat God al 
onze zonden heeft vergeven. We moeten met 
ons hele hart in het woord van God geloven. 

We moeten ook het evangelie van de zaligheid 
die vrede geeft, preken. 

Nadat we ons aan alle bovenstaande woorden 
hebben gehouden, moeten we onze voeten 
schoeien met de bereidheid om het evangelie 
van de vrede en het evangelie van de zaligheid, 
dat Gods vrede aan alle mensen geeft, preken. 
Als we van onze zonden gered zijn, gaan we het 
geloof met onze mond belijden. En iedere keer 
dat onze zonden en ons kwaad geopenbaard 
wordt, moeten we ze wegwissen door over de 
waarheid, dat God al onze zonden reeds heeft 
vergeven, na te denken. Hij deed dit door Jezus’ 
doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. We 
moeten een leven van lof leiden door God te 
danken. We moeten het evangelie van het water 
en de Geest preken, dat vrede aan iedereen 
geeft die nog niet van zijn zonden verlost is.  

Bovendien moeten we tegen de 
onrechtvaardigen vechten met het schild van 
geloof. Als Satan aanvalt, moeten we hem 
verdrijven met het schild van geloof in een hand 
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en de woorden van de waarheid in de andere. 
Dan moeten we de helm van de zaligheid 

opzetten. We moeten de woorden van de 
zaligheid accepteren terwijl we zeggen, “Ik 
werd van al mijn zonden gered door het 
evangelie van het water en de Geest. God 
vergaf mijn zonden op deze manier.” We 
zouden de waarheid in ons hoofd moeten 
erkennen. We moeten het woord van God, de 
helm van de zaligheid en het zwaard van de 
Geest tot onze wapens tegen het kwaad maken.  

Als Satan ons aanvalt, moeten we het zwaard 
trekken en hem verslaan. “God zei dit! En ik 
geloof dat het zo is!” We verdrijven Satan door 
het geloof in Gods woorden. Als we in de 
woorden van God geloven en ons geestelijke 
zwaard trekken, zal Satan vluchten terwijl hij 
schreeuwt: “Au! Het doet pijn.” We kunnen 
iedere aanval van Satan afweren als we slechts 
in het woord van God geloven. 

U moet zo’n religieus leven leiden terwijl u 
belijdt, “Mijn vlees is verre van volmaakt, maar 

ik ben een persoon van God die de verlossing 
heeft gekregen. Ik leef volgens het geloof, 
terwijl ik me vasthoud aan de woorden die God 
me heeft verteld.” Als we dit soort geloof 
hebben, kunnen we Satan, iedere keer als hij 
onze getrouwe levens komt lastigvallen en 
onderbreken, verdrijven met het zwaard van de 
waarheid. Satan knippert niet eens met zijn 
ogen als wij een tegenaanval doen met slechts 
aardse woorden. Dus moeten we tegen hem 
vechten door te zeggen, “Dit is wat God zei.” 
Dan zal Satan zich zeker overgeven aan het 
gezag van Gods woord.  

Als we een leven willen leiden dat vervuld is 
met de Heilige Geest, moeten we tot God 
bidden dat de gemeente, alle heiligen en de 
dienaren van God zichzelf zullen toewijden aan 
het preken van het evangelie. Door als volgt een 
gebed te zeggen, “Laat me vrijpostig de 
geheimen van het evangelie openbaren,” zullen 
we een leven leiden dat gericht is op het dienen 
van het evangelie. Dit is een leven dat vervuld 
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is met de Heilige Geest. Het is voor alle 
heiligen belangrijk om een leven te leiden dat 
vervuld is met de Heilige Geest. Als we ware 
heiligen willen worden, moeten we een leven 
leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Het 
leven van zo’n leven is van wezenlijk belang 
voor alle heiligen, net zoals de ontvangst van de 
verlossing van de zonden van belang is voor 
iedere ziel. Dit is Gods bevel.  

Degenen die van hun zonden gered zijn maar 
niet weten hoe ze een getrouw leven moeten 
leiden, moeten weten dat zij een leven moeten 
leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Dit 
is wat God wilt. Heiligen moeten een leven 
leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, wat 
de wil van God is. Een leven dat vervuld is met 
de Heilige Geest, stimuleert de heiligen om het 
evangelie te preken door goede werken te doen. 
Zij houden ervan om het evangelie te preken, 
tot God te bidden, in de woorden van God te 
geloven en eraan vast te houden. We moeten de 
helm van de zaligheid opzetten en de borstplaat 

van de gerechtigheid omdoen en we moeten 
Satan verdrijven door te zeggen, “Ik ben altijd 
gerecht.”  

Omdat de heiligen de inwoning van de 
Heilige Geest hebben, wandelen ze in de Geest 
en zijn ze in staat om de macht van de Heilige 
Geest te ontvangen. Zij doen Zijn werk met de 
zegens van God die verdient zijn door het gebed 
van geloof. En zij moeten in de Geest wandelen 
totdat zij Satan overwinnen en voor God staan. 
De mensen die de hele wapenuitrusting van 
God kunnen aandoen, zijn slechts de 
wedergeboren Christenen die een leven kunnen 
leiden dat vervuld is met de Heilige Geest.  

“Want wij hebben den strijd niet tegen vlees 
en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, 
der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 
boosheden in de lucht” (Efeziërs 6:12). De 
strijd van degenen die wedergeboren zijn, is 
geen strijd van vlees en bloed. De strijd van 
degenen die de inwoning van de Heilige Geest 
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hebben, is echter tegen de geestelijke gastheren 
van de kwaadheid en tegen degenen die ons 
getrouwe leven verstoren, het evangelie niet 
dienen en ons verstoren.  

Als we gaan vechten in de geestelijke strijd 
voor het evangelie van de Heer, moeten we de 
helm en de wapenuitrusting van de Geest 
aandoen. Als we in deze strijd gewone kleren 
zouden dragen, zouden we gewond raken. Dus 
moeten we een wapenuitrusting aandoen. We 
hebben zwaarden, schilden en helmen nodig. 
Om de strijd te winnen, moeten we volledig 
voorbereid zijn op de strijd. We moeten de 
borstplaat omdoen, ons middel omgorden en 
schoeisel aan beiden voeten dragen. Dan 
moeten we, met het zwaard in een hand en het 
schild in de andere, onze vijanden overwinnen. 
Dit is een leven dat vervuld is met de Heilige 
Geest.  

 
 
 

We moeten het prachtige  
evangelie houden  

 
Paulus zei ons, “Bewaar het goede pand, dat 

u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die 
in ons woont” (2 Thimotheus 1:14). Wat is het 
goede pand? Het is het evangelie van het water 
en de Geest dat ons van onze zonden redde. In 
Titus 3:5 staat, “Heeft Hij ons zalig gemaakt 
door het bad der wedergeboorte en vernieuwing 
des Heiligen Geestes.” Onze Heer waste alle 
zonden weg die we in deze wereld begaan 
hadden, stierf aan het Kruis en herrees. We 
moeten dit prachtige evangelie houden. We 
moeten de helm van de zaligheid opzetten, de 
borstplaat van de gerechtigheid aandoen en ons 
middel omgorden met de waarheid. We moeten 
in het evangelie van het water en de Geest 
geloven.  

Nadat we onszelf op deze manier bewapend 
hebben, moeten we de strijd tegen Satan 
winnen. Slechts dan zullen we in staat zijn om 
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de overwinning te behalen en het met anderen 
te delen. We zullen veel geestelijke strijden 
moeten vechten tegen Satan en veel trofeeën 
van hem wegnemen tot de dag waarop we het 
Koninkrijk van de Heer, wat onze erfenis is, 
zullen binnengaan. Hoe meer strijden we van 
onze tegenstander winnen, hoe gemakkelijker 
het volgende gevecht zal zijn. We moeten allen 
bidden dat Zijn Koninkrijk succes zal hebben 
en zal bloeien. Dan zullen we een leven bereikt 
hebben dat vervuld is met de Heilige Geest.  

We moeten niet tevreden zijn met de 
vergeving van onze zonden maar we moeten 
een leven leiden dat vervuld is met de Heilige 
Geest. We moeten in het woord van God 
geloven voor het evangelie en onze goede 
werken. We moeten geleid worden door de 
Heilige Geest en leven door Gods woord te 
houden en erin te geloven zodat we niet het 
gevecht tegen Satan verliezen en geruïneerd 
worden.  

Begrijpt u me? Slechts dan zullen we een 
leven hebben dat vervuld is met de Heilige 
Geest. Ik hoop dat u ook het evangelie van het 
water en de Geest zult dienen en ervan 
afhankelijk zult zijn en dat u het woord van 
God zult volgen. Laat ons allen het werk doen 
om zielen te redden van Satan. We kunnen een 
leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest 
totdat de Heer wederkomt. De ontvangst van de 
vervulling met de Heilige Geest is het tweede 
gebod dat God ons gaf. Dank Hem. We kunnen 
de inwoning met de Heilige Geest hebben door 
de verlossing van de zonden in ons hart. En als 
het niet voor de inwoning van de Heilige Geest 
was, kon ik geen leven beginnen dat vervuld 
was met de Heilige Geest. Ik dank God omdat 
Hij ons een leven liet leiden dat vervuld is met 
de Heilige Geest.  

Gelooft u dat u de vervulling van de Heilige 
Geest kunt hebben? Degenen onder ons die 
vergeven zijn van de zonden, hebben de 
inwoning met de Heilige Geest. Maar degenen 
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die hun zonden niet hebben uitgewist, hebben 
nog niet de inwoning van de Heilige Geest. 
Degenen die het evangelie van het water en de 
Geest niet kennen of er niet in geloven, hebben 
niet de inwoning van de Heilige Geest. Iedereen 
in de wereld zal in de Hel gegooid worden als 
zij niet de inwoning van de Heilige Geest 
hebben.  

Omdat we geen zonden in ons hart hebben, 
hebben we de inwoning van de Heilige Geest. 
En omdat de Heilige Geest in ons hart aanwezig 
is, kunnen we een leven leiden dat vervuld is 
met de Heilige Geest. Wij, die de inwoning van 
de Heilige Geest hebben, moeten het verlangen 
van de Geest gehoorzamen om met de Heilig 
Geest vervult te worden. Hoe meer wij het 
verlangen van de Geest gehoorzamen, hoe 
sterker ons geloof wordt, net als een strijder die 
volledig is uitgerust. Maar als we de Geest niet 
gehoorzamen, dan is dat voor ons hetzelfde als 
dat we onze wapenuitrusting zouden afnemen.  

Laat ons door de woorden van de Heilige 
Geest groeien en geloofspersonen worden. Als 
we de woorden van de Heilige Geest horen, 
ontwikkelt ons geloof zich omdat God zegt, 
“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het 
gehoor door het Woord Gods” (Romeinen 
10:17). Daarom zijn we door ons geloof in deze 
woorden beschermd, ook al valt Satan ons aan. 
Satan kan degenen die bewapend zijn met het 
schild van geloof door in het evangelie van het 
water en de Geest te geloven, niet aanvallen. 
Getrouwe mensen hebben de macht om Satans 
aanvallen met hun geloof af te weren.  

Laat ons levens leiden die vervuld zijn met 
de Heilige Geest in geloof. Een leven dat 
vervuld is met de Heilige Geest, duidt een leven 
aan van getrouw het evangelie van het water en 
de Geest over de hele wereld te preken. Zo’n 
leven is een leven dat vervuld is met de Heilige 
Geest.  
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De werken en gaven van 
de Heilige Geest 

 
 

< Johannes 16:5-11 > 
“En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij 

gezonden heeft, en niemand van u vraagt 
Mij: Waar gaat Gij henen? Maar omdat Ik 
deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de 
droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de 
waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want 
indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u 
niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik 
Hem tot u zenden. En Die gekomen zijnde, 
zal de wereld overtuigen van zonde, en van 
gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, 
omdat zij in Mij niet geloven; En van 
gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader 
heenga, en gij zult Mij niet meer zien; En 
van oordeel, omdat de overste dezer wereld 
geoordeeld is.” 

 
Wat zijn de werken  

van de Heilige Geest? 
 

Hij veroordeelt de wereld van  
de zonde, van gerechtigheid,  

en het oordeel. 
 
In Genesis 1:2 staat geschreven, “De aarde 

nu was woest en ledig, en duisternis was op den 
afgrond; en de Geest Gods zweefde op de 
wateren.” We kunnen uit deze passage zien dat 
de Heilige Geest niet in het hart aanwezig is dat 
vol is met verwarring en zonden, maar slechts 
leeft in het hart van mensen die in het prachtige 
evangelie geloven. Veel mensen vallen echter 
in hun verwarring en leegte onder de invloed 
van een fanatiek geloof, terwijl ze zeggen dat 
zij de inwoning van de Heilige Geest willen 
hebben terwijl ze zonden in hun hart hebben. 

De geest die ontvangen wordt in een toestand 
van fanatieke extase, is niet de prachtige Geest. 
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Het werk van Satan rust op de wetteloze 
gelovigen van het fanatisme en fanatieke 
mensen zijn gemakkelijk beïnvloedt door zijn 
bedrog en macht. Maar de Heilige Geest is de 
Persoon God die intelligent, emotioneel is en 
een absolute wil heeft. Hij werkte met God de 
Vader en Zijn Zoon Jezus Christus in de 
schepping van deze wereld. We zullen nu over 
het soort werk leren dat de Heilige Geest in 
deze wereld heeft gedaan. 

 
 

De Heilige Geest veroordeelt de 
wereld van de zonde 

 
Wat is het eerste werk dat de Heilige Geest 

heeft gedaan? Hij veroordeelt de zonde. De 
mensen die door Hem veroordeeld zijn, zijn 
degenen die het prachtige evangelie van Jezus’ 
doopsel en Zijn bloed aan het Kruis niet 

accepteren. Hij veroordeelt alle zondaars en de 
zonden van degenen die niet in het prachtige 
evangelie van het water en de Geest geloven. 

 
 

Hij veroordeelt de wereld van Gods  
gerechtigheid 

 
Wat is het tweede ding wat de Heilige Geest 

deed? Hij draagt getuigenis aan Gods 
gerechtigheid en Jezus’ prestatie om de 
zondaars van hun zonden te redden. Johannes 
16:10 zegt, “En van gerechtigheid, omdat Ik tot 
Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer 
zien.” We moeten weten wat de gerechtigheid 
van God in de Bijbel betekent. Het betekent de 
waarheid dat Jezus alle zonden van de wereld 
wegnam door Zijn doopsel van Johannes en dat 
iedereen die in Hem gelooft, rechtvaardig kan 
worden door Gods genade. Jezus werd gedoopt 
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door Johannes de Doper en accepteerde alle 
zonden van de wereld, vergoot Zijn bloed aan 
het Kruis, herrees en werd de Verlosser van alle 
zondaars. Dit is het prachtige evangelie dat God 
ons gaf. Jezus nam, volgens Gods wil, alle 
zonden van de wereld door het water en bloed 
weg en Hij werd de Meester van onze levens. 

De Heilige Geest helpt de mensen om in het 
evangelie van Jezus’ doopsel door Johannes en 
Zijn bloed aan het Kruis te geloven, en hen dus 
te helpen om de vergeving van hun zonden te 
verkrijgen. U moet weten dat de werken van 
God in de Drie-eenheid aanvullend zijn. De 
Heilige Geest werkt voor het prachtige 
evangelie en laat de mensen in de liefde van 
God geloven. Hij garandeert ook dat het ware 
prachtige evangelie van het water en de Geest 
werkelijkheid is. 

 
 
 
 

Hij beschuldigt de wereld van het 
oordeel 

 
Wat is de derde taak van de Heilige Geest? 

Hij vernietigt de werken van Satan. Satan 
fluistert het volgende in de gedachten van de 
mensen, “Je kunt in Jezus geloven, maar zie het 
Christendom als een van de vele aardse 
religies.” Satan probeert de mensen te hinderen 
in hun geloof in Jezus’ doopsel en Zijn bloed 
aan het Kruis zodat zij niet de vergeving van 
hun zonden kunnen krijgen ook al geloven zij in 
Jezus. Omdat Satan het Christendom tot een 
“gewone” religie reduceert, worden veel 
mensen het slachtoffer van Satans leugen dat de 
reden voor het geloof in Jezus is, dat ze goede 
mensen zijn. Het echte doel van het geloof in 
Jezus, is echter om wedergeboren te worden als 
rechtvaardige mensen. 
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U moet niet het valse geloof hebben. Het 
valse geloof kan u niet heiligen, hoe veel u ook 
in Jezus gelooft. Als u het valse geloof heeft, 
kent u of ziet u Jezus niet duidelijk door Satans 
leugens. De Heilige Geest wordt de garantie 
van de zaligheid voor degenen die gered zijn 
door in het prachtige evangelie van het water en 
de Geest te geloven. Het hele geloof van 
degenen die zonden in hun hart hebben, is 
nutteloos.  

De Heilige Geest getuigt van de waarheid 
van het prachtige evangelie. Jezus werd 
gedoopt om alle zonden van de wereld weg te 
nemen en Hij werd gekruisigd om de lonen der 
zonden te betalen. De Heilige Geest getuigde 
van deze waarheid. De Heilige Geest adviseert 
alle mensen over de hele wereld om vergeven te 
worden van al hun zonden door in het ware 
evangelie te geloven. We moeten echter niet 
vergeten dat de Heilige Geest degenen 

veroordeelt en oordeelt die niet het prachtige 
evangelie in hun hart nemen.  

 
 

Iedereen zou het gezegende geloof  
moeten hebben 

 
Wat is het gezegende geloof? Het is het 

geloof dat ons leidt naar de ontvangst van de 
inwoning van de Heilige Geest door de 
vergeving van de zonden. We zien echter veel 
Christenen over de wereld die nog steeds 
zonden in hun hart hebben, zelfs al 
onderhouden zij hun geloof in Jezus gedurende 
een lange tijd. Hoe langer zij in Jezus geloven, 
hoe zondiger zij worden. Het grootste probleem 
dat hun hindert bij de verlossing van hun 
zonden, is dat zij denken dat wanneer ze de 
tongentaal spreken en visioenen hebben, ze het 
bewijs hebben dat ze de Heilige Geest hebben 
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ontvangen. Zij zijn zich niet bewust van Gods 
oordeel voor hun zonden. 

Veel mensen in deze wereld kunnen het werk 
van de Heilige Geest niet van Satans werk 
onderscheiden. Satans werk leidt de mensen 
naar de verwarring door hen een vals geloof te 
geven en ze dan in de vernieling te leiden. Dit is 
wat Satan probeert te bereiken door zich tegen 
God te keren. Satan zorgt ervoor dat de mensen 
onder de invloed raken van het bijgeloof en hij 
neemt ze als zijn slaven. Satan druppelt een 
verlangen in hen om bovennatuurlijke wonders 
te ervaren door ze te laten denken dat zulke 
ervaringen waardevoller zijn dan de ontvangst 
van de inwoning van de Heilige Geest door het 
geloof in het prachtige evangelie. 

De Heilige Geest staat de mensen echter toe 
om door het Woord, Gods wereld te zien. Door 
de Heilige Geest komen zij te weten dat God de 
mens schiep en ze gaan geloven dat God van 
hen houdt en dat Hij hen wilt redden. Zijn plan 

voor de zondaars was dat Jezus Christus hen 
van de zonden redde door het evangelie van het 
water en de Geest en hen uit te nodigen om in 
Zijn liefde door geloof te leven. 

1 Petrus 3 zegt, “Waarvan het tegenbeeld, de 
doop, ons nu ook behoudt.” In 1 Petrus 1:23 
staat ook, “Gij, die wedergeboren zijt, niet uit 
vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, 
door het levende en eeuwig blijvende Woord 
van God.” 

Het werk van de Heilige Geest is om de 
mens te verlichten over de waarheid van de 
zonden, de gerechtigheid, en het oordeel en om 
ze in deze waarheden te laten geloven. De 
Heilige Geest laat ze weten over Gods oordeel 
en dat zij van hun zonden verlost kunnen 
worden door in het prachtige evangelie van 
Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te 
geloven. De Heilige Geest geeft hun de kennis 
dat Hij in hen is als zij geloven in het evangelie 
van het water en de Geest. 
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Tot dusverre hebben we naar de daden van 
de Heilige Geest gekeken. Alle mensen in deze 
wereld kunnen slechts de inwoning van de 
Heilige Geest en Gods liefde ontvangen als zij 
de vergeving van de zonden hebben verkregen 
door in Jezus’ prachtige evangelie van het water 
en de Geest te geloven. 

 
 

De persoonlijkheid van de Heilige 
Geest 

 
De Heilige Geest is de Almachtige God. Hij 

bezit de wezenlijke kenmerken van een 
persoonlijkheid nl. intellect, emotie en wil. 
Omdat de Heilige Geest intellect bezit, zoekt 
Hij zelfs de diepe dingen van God (1 
Korinthiers 2:10) en het hart van de mensen.  

Omdat de Heilige Geest emotie bezit, is Hij 
behaagd met degenen die in Gods woord 
geloven, maar Hij zucht diep tegen de 

ongelovigen. De rechtvaardige kan Gods liefde 
ook voelen door de Heilige Geest. 

De Heilige Geest wordt ook de “Trooster” 
genoemd. Dit betekent dat de Heilige Geest de 
rechtvaardigen helpt als zij in moeilijkheden 
zijn en dat Hij hen laat overwinnen in het 
gevecht met hun vijanden. Hij bezit intellect, 
emotie en wil net zoals de mensen, en Hij is 
aanwezig in degenen die in het prachtige 
evangelie van het water en de Geest geloven. 

 
 

Het werk van de Heilige Geest is als 
volgt 

 
De Heilige Geest laat de mensen de waarheid 

over de vergeving van de zonden inzien en Hij 
is aanwezig in het hart van de gelovige. Zijn 
werk is om te getuigen van de waarheid dat 
Jezus alle zonden van de mensheid wegnam 
door Zijn doopsel en Zijn bloed (1 Johannes 
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5:6-8). Hij troost ook Zijn dienaren en heiligen 
bij ieder probleem en Hij sterkt hen om er weer 
bovenop te komen. Hij bemiddelt voor hen als 
zij niet weten waarvoor zij moeten bidden 
(Romeinen 8:26). En Hij geeft rust aan de 
rechtvaardigen in Gods gemeente en leidt hen 
naar de overvloed van Zijn woorden (Psalmen 
23). 

 
 

Het werk van de Heilige Geest dat  
verband houdt met de Bijbel 

 
De Heilige Geest leidt de rechtvaardigen 

naar de herkenning en het geloof in de waarheid 
in hun hart en Hij laat het ze aan anderen 
preken. “Al de Schrift is van God ingegeven, en 
is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de 
rechtvaardigheid is” (2 Timotheus 3:16). 
“Zoekt in het boek des HEEREN, en leest; niet 

een van dezen zal er feilen, het een noch het 
ander zal men missen; want mijn mond zelf 
heeft het geboden, en Zijn Geest Zelf zal ze 
samenbrengen” (Jesaja 34:16). 

“Dit eerst wetende, dat geen profetie der 
Schrift is van eigen uitlegging; Want de profetie 
is voortijds niet voortgebracht door de wil eens 
mensen, maar de heilige mensen Gods, van den 
Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze 
gesproken” (2 Petrus 1:20-21). 

De Heilige Geest heeft de dienaren van God 
geïnspireerd om Gods woord te schrijven zodat 
we ze konden lezen. Hij introduceert mensen 
met het evangelie van het water en de Geest en 
laat het hen aan de wereld preken. Ook al zullen 
de rechtvaardigen veel beproevingen in hun 
leven lijden, zij zullen in staat zijn om deze te 
overkomen dankzij de macht van de Heilige 
Geest. 
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De gaven en vruchten van  
de Heilige Geest  

 
De gave van de Heilige Geest betekent het 

vermogen die Hij de heiligen geeft om het 
prachtige evangelie van God aan anderen te 
verspreiden. De heiligen wijden zichzelf 
daarom aan Gods werk met de gaven die Hij 
geeft, en de Heilige Geest helpt hen heerlijkheid 
aan de Heer te geven. “Maar aan een iegelijk 
wordt de openbaring des Geestes gegeven tot 
hetgeen oorbaar is” (1 Korinthiers 12:7). 

Het doel van de gaven van de Heilige Geest 
was het om de heiligen met een geloof uit te 
rusten en hen de wedloop te laten lopen die 
voor hen lag (Efeziërs 4:11-12). De Heilige 
Geest geeft het vermogen aan Gods dienaren en 
de heiligen om ze te helpen in de verspreiding 
van het evangelie. De gemeente van God is een 
gemeenschap van heiligen die geheiligd zijn in 
Christus Jezus (1 Korinthiers 1:2).  

Iedere Christen die de Heilige Geest 
ontvangt, moet zich volgens zijn gegeven 
positie en taken gedragen, omdat Jezus Christus 
het hoofd van de gemeente is. De Heilige Geest 
geeft geestelijke opmerkzaamheid en het 
vermogen aan de heiligen zodat zij voor het 
Koninkrijk van God kunnen werken. Hij doet 
alles om de glorie van het evangelie dat God 
ons gaf, te tonen. Hij zegt, “Hetzij dan dat 
gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij 
iets anders doet, doet het al ter ere Gods”      (1 
Korinthiërs 10:31). 

 
 

De verschillende soorten gaven  
van de Geest  

 
Er zijn 12 verschillende soorten gaven van 

de Heilige Geest. We kunnen in de Bijbel lezen 
dat deze gaven in verschillende vormen aan 
verschillende mensen verschijnen. Een lange 
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lijst met gaven verschijnt in Romeinen 12:6-8, 1 
Korinthiërs 12:8-10, en Efeziërs 4:11. 
Hieronder volgen de negen Geestelijke gaven 
waarvan in 1 Korinthiërs hoofdstuk 12 
gesproken wordt. 

1) Het woord van kennis: dit geeft ons de 
Geestelijke inspiratie om het evangelie van het 
water en de Geest te begrijpen en het laat ons 
dit prachtige evangelie preken.  

2) Het woord van wijsheid: dit is het 
vermogen om de ontelbare problemen die in het 
leven van de rechtvaardigen opkomen, op te 
lossen door de geschreven woorden van God. 

3) Geloof: de Heilige Geest geeft de heiligen 
een sterk geloof en vertrouwen zodat zij de 
wonderen van het redden van zielen van hun 
zonden en van Satan kunnen uitvoeren. Een 
rechtvaardig persoon kan van zijn zonden 
vergeven zijn en geestelijke afwijkingen door 
de macht van het geloof helen.  

4) Helen: de Heilige Geest geeft de 
mogelijkheid om de rechtvaardige mensen door 
hun geloof in Gods woord te helen. 

5) Het werken van wonders: dit is de 
verrassende gave die de heiligen toestaat om het 
werk van God te doen door in Gods woord te 
geloven. Een wonder is iets dat bovennatuurlijk 
gebeurt door geloof en wat de grenzen van de 
menselijke kennis van de natuurlijke wet te 
buiten gaan.  

6) Profetie: op dit moment kunnen slechts 
degenen die in Gods woord geloven en het 
gehoorzamen, profeteren volgens wat 
geschreven is. De woorden van iemand die een 
geloof heeft dat niet gebaseerd is op de Bijbel, 
kunnen geen ware profetie zijn. Gods dienaren, 
die de inwoning van de Heilige Geest hebben, 
preken Gods woord en verbeteren en vermanen 
hen daarbij dat zij Zijn werk moeten doen door 
de gemeente die Gods lichaam is. De Heilige 
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Geest gaf dit vermogen aan Gods dienaren en 
heiligen.  

7) Onderscheiding van de geesten: dit is de 
mogelijkheid om vast te stellen of iemand van 
zijn zonden is vergeven of niet. Het is mogelijk 
dat we door Satan misleid worden als we deze 
gave niet bezitten. Omdat de wereld onder 
Satans heerschappij is, kunnen we slechts deze 
gave bezitten door in het prachtige evangelie te 
geloven dat God ons gaf en dus de 
beproevingen, lasten en kwaad in deze wereld 
te overwinnen. Een rechtvaardig persoon 
ontvangt deze gave door in het ware evangelie 
te geloven. Hij kan dus zeggen of iemand zonde 
in zijn hart heeft. 

8) Het spreken in tongen: de Bijbel vertelt 
ons over de tongentaal: “Maar ik wil liever in 
de Gemeente vijf woorden spreken met mijn 
verstand, opdat ik ook anderen moge 
onderwijzen, dan tien duizend woorden in een 
vreemde taal” (1 Korinthiërs 14:19). Een 

heilige moet weten dat het belangrijker is om 
Gods woord te begrijpen dan in tongentaal te 
spreken die hijzelf niet eens begrijpt. Hij moet 
zich daarom van de tongentaal afhouden. 

9) Uitleggen van de tongentaal: deze gave 
werd de discipels gegeven om hun het 
evangelie in de tijd van de vroege kerk te laten 
preken. Tegenwoordig verspreidt het evangelie 
zich door de dienst van het vertalen en 
interpreteren van boodschappen naar 
verschillende talen. Men heeft geen tolk nodig 
als de persoon die het evangelie preekt, alle 
talen kan spreken. Als we taalgrenzen 
tegenkomen, staat God ons tolken altijd toe om 
Zijn werk te vervullen. God werkt niet in 
ongeregeldheid of in een toestand van extase. 
De Heilige Geest werkt in het prachtige 
evangelie en Hij laat de heiligen ook het 
evangelie naar verschillende talen vertalen. 
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Wat zijn de vruchten van  
de Heilige Geest?  

 
De Bijbel zegt ons over de vruchten van de 

Heilige Geest, “Maar de vrucht des Geestes is 
liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, matigheid. Nee, er is geen 
zonde.” (Galaten 5:22-23) 

1) Liefde: echte liefde is voor de 
rechtvaardigen om alle zondaars van hun 
zonden te redden door het prachtige evangelie 
van het water en de Geest te preken. Omdat 
rechtvaardige mensen het prachtige evangelie 
bezitten, die de liefde van Jezus is, preken zij 
het evangelie van de ware liefde en bezitten de 
ware liefde voor andere zielen. 

2) Blijdschap: dit is het onbeschrijflijk 
heerlijke geluk dat diep uit ons hart stroomt als 
we wedergeboren zijn. De rechtvaardige 

persoon die van al zijn zonden vergeven is, 
heeft vreugde in zijn hart (Filippijnen 4:4). 
Omdat er vreugde in het hart van de 
rechtvaardigen is, hebben zij de mogelijkheid 
om hun vreugde met andere mensen te delen. 

3) Vrede: dit is het hart van de troost die de 
rechtvaardige persoon, die van zijn zonden 
vergeven is door in het evangelie van het water 
en de Geest te geloven, gegeven wordt. De 
Heilige Geest laat de rechtvaardigen het 
prachtige evangelie van de vrede preken. 
Mensen die dit prachtige evangelie van de 
vrede gehoord hebben, kunnen anderen naar de 
overwinning van de zonden van de wereld 
leiden en ze een machtig gevoel van geloof en 
vertrouwen in de gave van de zaligheid laten 
hebben. De rechtvaardige mensen die vrede 
tussen God en de mensheid maken, worden de 
zonen van God genoemd (Mattheus 5:9) en ze 
leiden anderen naar de ontvangst van de 
vergeving van de zonden (Spreuken 12:20). De 
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Heilige Geest laat de rechtvaardigen 
rechtvaardige levens leiden en anderen met 
vrede zegenen door het prachtige evangelie te 
verspreiden.  

4) Lankmoedigheid: de vruchten van 
lankmoedigheid zijn in het hart van de 
rechtvaardigen, die verlost zijn van hun zonden 
door in het ware evangelie te geloven. We 
kunnen deze vruchten bezitten door een 
langdurig gevoel van gemeenschap met de 
Heilige Geest te aanvaarden. Er is een hart van 
lankmoedigheid en geduld in de rechtvaardigen. 

5) Goedertierenheid: God had genade met 
ons toen we vol zonden waren en Hij verloste 
ons van al onze zonden door Jezus’ doopsel en 
Zijn bloed aan het Kruis. We kunnen anderen 
liefhebben en genade met hen hebben omdat 
Jezus genade met ons had en al onze zonden 
uitwiste en omdat we in Hem geloofden en Zijn 
genade ontvingen. De rechtvaardigen hebben 

een hart dat vervuld is met vriendelijkheid en de 
vruchten van het prachtige evangelie. 

6) Goedheid: goedheid betekent hier 
“deugd”. Diep in hun hart hebben rechtvaardige 
mensen goedheid en geloof in de Heer.  

7) Geloof: geloof betekent een hart dat 
vervuld is met geloof in God. Het geloof in een 
heilige komt van loyaliteit aan Jezus.  

8) Zachtmoedigheid: dit betekent dat men 
het vermogen heeft om anderen volledig te 
begrijpen en ze warm en zachtmoedig in ons 
hart te houden. De rechtvaardigen hebben een 
hart om hun vijanden lief te hebben en voor hun 
verlossing te bidden. 

9) Matiging: matiging is het vermogen om 
zichzelf te beheersen, om te vermijden dat men 
een losbandig leven leidt en in plaats daarvan 
een zelfbeheerst en matig leven leidt. 
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Vervuld zijn met de Heilige Geest 
 
Wat is het resultaat van de vervulling met de 

Heilige Geest? Deze zegen te ontvangen, staat 
heiligen toe om als Jezus Christus’ discipels te 
leven door zich met de gemeente van God te 
verenigen. De Heilige Geest laat de 
rechtvaardigen instrumenten van gerechtigheid 
worden en zich toewijden aan de vervulling van 
Christus’ wil. De wil van de rechtvaardigen zal 
beheerst worden door de wil van de Heer en zij 
zullen bereidwillig al hun bezittingen en 
talenten aan Hem opdragen. De Heilige Geest 
laat de rechtvaardigen levens leiden die gewijd 
zijn aan het overwinnen van de zonden van de 
wereld met een gevoel van overwinning, 
blijdschap en vertrouwen, niet geestelijke 
armoede, verlies of frustratie (Romeinen 
hoofdstuk 7). 

“Maar gij zult ontvangen de kracht des 
Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij 

zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in 
geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste 
der aarde” (Handelingen 1:8). De volheid van 
de Heilige Geest laat de rechtvaardigen het 
evangelie preken.  

De Heer gaf een krachtige gevoel van geloof 
aan degenen in wie de Heilige Geest aanwezig 
is. En God gaf het recht om Zijn kinderen te 
worden aan degenen wiens zonden vergeven 
zijn door hun geloof in het prachtige evangelie 
van Jezus (Johannes 1:12). De rechtvaardige 
mensen die Gods kinderen zijn geworden door 
geloof, kunnen het prachtige evangelie in deze 
wereld preken.  

Rechtvaardige mensen hebben de 
mogelijkheid om Satan te verslaan door het 
evangelie voor de vergeving van de zonden. Zij 
hebben ook de macht om geestelijke ziekten te 
helen (Markus 16:18), om Satans krachten te 
vertrappen (Lukas 10:19) en om het Koninkrijk 
der Hemel binnen te gaan (Openbaring 22:14). 
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Rechtvaardige mensen leven met hetzelfde 
gezag als koningen door in Gods woorden van 
belofte te geloven (2 Korinthiërs 6:17-18). 

De Heilige Geest laat rechtvaardige mensen 
al hun aardse lusten verwerpen. Hij laat ons ook 
het ware evangelie preken (Galaten 5:6). 

De Heilige Geest laat de rechtvaardigen het 
prachtige evangelie lezen en erin geloven en het 
aan anderen leren (1 Thimotheus 4:13). 

De Heilige Geest verzamelt iedere dag de 
rechtvaardigen in Gods gemeente (Hebreeën 
10:25).  

De Heilige Geest laat de rechtvaardigen hun 
zonden biechten (1 Johannes 1:9) om hun hart 
door het licht van de waarheid te tonen 
(Efeziërs 5:13). 

De Heilige Geest leidt de rechtvaardigen 
naar het juiste pad in hun leven (Psalmen 23). 

De Heilige Geest zegt de rechtvaardigen niet 
Zijn gaven te verkwisten (1 Thessalonieken 
5:19). 

De Heilige Geest doet grote werken door het 
wonderbaarlijke evangelie (Markus 16:17-18). 

De Heilige Geest laat de rechtvaardigen als 
de discipels van de Heer leven door ze te 
verenigen in Gods gemeente. Hij laat de 
rechtvaardigen geestelijke levens leiden door 
het preken van het prachtige evangelie en Hij 
laat ze vervuld zijn met de Heilige Geest. Dit is 
het werk van de Heilige Geest door het 
wonderbaarlijke evangelie (1 Petrus 2:9). 

Hij werkt op dit moment in het hart van de 
heiligen. Halleluja!  
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PREKEN 14 
 
 

Wat is de ware bekering 
 voor de ontvangst van 

de Heilige Geest? 
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Wat is de ware bekering 
voor de ontvangst van 

de Heilige Geest? 
 
 

< Handelingen 2:38 > 
“En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en 

een iegelijk van u worde gedoopt in den 
Naam van Jezus Christus, tot vergeving der 
zonden; en gij zult de gave des Heiligen 
Geestes ontvangen.” 

 
 

Wat is de ware bekering  
die nodig is om de Heilige Geest  

te ontvangen? 
 

Het is om terug te keren naar het prachtige  
evangelie van het water en de Geest en  

in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan  
het Kruis te geloven. 

De Bijbel zegt in Handelingen 2 dat Petrus’ 
preek de mensen diep bewoog en ze liet 
bekeren van hun zonden. Zij werden tot het hart 
besneden en zeiden tot Petrus en de rest van de 
apostels, “Wat zullen wij doen mannen 
broeders?” Petrus antwoordde toen, “Bekeert 
u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den 
Naam van Jezus Christus, tot vergeving der 
zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes 
ontvangen” (Handelingen 2:38).  

Petrus preek toont ons duidelijk dat geloof in 
het prachtige evangelie van het water en de 
Geest onmisbaar is om de Heilige Geest te 
ontvangen en het toont ons wat de ware 
bekering is. U moet weten dat we de Heilige 
Geest samen met de verlossing van de zonden 
kunnen krijgen door nauwkeurig naar de 
Geschriften te kijken en te geloven in het 
prachtige evangelie van het water en de Geest. 

Het eerste ding dat we moeten hebben om de 
inwoning van de Heilige Geest te ontvangen, is 
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het geloof in de bijbelse bekering. We moeten 
echter oppassen dat we deze bekering niet 
omschrijven als spijt. Bekering betekent hier 
geloof in Jezus Christus. We kunnen in de 
Bijbel zien dat het de mensen reeds speet dat ze 
de Heer gekruisigd hadden. Zij hadden spijt 
Petrus te vragen wat zij moesten doen en ze 
gaven zelfs hun zonden toe voordat Petrus hen 
zei dat ze moesten bekeren. Hierdoor kunnen 
we zien dat de bekering waar Petrus over sprak, 
niet de spijt van de zonden was, noch het 
toegeven ervan, maar dat het de opname in hun 
hart van Jezus Christus als hun Verlosser was 
en het geloof in het prachtige evangelie dat Hij 
ons gaf. Dit is de ware aard van de bekering. 

De liefde van Jezus Christus kwam tot ons 
voordat er enig spijt voor de zonden in ons hart 
was. Dit betekent dat Jezus al onze zonden 
wegnam toen Hij in de Jordaan gedoopt werd, 
aan het Kruis stierf en toen van de dood herrees. 
Op deze  manier  reinigde  Hij  ons van al onze 

zonden en ongerechtigheden.  
Ware bekering betekent in deze waarheid te 

geloven. Denkt u dat onze zonden voor altijd 
weg zullen zijn, gewoon omdat we spijt hebben 
van onze zonden en om vergeving smeken? Dit 
is niet ware bekering. Ware bekering betekent 
de ontvangst van de verlossing van onze zonden 
door in het prachtige evangelie van Jezus’ 
doopsel en Zijn bloed te geloven. De Bijbel 
zegt dat we van onze zonden vergeven moeten 
worden door bekering. Zo moeten we ook in het 
evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed 
geloven om de volledige verlossing van onze 
zonden te ontvangen. 

Petrus diende het doopsel toe ‘in de naam 
van Jezus Christus’ aan degenen die in Jezus 
geloofde. Jezus werd gedoopt om de zonden 
van de hele mensheid weg te nemen. Zijn 
doopsel en dood aan het Kruis waren de 
voltooiing van het prachtige evangelie dat ons 
gelovigen in staat stelt om de inwoning van de 
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Heilige Geest te ontvangen (Mattheus 3:15-17). 
De mensheid kan geheiligd worden door in 
Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te 
geloven. In het kort, degenen die de verlossing 
van de zonden hebben ontvangen door in het 
evangelie te geloven, hebben de Heilige Geest 
ontvangen. 

 
 

Kunnen gebeden de inwoning van de 
Heilige Geest brengen? 

 
Mensen kunnen de vergeving van de zonden 

en de inwoning van de Heilige Geest niet 
ontvangen, het doet er niet toe hoe hard zij 
bidden om het te ontvangen. Om de inwoning 
van de Heilige Geest te ontvangen, is het 
noodzakelijk in het prachtige evangelie dat door 
Jezus doopsel en Zijn bloed aan het Kruis 
volbracht werd, te geloven. Gods Heilige Geest 

wordt alleen aan de mensen gegeven van wie de 
zonden volledig zijn weggewassen. 

Geloof in het evangelie betekent dat men 
erkent dat Jezus Christus de ware Verlosser is. 
Handelingen 2:38 zegt, “Bekeert u, en een 
iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van 
Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij 
zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.” 
De apostel Petrus zei dat de inwoning van de 
Heilige Geest wordt gegeven aan degenen die 
vergeven zijn van hun zonden door geloof 
volgens de juiste bekering. De vergeving van de 
zonden en de ontvangst van de inwoning van de 
Heilige Geest zijn met elkaar verstrengeld.  

De Bijbel zegt, “Bekeert u, en een iegelijk 
van u worde gedoopt in den Naam van Jezus 
Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult 
de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want 
u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, 
die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, 
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onze God, toe roepen zal.” (Handelingen 2:38-
39). 

Iemand kan de Heilige Geest slechts 
ontvangen op voorwaarde dat zijn hart 
geheiligd en zonder zonde is. We moeten 
daarom in het evangelie dat Jezus Christus ons 
gaf, geloven. We moeten geheiligd worden 
nadat we de vergeving van onze zonden hebben 
ontvangen door in het wonderbaarlijke 
evangelie te geloven dat zegt dat alle zonden 
van de wereld weggewassen waren toen Jezus 
Christus gedoopt werd. Slechts dan kunnen we 
de Heilige Geest ontvangen. Het is de wil van 
God dat de Heilige Geest in de mensheid 
aanwezig is. “Want dit is de wil van God, uw 
heiligmaking”   (1 Thessalonieken 4:3).  

Ware vergeving wordt niet door de 
inspanningen van de mens, offers, of geërfde 
goedheid gegeven, maar slechts door in het 
prachtige evangelie te geloven wat God, de 
Heilige Drie-eenheid, volbracht door Johannes 

de Doper. God, de Heilige Drie-eenheid, geeft 
de inwoning van de Heilige Geest aan degenen 
die vergeven zijn door in het prachtige 
evangelie te geloven. 

Wanneer een mensenmenigte hoort wat 
Petrus zei op de Pinksterdag, wordt hun hart 
doorboort. Zij riepen uit, “Wat zullen wij 
doen?” (Handelingen 2:37). Dit duidt aan dat 
zij van gedachten veranderd waren en nu in 
Jezus als hun Verlosser geloofden. Zij werden 
ook van hun zonden gered door in de ware 
bekering te geloven die Petrus preekte. De 
vergeving van de zonden was aan de hele 
mensheid gegeven, afhankelijk van hun geloof 
in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en 
Zijn bloed aan het Kruis.  

Het doel van Jezus’ doopsel was het om Hem 
de zonden van de wereld te laten dragen. Hierin 
te geloven is de wezenlijke voorwaarde voor de 
ontvangst van de Heilige Geest. God geeft de 
inwoning van de Heilige Geest aan degenen die 
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in het evangelie van de waarheid geloven dat 
gebaseerd is op Jezus’ doopsel. “En Jezus, 
gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het 
water; en ziet, de hemelen werden Hem 
geopend, en hij zag den Geest Gods 
nederdalen, gelijk een duive, en op Hem 
komen” (Mattheus 3:16). De komst van de 
Heilige Geest op de Pinksterdag heeft een 
bijzondere relatie met het geloof van de 
apostels in het prachtige evangelie: Jezus’ 
doopsel, Zijn dood aan het Kruis en herrijzenis. 

Handelingen zegt dat mensen gedoopt 
werden in de naam van Jezus en dat ze de 
Heilige Geest ontvingen. We moeten geloven 
dat de ontvangst van de inwoning van de 
Heilige Geest een bijzondere gave van God is. 
Om de gave van de Heilige Geest te krijgen, 
moeten al onze zonden weggewassen zijn door 
het geloof in Jezus’ doopsel en Zijn dood aan 
het Kruis.  

Volgens Handelingen, luisterde iedereen die  

de preek van Petrus hoorde waarin hij zei, 
“Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!” 
(Handelingen 2:40), naar zijn advies en liet zich 
dopen. Wat we door de Bijbel te weten komen, 
is dat de apostels in de tijd van de vroege kerk, 
de Heilige Geest ontvingen op basis van hun 
geloof in het doopsel van Jezus Christus en Zijn 
bloed aan het Kruis. Dit is de wezenlijke 
voorwaarde om de Heilige Geest te ontvangen. 
Het geloof in het evangelie van Jezus en Zijn 
bloed aan het Kruis zijn onmisbaar als iemand 
de vergeving van de zonden zoekt. 

 
 

Het geloof dat ons leidt naar de 
ontvangst van de Heilige Geest door  
de ware bekering  

 
Laat ons eens kijken naar Handelingen 3:19. 

“Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden 
mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der 



◄           Inhoudsopgave           ► 

252   Wat is de ware bekering voor de ontvangst van de Heilige Geest? 

 

verkoeling zullen gekomen zijn van het 
aangezicht des Heeren.” Hoe moeten we de 
bekering omschrijven? Laat ons er nog eens 
over nadenken. 

In de Bijbel betekent bekering, terug te keren 
naar een geloof in verlossing. In die tijd 
gedroegen de mensen zich zoals zij dat wilden 
en zij aanbaden dingen die God had geschapen. 
Maar nadat zij beseften dat Jezus Christus hen 
van hun zonden redde met het water en Zijn 
bloed, bekeerden zij. Dit is de bijbelse bekering. 
Echte bekering is om terug te keren naar het 
prachtige evangelie van het water en de Geest. 

Waarom is de ware bekering nodig om de 
Heilige Geest te ontvangen? Het is om in het 
doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis 
te geloven. “Wanneer de tijden der verkoeling 
zullen gekomen zijn van het aangezicht des 
Heeren.” Als de mensen dit geloof hebben, zijn 
ze vergeven van hun zonden en ontvangen ze de 
Heilige Geest. Omdat Jezus alle zondaars in de 

wereld door Zijn doopsel en bloed aan het Kruis 
heiligde, moeten we in dit prachtige evangelie 
geloven, de verlossing verkrijgen en de Heilige 
Geest ontvangen.  

Om in Jezus te geloven en de inwoning van 
de Heilige Geest te ontvangen, moet men zijn 
zonden aan Jezus doorgeven door zijn geloof in 
Zijn doopsel en dood aan het Kruis. We moeten 
geloven dat Jezus al onze zonden wegnam en 
aan het Kruis stierf om voor onze zonden 
veroordeeld te worden. Dit is het juiste geloof 
en de ware bekering welke ons de inwoning van 
de Heilige Geest laat krijgen. 

De Heilige Geest komt over degenen die de 
vergeving van al hun zonden hebben. Waarom 
geeft God de Heilige Geest als een gave aan 
degenen die de verlossing hebben? Omdat de 
Heilige Geest, die heilig is, in hen aanwezig 
wilt zijn en ze wilt verzegelen als Zijn kinderen. 

De Heilige Geest is God. De Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest zijn één God. Het zijn drie 



◄           Inhoudsopgave           ► 

253   Wat is de ware bekering voor de ontvangst van de Heilige Geest? 

 

Personen, maar ze zijn dezelfde God voor 
degenen die in Jezus geloven. De Vader had 
een plan om ons van onze zonden te redden en 
dus kwam Jezus de Zoon in deze wereld, werd 
door Johannes gedoopt om de zonden van de 
wereld weg te nemen, stierf aan het Kruis, 
herrees op de derde dag van de dood en werd 
opgenomen in de hemel. De Heilige Geest laat 
ons in dit prachtige evangelie geloven door te 
getuigen van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan 
het Kruis.  

God verzegelt degenen die gered zijn door de 
Heilige Geest. De Heer geeft de Heilige Geest 
aan degenen die in het evangelie geloven dat 
Jezus de zonden van de wereld wegnam. God 
geeft hun de Heilige Geest als een oorkonde om 
hen als Zijn kinderen te verzegelen. De Heilige 
Geest is het laatste bewijs van de zaligheid van 
de zonden aan degenen die in het prachtige 
evangelie geloven. 

Degenen die de Heilige Geest hebben, zijn 
de kinderen van de Heer. Degenen die de 
inwoning van de Heilige Geest hebben, voelen 
zich altijd verfrist. Zij hebben een sterk geloof 
in de woorden van God, in Jezus’ doopsel en 
het bloed aan het Kruis. Zij zijn werkelijk 
gelukkig. Degenen die op de juiste wijze 
bekeren, hebben geen zonden in hun hart en ze 
hebben de inwoning van de Heilige Geest. 

De Bijbel zegt dat er bekering is die de 
vergeving van de zonden brengt. Heeft u zo’n 
bekering meegemaakt? Als u bekeert en het 
ware geloof aanneemt, kunt u ook het prachtige 
evangelie ontvangen. Ik raad u aan om voor uw 
zonden te bekeren en de Heilige Geest te 
ontvangen. Bent u bereidt te bekeren en in het 
prachtige evangelie dat u naar de inwoning van 
de Heilige Geest leidt, te geloven?  
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PREKEN 15 
 
 

U kunt slechts 
de inwoning van 

de Heilige Geest ontvangen 
als u de waarheid kent 
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U kunt slechts  
de inwoning van  

de Heilige Geest ontvangen  
als u de waarheid kent  

 
 

< Johannes 8:31-36 > 
“Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem 

geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord 
blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En 
zult de waarheid verstaan, en de waarheid 
zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij 
zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand 
gediend; hoe zegt Gij dan: Gij zult vrij 
worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, 
voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde 
doet, is een dienstknecht der zonde. En de 
dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, 
de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de 

Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij 
waarlijk vrij zijn.” 

 
 

Wat moeten we doen om  
de inwoning van de Heilige Geest  

te ontvangen? 
 

We moeten geloven in het prachtige  
evangelie van het water en de Geest.  

en volgens het geloof leven. 
 
Weet u wat de waarheid is? Jezus zei, “Ik 

ben de waarheid” (Johannes 14:6). Als u Jezus 
dus kent, dan kent u de waarheid. Is de Heilige 
Geest in u aanwezig dankzij uw geloof in het 
prachtige evangelie? U moet erkennen dat 
Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis de 
belichaming zijn van het prachtige evangelie en 
u moet erin geloven. 

De mensen van tegenwoordig gebruiken 
vaak de uitdrukking “wedergeboren.” “Mensen 
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moeten wedergeboren zijn. De politiek moet 
wedergeboren zijn. De godsdienst moet 
wedergeboren zijn.” Zij gebruiken de zin als 
een synoniem voor ‘verbetering.’ De 
wedergeboorte betekent echter niet de 
verbetering van de aard van het vlees. De 
wedergeboorte betekent de ontvangst van de 
inwoning van de Heilige Geest door het 
prachtige evangelie van het water en de Geest te 
horen en erin te geloven. 

 
 

Wat zijn de woorden van de 
waarheid die ons wedergeboren 
laten zijn? 

 
Waarom moet de mens wedergeboren zijn? 

De mens is onvolledig dus moet hij de 
inwoning van de Heilige Geest ontvangen om 
wedergeboren te zijn als een kind van God. We 

kunnen veel mensen zien die in Jezus geloven, 
maar niet de inwoning van de Heilige Geest 
hebben. Nicodemus was een koning van de 
Joden. Nicodemus, die in Johannes hoofdstuk 3 
verscheen, was een leider van het Judaïsme die 
zich probeerde aan de wet te houden die door 
God overhandigd was. Hij werkte echter als een 
leider van een religie van de mensen terwijl hij 
zich niet bewust was van de inwoning van de 
Heilige Geest. 

Om de inwoning van de Heilige Geest te 
ontvangen, moeten we in het prachtige 
evangelie van het water en de Geest geloven en 
volgens geloof leven. De mens kan slechts de 
inwoning van de Heilige Geest ontvangen al hij 
in de woorden van de waarheid in het prachtige 
evangelie van het water en de Geest gaat 
geloven. Jezus zei, “Indien Ik ulieden de aardse 
dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult 
gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou 
zeggen?” (Johannes 3:12) 
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Het prachtige evangelie van het water en de 
Geest gaat als volgt. Onze Heer werd in deze 
wereld geboren, op 30-jarige leeftijd door 
Johannes gedoopt, Hij stierf drie jaar later aan 
het Kruis, herrees en verloste ons op deze wijze 
van al onze zonden. Hij werd de Verlosser voor 
degenen die geloven dat Jezus door Johannes 
gedoopt was en van de dood herrees. Hij gaf de 
verlossing van de zonden en de inwoning van 
de Heilige Geest aan degenen die in dit 
prachtige evangelie geloofden. 

Degenen die nog steeds zonden in hun hart 
hebben, moeten van hun zonden vergeven 
worden door in Jezus’ doopsel en Zijn bloed te 
geloven. De mens kan er niets aan doen dat hij 
voor God zonden begaat en dus moet hij gered 
worden door Jezus als zijn Verlosser te 
accepteren. Jezus waste alle zonden van de 
wereld weg met het prachtige evangelie van het 
water en de Geest. Alle zondaars kunnen gered 
worden door te luisteren naar het prachtige 

evangelie van het water en de Geest en erin te 
geloven. Degenen die in dit prachtige evangelie 
geloven, zijn gezegend met de inwoning van de 
Heilige Geest. 

“En gelijk Mozes de slang in de woestijn 
verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden” (Johannes 3:14). Ook al 
beging het volk van Israël zonden, werden 
gebeten van vurige slangen in de wildernis en 
stierven wanhopig, toch slaagden in het Oude 
Testament veel mensen erin te leven door naar 
de bronzen slang te kijken die op een standaard 
was gezet.  

Zo ook hebben wij de inwoning van de 
Heilige Geest. Jezus geeft de inwoning van de 
Heilige Geest aan degenen die in het prachtige 
evangelie geloven. Satan hindert ons het 
prachtige evangelie van het water en de Geest te 
kennen en hij probeert de ontvangst van de 
Geest van de waarheid voor ons te blokkeren. 
God zegende ons echter met de vergeving van 
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de zonden en de inwoning van de Heilige Geest 
door ons geloof in het evangelie van Jezus’ 
doopsel en Zijn bloed. 

U kunt ook de inwoning van de Heilige 
Geest ontvangen als u in dit prachtige evangelie 
gelooft. Erkent u dit prachtige evangelie als 
werkelijkheid voor God? Gelooft u dat u de 
inwoning van de Heilige Geest kunt krijgen 
door in dit ware evangelie te geloven? 

De Heer zei ons dat we de waarheid die ons 
van al onze zonden redt, moeten kennen. “En 
zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u 
vrijmaken” (Johannes 8:32). Kent u de 
waarheid van het prachtige evangelie dat ons 
redt en zegent met de inwoning van de Heilige 
Geest? Als u dit evangelie accepteert, zult u 
zeker de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen.  
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De missie van de mensen die 
de Heilige Geest ontvangen 
 
 

< Jesaja 61:1-11 > 
“De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, 

omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een 
blijde boodschap te brengen den 
zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om 
te verbinden de gebrokenen van harte, om 
den gevangenen vrijheid uit te roepen, en 
den gebondenen opening der gevangenis; 
Om uit te roepen het jaar van het 
welbehagen des HEEREN, en den dag der 
wraak onzes Gods; om alle treurigen te 
troosten; Om den treurigen Sions te 
beschikken dat hun gegeven worde sieraad 
voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het 
gewaad des lofs voor een benauwden geest; 
opdat zij genaamd worden eikebomen der 

gerechtigheid, een planting des HEEREN, 
opdat Hij verheerlijkt worde. En zij zullen 
de oude verwoeste plaatsen bouwen, de 
vorige verstoringen weder oprichten, en de 
verwoeste steden vernieuwen, die verstoord 
waren van geslacht tot geslacht. En 
uitlanders zullen staan, en uw kudden 
weiden; en vreemden zullen uw akkerlieden 
en uw wijngaardeniers zijn. Doch gijlieden 
zult priesters des HEEREN heten, men zal u 
dienaren onzes Gods noemen; gij zult het 
vermogen der heidenen eten, en in hun 
heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw 
dubbele schaamte en schande zullen zij 
juichen over hun deel; daarom zullen zij in 
hun land erfelijk het dubbele bezitten; zij 
zullen eeuwige vreugde hebben. Want Ik, de 
HEERE, heb het recht lief, Ik haat den roof 
in het brandoffer, en Ik zal geven, dat hun 
werk in der waarheid zal zijn; en Ik zal een 
eeuwig verbond met hen maken. En hun 
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zaad zal onder de heidenen bekend worden, 
en hun nakomelingen in het midden der 
volken; allen, die hen zien zullen, zullen hen 
kennen, dat zij zijn een zaad, dat de HEERE 
gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in den 
HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn 
God, want Hij heeft mij bekleed met de 
klederen des heils, den mantel der 
gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk 
een bruidegom zich met priesterlijk sieraad 
versiert, en als een bruid zich versiert met 
haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar 
spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen 
in hem gezaaid is, doet uitspruiten; alzo zal 
de Heere HEERE gerechtigheid en lof doen 
uitspruiten voor al de volken.” 

 
 
 
 
 

 
Wat is de missie van  

degenen die de Heilige Geest  
ontvangen? 

 
Hun missie is het om het evangelie  

van het water en de Geest te  
preken aan alle mensen  

van de wereld. 
 
Wat moet iemand die de Heilige Geest heeft 

ontvangen, doen? Hij moet het evangelie van 
het water en de Geest aan alle mensen preken. 
God vertrouwde het prachtige evangelie van de 
wedergeboorte van het water en de Geest toe 
aan degenen die de inwoning van de Heilige 
Geest hebben ontvangen. Degenen die voor 
God van hun zonden vergeven zijn, ontvangen 
de Heilige Geest. Waarom denkt u dan dat God 
de gave van de Heilige Geest aan hen zal 
geven? 
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Hij geeft ze de Heilige Geest om ze de 
laatste garantie te geven dat Hij hun Zijn 
kinderen heeft gemaakt. Hij wilt ze ook helpen 
om Satan te overwinnen. Hij laat degenen die 
vergeven zijn van hun zonden en die de 
inwoning van de Heilige Geest hebben 
ontvangen, het volgende doen:  

 
 

Hij laat hun goed nieuws preken aan 
de armen 

 
Wat is het goede nieuws voor de armen? Het 

is het evangelie van het water en de Geest. God 
gebood degenen die de inwoning van de Heilige 
Geest hebben ontvangen, het prachtige 
evangelie aan de armen te preken. Degenen die 
de Heilige Geest hebben ontvangen, zijn nooit 
tevreden met de dingen op aarde omdat zij 
hopen op de Hemel.  

God gaf het evangelie van het water en de 
Geest aan de armen en Hij vergaf ze van hun 
zonden. Daarna gaf Hij ze de inwoning van de 
Heilige Geest en liet Hij ze toe in de eeuwige 
wereld. God gebood de rechtvaardigen het 
evangelie van het water en de Geest aan de 
armen te preken. Hij overreedde hen ook om 
het geloof in God en Jezus te verspreiden. De 
reden waarom God ons de Heilige Geest gaf, 
was om overvloedig het prachtige nieuws aan 
de armen der wereld te preken. 

 
 

Hij stuurt ons om de ontroostbaren  
te helen 

 
Hoe heelt onze Heer onze gedachten? Hij 

heelt de ontroostbaren met het evangelie van 
het water en de Geest. Er zijn veel mensen die 
ontroostbaar zijn. Het leven is voor hen 
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waardeloos en hun eigen gerechtigheid is 
vernietigd. Zij hebben nederige en pijnlijke 
levens vanwege hun zonden. Daarom worden 
zij van tijd tot tijd gepijnigd door hun twijfels 
over het leven. Alle mensen willen fatsoenlijk 
leven en ze willen de voorspoed in hun lichaam 
en ziel genieten, maar dit gebeurt niet zo 
gemakkelijk als dat mensen door dieven 
beroofd worden van hun bezittingen.  

Degenen met zonden in hun hart worden ook 
constant beroofd van al hun gerechtigheid en 
uiteindelijk gaan ze naar de hel vanwege hun 
zonden. Daarom gebood de Heer ons het 
prachtige evangelie aan hen te preken, omdat 
Hij medelijden had de ontroostbaren. Met 
welke woorden heelde God hen? Hij deed dat 
met het prachtige evangelie van het water en de 
Geest. Hij heelde de ontroostbaren en Hij gaf ze 
een eeuwig leven. 

 
 

Hij roept de vrijheid uit voor de  
gevangenen van de zonde 

 
Hij geeft de vrijheid aan de gevangenen. Wat 

betekent dit? Het betekent dat God de zielen 
van de mensen bevrijd heeft van alle zonden 
van de wereld. Hij heeft deze missie slechts aan 
degenen gegeven die de Heilige Geest hebben 
ontvangen en zij kunnen anderen van hun 
zonden verlossen. 

De mens heeft een lichaam en een ziel. En 
zijn lichaam en ziel leven, terwijl deze 
onderworpen zijn aan de vloek van de zonden 
en de wet. Hij kan slechts als een gevangene 
van de zonde te leven, of hij nu wel of niet in 
God gelooft. Doordat hij met zonde geboren is, 
kan hij slechts zondigen. Hij is dus 
voorbestemd om tijdens zijn leven als een 
gevangene van de zonden te leven. Hij leeft op 
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deze wijze en is voorbestemd om uiteindelijk 
vernietigd te worden. 

Daarom leeft hij dit onvermijdelijke leven 
terwijl hij toegeeft aan zelfmedelijden voor zijn 
zwakheden die hem in deze positie hebben 
gebracht. God zond de Heilige Geest naar 
degenen die slechts kunnen zondigen en 
voorbestemd zijn om te sterven zodat zij het 
prachtige evangelie kunnen preken aan de 
gevangenen van de zonden en hen de vrijheid 
van al hun zonden kunnen geven.  

 
 

Hij troost iedereen die treurt 
 
Wat heeft God aan degenen die treuren, 

gegeven? God troost alle mensen van de wereld 
die treuren door hen het evangelie van de 
vergeving te geven. Hij zond Jezus Christus 
naar deze wereld om de mensheid van hun 
zonden te vergeven. En om alle zonden van de 

wereld aan Hem door te geven, liet Hij Hem 
dopen door Johannes en aan het Kruis sterven. 
Zo reinigde God ons van onze zonden. God 
redde ons dus van alle zonden van de wereld.  

Onze Heer troost iedereen die treurt door hen 
over het prachtige evangelie van het water en de 
Geest in te lichten. Hij zegent hiermee degenen 
die lijden door een onvolledig geloof. Hij laat 
slechts degenen die de Heilige Geest hebben, 
dit prachtige evangelie preken, de ontroostbaren 
helen en de gevangenen van de zonden 
bevrijden. 

Het doel van ons bestaan in deze wereld is 
om door onze Heer vergeven te worden en dan 
het prachtige evangelie aan degenen te preken 
die onderworpen zijn aan de zonden en die 
troost nodig hebben om van de zonden verlost 
te worden. God zegt ons dat ons leven helemaal 
niet waardeloos is, ook al is het kort. Dat God 
de verlossing van de zonden voorbereidde en de 
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wonderbaarlijke zegens voor de mensheid, is 
het bewijs van dit feit.  

Onze Heer liet ook een kroon van 
heerlijkheid na voor allen die treuren. Dit 
betekent dat zondaars, dankzij Jezus’ doopsel, 
vergeven zijn van hun zonden en dat zij dus het 
Koninkrijk van de Hemel kunnen betreden. Als 
iemand van zijn zonden is vergeven, is hij 
verfrist in zijn gedachten en gaat hij deze 
wonderbaarlijke zegen waarderen. Onze Heer 
kroont hem met glorie. Hij gaf de zondaars het 
evangelie van het water en de Geest en Hij 
maakte degenen die erin geloven, Zijn kinderen. 
Degenen die in dit prachtige evangelie geloven, 
voelen vreugde in plaats van verdriet. 

Zoals alle mensen met een kreet geboren 
worden en sterven, is de vreugde tijdelijk en 
zijn hun gedachten meestal verdrietig. God 
ontmoette hen echter en liet hun wedergeboren 
worden met hoop en plezier. Degenen die 
wedergeboren zijn door in het prachtige 

evangelie te geloven, leven ook een nieuw 
leven en hebben nieuw werk. Daarbij komt dat 
zij in staat zijn te doen wat God wilt, nl. het 
prachtige evangelie van het water en de Geest 
aan de zondaars van de wereld te preken, al het 
verdriet van hun hart te verdrijven en ze in 
plaats daarvan alle plezier en geluk te laten 
genieten.  

Degenen die door God van hun zonden 
vergeven zijn, geven heerlijkheid aan Hem. Hij 
zei tegen de rechtvaardigen dat ze het prachtige 
evangelie moesten preken. Hij zei hen dat ze 
moesten preken wie Hij is, welk evangelie Hij 
ons gaf en hoe heerlijk het Koninkrijk van de 
Hemel is dat Hij voor ons voorbereidde. We 
kunnen de glorie van God zien in degenen die 
door Hem vergeven zijn. Degenen dievoordat 
ze met de Heilige Geest vervuld werden 
treurden in hun leven, genieten nu in geluk; 
degenen die gebonden waren door de zonden, 
voelen nu het plezier van de vrijheid en 
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degenen die een waardeloos leven leidden, 
voeren nu een rechtvaardig leven. Dit 
weerspiegelt alles de glorie van God. God 
verwees naar de rechtvaardigen als degenen die 
de oude ruïnes zouden herbouwen, oude 
verwoestingen zouden opbouwen en de 
geruïneerde steden zouden herstellen.  

Dit prachtige evangelie van het water en de 
Geest was in feite het evangelie dat door de 
Apostels gepreekt werd in de tijd van de vroege 
kerk. Jezus werd ongeveer tweeduizend jaar 
geleden naar de wereld gezonden. Het prachtige 
evangelie van het water en de Geest werd tot 
300 N.Chr. gepreekt in deze wereld. Het 
evangelie dat tegenwoordig door de 
rechtvaardigen gepreekt wordt, is hetzelfde 
evangelie van de Heilige Geest dat de Apostels 
in die tijd preekten. In het Romeinse Rijk aan 
het begin van de 4de eeuw, toen Rome het 
Christendom tot staatsreligie maakte en de 
burgers vrijheid van godsdienst gaf, was het 

evangelie van Jezus’ doopsel bezoedeld en 
verdween het geleidelijk aan. Nadat het 
Christendom als een gevestigde godsdienst 
steeds succesvoller werd, verdwenen de mensen 
die het ware evangelie preekten. 

Waarom was het geloof van degenen die het 
ware Christendom en het ware evangelie 
geloofden en preekten, veranderd? Nadat het 
Christendom de staatsreligie van het Romeinse 
Rijk was geworden, werden de Christenen van 
verschillende beperkingen ontheven en kregen 
ze dezelfde privileges als de Romeinse burgers. 
De Christenen konden toen Romeinse edelen 
trouwen en ze konden ook in dienst treden van 
de overheid. Dit privilege reduceerde hun 
geloof van de herrijzenis tot niet meer dan een 
religie. Vanaf dat moment verdween het 
prachtige evangelie van het water en de Geest 
en een beperkte vorm van het verwereldlijkte 
Christendom begon te bloeien.  
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God gebood ons, de laatste Christenen in de 
tijd van Zijn op handen zijnde terugkeer, om het 
prachtige evangelie van het water en de Geest, 
dat zo’n lange tijd in de vernieling lag, te 
preken en aldus de mensheid van hun zonden te 
redden. Hij zal het prachtige evangelie van het 
water en de Geest, dat in de tijd van de Apostels 
gepreekt was, doen herleven. Het evangelie van 
de tijd van de Apostels, was het prachtige 
evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan 
het Kruis. Hij noemt ons de mensen die 
geruïneerde steden herstellen. Hij liet ons het 
evangelie van het water en de Geest leren en 
erin geloven en Hij maakte ons de boeren van 
Zijn wijngaard. 

God gaf ons dezelfde missie als die Hij de 
Apostels had gegeven. Hij liet u en mij dit 
oorspronkelijke evangelie van het water en de 
Geest preken. “De Geest des Heeren HEEREN 
is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om 
een blijde boodschap te brengen den 

zachtmoedigen.” God liet degenen die reeds de 
Heilige Geest hadden ontvangen, het evangelie 
preken en Hij gaf ons de Heilige Geest. 

God kroonde ons met bloemen, verwijderde 
al het verdriet en omkleedde ons met lof door 
vreugde in ons te bezielen. Degenen die de 
Heilige Geest in hun hart hebben, zaaien de 
zaden van dit prachtige evangelie voor anderen 
om Hem te ontvangen. Dan zullen ook zij het 
evangelie accepteren dat door onze Heer 
gegeven wordt, ze zullen vergeven worden en 
uiteindelijk de Heilige Geest ontvangen. 

We zijn Gods werkers geworden. U en ik 
zijn gezegend met de glorie van het Koninkrijk 
van de Hemel. God maakte degenen die de 
Heilige Geest niet hebben, echter blind zodat zij 
dit prachtige evangelie niet kunnen zien, 
kennen of begrijpen. Zij kunnen anderen 
oppervlakkig in Jezus laten geloven, maar zij 
kunnen hun nooit de Heilige Geest laten 
ontvangen. 
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De Heer heeft de volgende dingen gedaan 
door degenen die de Heilige Geest hebben. Hij 
liet hen het prachtige nieuws preken aan de 
armen en ze de ontroostbaren helen met het 
evangelie van het water en de Geest. Bovendien 
presenteerde Hij de gevangenen van de zonden 
met de ware vrijheid van de zaligheid en Hij 
troostte iedereen die getreurd heeft met het 
prachtige evangelie van het water en de Geest. 
Hij bevrijdde degenen die onderworpen waren 
aan de zonden vanwege hun zwakheden en hij 
kende hun vreugde en hoop toe en daarna steeg 
hij op naar de Hemel. 

Hierna liet de Heilige Geest die in ons 
aanwezig is, ons het evangelie van het water en 
de Geest aan alle mensen preken. Jezus Christus 
zei tot degenen die vergeven waren en de 
Heilige Geest in zich hadden dat ze alle 
zondaars van hun zonden moesten redden. De 
Heer gaf kracht aan degenen die de inwoning 
van de Heilige Geest hebben om de leiding te 

hebben over wat Hij gepland had te doen. Hij 
liet alle rechtvaardige mensen Zijn werk doen. 
We zijn Zijn werkers, degenen die aangesteld 
werden als hofmeesters in Zijn wijngaard, Gods 
gemeente. We zijn Zijn dienaren. God heeft ons 
de wonderbaarlijke zegens gegeven.  

We beseffen onze zwakheden als we naar 
ons vlees kijken, maar omdat God met ons 
werkt, geloven we in Hem en zijn we door 
geloof Zijn dienaren geworden. We geloven dat 
God veel grote werken door ons zal doen en dat 
Hij Zijn macht over ons zal uitbreiden. 

God besloot om het verlaten fort van het 
evangelie in de geruïneerde steden te 
herbouwen. Hij beloofde dat Hij de vroegere 
verwoestingen zou opbouwen en de geruïneerde 
steden zou herstellen. Ik geloof dat er weer een 
herleving van het evangelie over de wereld zal 
komen!  

Dit is echter niet mijn wil. Ik geloof het 
omdat God zei dat het zo zou zijn. Onze Heer 
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liet degenen die de Heilige Geest hebben, dit 
prachtige evangelie aan de hele wereld preken. 
Hij zond Zijn zoon in deze wereld en vervulde 
het evangelie en ik geloof dat Hij weer Zijn wil 
bereikt door degenen onder ons die de Heilige 
Geest hebben. Degenen die in dit prachtige 
evangelie geloven, zullen de glorie van God 
zien. Halleluja!  
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PREKEN 17 
 
 

We moeten geloof en hoop 
hebben in de Heilige Geest 
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We moeten geloof en hoop 
hebben in de Heilige Geest 
 
 

< Romeinen 8:16-25 > 
“Dezelve Geest getuigt met onzen geest, 

dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij 
kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, 
erfgenamen van God, en mede-erfgenamen 
van Christus; zo wij anders met Hem lijden, 
opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 
Want ik houde het daarvoor, dat het lijden 
dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons 
zal geopenbaard worden. Want het schepsel, 
als met opgestoken hoofde, verwacht de 
openbaring der kinderen Gods. Want het 
schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet 
gewillig, maar om diens wil, die het der 
ijdelheid onderworpen heeft; Op hoop, dat 

ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden 
van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de 
vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. 
Want wij weten, dat het ganse schepsel te 
zamen zucht, en te zamen als in barensnood 
is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij 
zelven, die de eerstelingen des Geestes 
hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in 
onszelven, verwachtende de aanneming tot 
kinderen, namelijk de verlossing onzes 
lichaams. Want wij zijn in hope zalig 
geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is 
geen hoop; want hetgeen iemand ziet, 
waarom zal hij het ook hopen? Maar indien 
wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo 
verwachten wij het met lijdzaamheid.” 
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Waarom bezitten  

de rechtvaardigen hoop in  
de Heilige Geest? 

 
Omdat wij wedergeboren Christenen de  

nieuwe hemel en aarde zullen bezitten, ook  
al zullen degenen die niet wedergeboren  

zijn, met de ondergang van  
deze wereld vergaan. 

 
 

Nu is een tijd zonder hoop 
 
Is er werkelijk hoop in de wereld? Nee. Het 

bestaat slechts met Jezus. Nu is een tijd van 
onzekerheid en hopeloosheid. Alles verandert 
dagelijks en snel en de mensen doen zich alle 
moeite om met deze snelle veranderingen stand 
te houden. Zij zoeken geen geestelijke waarheid 
noch houden ze zich bezig met geestelijk geluk. 
In plaats daarvan worstelen ze om fouten te 

vermijden en ze proberen hard niet als de 
dienaren van deze wereld te leven. 

Er ontstaan nieuwe banen en oude banen 
vallen weg. Ook mensen ondergaan 
dramatische veranderingen. Daarom leven zij 
erg drukke en bezorgde levens. En geleidelijk 
aan verdwijnt hun hoop in deze wereld. Een van 
de redenen hiervan is dat zij een leven leiden 
zonder enige garantie op de toekomst. We leven 
in zo’n onstabiele wereld. 

 
 

We moeten hopen op het eeuwige 
leven in de Heilige Geest  

 
Hoe kunnen we echte hoop krijgen? We 

kunnen het krijgen door in het evangelie van het 
water en de Geest te geloven. De hoop van 
degenen die de Heilige Geest hebben gekregen 
is niet op aarde, maar in de Hemel. De apostel 
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Paulus sprak van de ware hoop van de Hemel. 
Wij, die reeds de inwoning van de Heilige 
Geest hebben ontvangen, hopen op hemelse 
dingen. We doen dit omdat we geloven dat 
Jezus Christus kwam om al onze zonden weg te 
nemen en ons zondaars te redden door Zijn 
doopsel van Johannes en Zijn bloed aan het 
Kruis. De Heer gaf hemelse hoop aan degenen 
die in het evangelie van de vergeving van de 
zonden geloven. 

Romeinen 8:19-21 zegt, “Want het schepsel, 
als met opgestoken hoofde, verwacht de 
openbaring der kinderen Gods. Want het 
schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet 
gewillig, maar om diens wil, die het der 
ijdelheid onderworpen heeft; Op hoop, dat ook 
het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de 
dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid 
der heerlijkheid der kinderen Gods.” Alle 
schepsels hopen verlost te worden van de 
slavernij van verderf en dood.  

Alle dingen in deze wereld zijn onvolmaakt, 
dus kermen zij en wachten op de openbaring 
van de zonen van God. Ook willen ze verlost 
worden van de slavernij van verderf en ze 
willen eeuwig leven. Alle schepsels wachten op 
de dag dat zij nooit zullen bederven of vervagen 
maar in plaats daarvan eeuwig zullen leven.  

Ooit zullen alle schepsels die door God 
gemaakt zijn, hernieuwd worden. Alhoewel een 
bloem in deze wereld verwelkt en vergaat, zal 
het in een nieuwe wereld altijd bloeien en 
leven. Wij, die de inwoning van de Heilige 
Geest hebben, zullen deze nieuwe wereld ook 
zien.  

Jezus Christus beloofde dat Hij weer zou 
komen, Hij herrees degenen die de inwoning 
van de Heilige Geest hebben, gaf hen een nieuw 
lichaam dat zowel onbederfelijk als onsterfelijk 
is en Hij gaf ze het eeuwige leven. Hij beloofde 
ze ook dat zij eeuwig met God in de Hemel 
zouden leven. Alle schepsels in de wereld 
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wachten op die dag. Als de dag komt zullen zij 
ook altijd met ons, de zonen van God, leven. 

 
 

Deze wereld gezien door hoop 
 
Wanneer wordt deze droom werkelijkheid 

voor de rechtvaardigen? Het wordt 
werkelijkheid als onze Heer terugkeert. We 
moeten hoop hebben als we naar deze wereld 
kijken. Jezus zegt dat er hongersnoden, 
dodelijke plagen, aardbevingen en oorlogen 
zullen komen op verschillende plaatsen 
(Mattheus 24:7). Maar het einde is nog niet 
daar. Op de laatste dag van deze wereld, zal 
onze Heer weerkomen, alle wereldse dingen 
hernieuwen en ons het geestelijke lichaam van 
onsterfelijkheid nalaten. Dit betekent dat 
planten en dieren ook de onsterfelijkheid zullen 
ontvangen. Door dit te geloven, moeten we de 
wereld met hernieuwde hoop zien. 

Zelfs degenen die in deze wereld de 
inwoning van de Heilige Geest hebben 
gekregen, kermen in zichzelf met de hele 
schepping, terwijl ze als Zijn kinderen, 
geestdriftig wachten op de glorie van de 
verlossing van onze lichamen. We zien de 
wereld met hoop omdat de Heer ons Zijn 
kinderen zal maken die nooit zullen vergaan 
noch zullen sterven als Hij wederkeert. 

Alhoewel de wereld ooit vernietigd zal 
worden, zullen alle dingen hernieuwd worden 
als de Heer wederkomt. We moeten met hoop 
leven door dat te geloven. De hernieuwde 
wereld zal zo vreugdevol en wonderbaarlijk zijn 
als iedere fantastische wereld waarover u ooit in 
sprookjes gelezen heeft. Stelt u zich voor om 
duizend jaar in zo’n wereld te wonen. En als we 
het Koninkrijk van de Hemel betreden, zullen 
we ook eeuwige levens hebben als Zijn 
kinderen. We moeten met zulke hoop leven. 
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Ziet u enige hoop in deze wereld? Nee. 
Mensen leven op een zorgeloze manier omdat 
zij geen enige hoop in deze wereld hebben. 
Maar onze Heer heeft degenen die vergeven en 
rechtvaardig zijn gemaakt de hoop op de Hemel 
gegeven. “Want wij zijn in hope zalig 
geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is 
geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom 
zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen, 
hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met 
lijdzaamheid.” Dit betekent dat we genoeg 
geduld moeten hebben om op Jezus’ terugkeer 
te wachten omdat we gered zijn door ons geloof 
in Gods woorden. 

We hebben de inwoning van de Heilige 
Geest in onze ziel omdat we van onze zonden 
gered zijn. D.w.z. degenen die door Jezus 
vergeven zijn, hebben in plaats van zonden, de 
Heilige Geest in hun hart. Maar hoe zit het dan 
met ons lichaam? Ons zwakke lichaam zal ook 
herrezen worden, en een nieuw en onsterfelijk 

leven ontvangen. Als Jezus terugkeert zullen we 
altijd samen met God leven. Slechts degenen 
die wedergeboren zijn, hebben het privilege om 
dit met hoop te doen en daarom zal onze geest 
en ons lichaam volmaakt worden. Ons vlees zal 
oneindig worden en we zullen nooit ziek 
worden. Onze wereldse lichamen zijn zwak en 
daarom is het onmogelijk voor ons om een 
volmaakt leven te leiden. Maar dan zullen we 
een volmaakt leven leiden. Laat ons uitkijken 
naar de Tweede Komst van de Heer. Slechts 
degenen die de inwoning van de Heilige Geest 
hebben, kunnen dit soort hoop en leven hebben. 

De hoop van de rechtvaardigen is niet slechts 
in de Hemel maar wordt ook werkelijkheid in 
deze wereld. De Bijbel zegt dat onze Heer weer 
zal komen als deze wereld na de Grote 
Verdrukking, vergaan is. Hij zal zeker komen. 
Toen Hij voor de eerste keer kwam, werd Hij 
gedoopt voor alle zondaars, stierf aan het Kruis 
om ze rechtvaardig te maken en steeg 
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uiteindelijk op naar de Hemel. Nu is ongeveer 
de tijd dat de Heer weer gaat komen.  

In die tijd zal Hij alle slapende heiligen die 
in Jezus geloofd hebben en die de inwoning van 
de Heilige Geest hebben ontvangen, wakker 
maken en Hij zal ze van de slavernij van het 
verderf verlossen. Hij zal ze nieuwe hemelse 
lichamen geven die nooit bederven of ziek 
zullen worden. Ook zullen zij in de wolken 
opgevangen worden om Hem in de lucht te 
ontmoeten en Hij zal alle dingen nieuw maken.  

Daarna zullen we, samen met Jezus onze 
Heer, duizend jaar leven en regeren in de 
nieuwe wereld als compensatie voor het dienen 
van het evangelie. Dit is een repetitie voor 
degenen die naar de Hemel gaan. Dit is de hoop 
van de Hemel en het is de werkelijkheid. Alle 
onvolmaakte dingen zullen dan volmaakt 
worden en dingen die bederven, zullen nooit 
meer bederven. De woorden, “Het lichaam 
wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt 

opgewekt in onverderfelijkheid” (1 Korinthiërs 
15:42), zullen dan vervuld worden door Jezus 
Christus. 

Laat ons, die de inwoning van de Heilige 
Geest hebben, hopen! U moet niet vergeten dat 
het niet het einde is ook al worden alle dingen 
zwak en sterven ze. We moeten het geloof van 
hoop hebben dat onze heer de hele wereld weer 
zal hernieuwen. We moeten in hoop op de 
nieuwe hemel en aarde leven. Terwijl we deze 
hoop hebben, kunnen we het evangelie preken.  

We hebben de inwoning van de Heilige 
Geest omdat we van de zonden van de wereld 
gered zijn. De Heilige Geest binnenin ons kijkt 
ook uit naar de wederkomst van de Heer. Hij 
bemiddelt voor ons met God de Vader om met 
hoop en geloof te leven zonder teleurstellingen 
in ons hart. 
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We moeten met hoop in de Heilige 
Geest leven 

 
Waar is de plaats van de rechtvaardigen? Het 

zal in 5het Duizendjarige Rijk zijn dat de Heer 
deze aarde en ook het Koninkrijk van de Hemel 
zal herbouwen door het te hernieuwen als Hij 
wederkomt. We moeten daarom genoeg geduld 
hebben om te wachten op die Dag die komen 
gaat. We moeten geloven dat onze Heer ons 
                                                
5    Als de Heer Jezus voor de tweede keer naar deze wereld komt, 
volgens Zijn belofte, zal Hij van de Hemel afdalen en de doden in 
Christus eerst herrijzen. Vervolgens zal Hij alle heiligen, de levende 
en de herrezen, veranderen in hemelse lichamen die onbederfelijk en 
onsterfelijk zijn en Hij zal alle heiligen in de wolken opvangen om de 
Heer in de lucht te ontmoeten (1 Thessalonieken 4:16-17, 1 
Korinthiërs 15:51-53).  

Dan zal Hij alle dingen nieuw maken nadat Hij de zeven schalen 
van Zijn toorn over de resterende zondaars heeft uitgestort. Hij zal 
Zijn Koninkrijk op de hernieuwde aarde vestigen en er duizend jaar 
regeren met degenen die deel hebben in de eerste herrijzenis 
(Openbaring 20:4-5). Na het Duizendjarige Rijk, zal Hij alle doden 
veroordelen en ze in het meer van vuur werpen (Openbaring 20:11-
15). Dan zal Hij Zijn volk naar de hemelse stad leiden, het Nieuwe 
Jeruzalem en. Hij zal er voor altijd met hen wonen (Openbaring 21:1-
4). 

lichaam volmaakt zal maken als deze wereld 
vergaan is. We moeten hopen op een 
schitterende toekomst.  

Paulus had, doordat hij de inwoning van de 
Heilige Geest had, dezelfde hoop als wij. We 
leven met dezelfde hoop in onze gedachten 
terwijl we wachten op het Duizendjarige Rijk 
en het Koninkrijk der Hemel. Degenen die niet 
wedergeboren zijn, zullen met de ondergang 
van deze wereld vergaan, maar de 
wedergeboren Christenen zullen de nieuwe 
hemel en aarde bezitten. Deze hoop wordt 
werkelijk. Onze lichamen zullen volmaakt 
worden en we zullen duizend jaar met Jezus in 
de nieuwe wereld leven en regeren. Als we naar 
die dag uitkijken, hebben we hoop en kunnen 
we zonder angst in de wereld leven. 

Laat ons geduldig zijn en wachten. Alhoewel 
ons leven uitputtend is, zal onze hoop 
werkelijkheid worden omdat we in God 
geloven. Degenen zonder hoop, zijn niet meer 
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dan reeds gestorven mensen. Heb alstublieft 
hoop en behoud uw dromen door in Gods 
woorden te geloven. 

Zoals de vergeving werkelijkheid was, zo 
zullen ook de veranderingen in ons lichaam 
werkelijkheid zijn en het is voor alle schepsels 
werkelijkheid om het eeuwige leven te 
verdienen. Onze hoop is ook echt. Vertrouw in 
wat u gelooft. Degenen die hopen, kunnen mooi 
en gelukkig zijn. Mensen worden ongelukkig 
als zij geen hoop hebben. Degenen zonder 
dromen hebben geen geluk. We kunnen 
gelukkige levens leiden omdat we hopen op het 
Duizendjarige Rijk en het Koninkrijk van de 
Hemel, de nieuwe hemel en aarde.  

De rechtvaardigen moeten hopen en deze 
hoop in de Heilige Geest preken. We moeten 
hopen dat ons evangelie zich over de hele 
wereld verspreidt. Als u een sterk geloof heeft, 
zult u zich realiseren dat de wereld niet zo groot 
is. Alhoewel ons begin erg onbeduidend was, 

zullen we het evangelie over de wereld kunnen 
preken als we hoop en smeekbede hebben. Net 
zoals Paulus, moeten wij geloven. 

De mensen met hoop, zijn toegewijd in hun 
werk om dit prachtige evangelie te preken. We 
moeten hopen dat het evangelie zich in deze tijd 
van hopeloosheid verspreidt. We moeten het 
prachtige evangelie aan de uitgeputte, hopeloze, 
arme en nederige mensen preken. We moeten 
hen van de duisternis verlossen door de hoop op 
het Koninkrijk van de Hemel te preken, waar 
slechts degenen die vergeven zijn van hun 
zonden door in het evangelie van het water en 
de Geest te geloven, binnen kunnen treden. We 
moeten hen inspireren om te hopen dat de 
wereld van God na deze tijd van moeilijkheden 
plotseling komt, net als een dief.  

Dienaren en heiligen die wedergeboren zijn, 
preek dit evangelie alstublieft tot het einde van 
deze wereld en onderhoud stevig uw hoop op de 
Hemel. Het doet er niet toe hoe snel deze 
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wereld vergaat, degenen die met hoop zijn, 
zullen nooit vergaan omdat zij iets eeuwigs 
hebben dat verder gaat dan dit aardse leven. Zij 
hebben zeker een tweede leven dat de Heer hen 
heeft gegeven.  
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De waarheid die de 
 gelovigen naar de inwoning 
 van de Heilige Geest leidt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De zonden van de wereld 
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De waarheid die de  
gelovigen naar de inwoning 
van de Heilige Geest leidt 
 
 

< Jozua 4:23 > 
“Want de HEERE, uw God, heeft de 

wateren van de Jordaan voor uw 
aangezichten doen uitdrogen, totdat gijlieden 
er waart doorgegaan; gelijk als de HEERE, 
uw God, aan de Schelfzee gedaan heeft, die 
Hij voor ons aangezicht heeft doen 
uitdrogen, totdat wij daardoor gegaan 
waren.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat leert de gebeurtenis  

van de Jordaan ons? 
 

Het leert ons dat Jezus Christus de dood  
die door de zonde komt en het daarop  

volgende oordeel van de mensheid,  
volledig geëlimineerd heeft. 

 
 
Ik zou nu graag over het prachtige evangelie 

van de waarheid willen spreken dat ons de 
inwoning van de Heilige Geest laat ontvangen. 
Na de dood van Mozes, stelde God Jozua als 
leider van Israël aan. Mozes was de 
vertegenwoordiger van de wet in het Oude 
Testament. Als Mozes de Jordaan had 
overgestoken met het volk van Israël en in 
Kanaan zou zijn aangekomen, dan zou het niet 
nodig zijn geweest dat Jozua de leider van het 
volk werd. God liet Mozes echter het gebied 
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bereiken dat net voor het land van Kanaan lag 
en weerhield hem ervan om er binnen te gaan. 

 
 

Onze Heer gaf ons Mozes en Jozua 
 
Mozes, de vertegenwoordiger van de wet in 

het Oude Testament, kon het volk van Israël 
niet naar Kanaan brengen. Als hij dit gedaan 
had terwijl hij geleid werd door de wet, dan zou 
het tegen Gods plan voor onze zaligheid zijn 
geweest. Niemand kan vrij van zijn zonden zijn 
volgens de wet van God omdat niemand zich 
aan de wet kan houden. Omdat de wet slechts 
voor de kennis van de zonden is (Romeinen 
3:20). 

De reden waarom God de mens de wet gaf, is 
om hem de kennis van de zonden te geven, om 
de wet zijn leraar te laten zijn en hem naar 
Christus te leiden zodat hij gerecht kan worden 
volgens geloof (Galaten 3:24). Omdat de wet 

niets meer was dan een gids om Jezus te vinden, 
hebben de mensen Jezus nodig en daarom 
moest Jezus naar deze wereld komen. God liet 
Jozua het volk van Israël bevelen de Jordaan 
over te steken en het land van Kanaan binnen te 
gaan. 

God leidde hen, na de dood van Mozes, het 
land van Kanaan binnen met hun nieuwe leider, 
Jozua. Jozua gebood de ambtlieden des volks, 
zeggende: “Gaat door het midden des legers, 
en beveelt het volk, zeggende: Bereidt teerkost 
voor ulieden; want binnen nog drie dagen zult 
gijlieden over deze Jordaan gaan, dat gij 
ingaat, om te erven het land, hetwelk de 
HEERE, uw God, ulieden geeft om te beerven” 
(Jozua 1:11). 

God gebood Jozua om Kanaan binnen te 
gaan nadat bleek dat dit voor Mozes onmogelijk 
was. God gebood Jozua zeggende, “Gij dan zult 
den priesteren, die de ark des verbonds dragen, 
gebieden, zeggende: Wanneer gijlieden komt tot 
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aan het uiterste van het water van de Jordaan, 
staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de 
kinderen Israels: Nadert herwaarts, en hoort de 
woorden des HEEREN, uws Gods. Verder zeide 
Jozua: Hieraan zult gijlieden bekennen, dat de 
levende God in het midden van u is, en dat Hij 
ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de 
Kanaanieten, en de Hethieten, en de Hevieten, 
en de Ferezieten, en de Girgazieten, en de 
Amorieten en de Jebusieten.” 

Na de dood van Mozes, stelde God Jozua als 
leider van Israël aan en gebood hem met het 
volk van Israël het land van Kanaan binnen te 
gaan. De naam Jozua betekent “de Verlosser”, 
en is synoniem aan “Jezus” of “Hosea.” Jozua, 
een dienaar van God, gebood de priesters de 
Ark des Verbonds te dragen en de Jordaan over 
te steken terwijl ze het volk leiden. En als zij, 
die de ark droegen, tot aan de Jordaan gekomen 
waren, en de voeten der priesteren, dragende de 
ark, ingedoopt waren in het uiterste van het 

water (de Jordaan nu was vol al de dagen des 
oogstes aan al haar oevers) Zo stonden de 
wateren die van boven afkwamen; zij rezen op 
een hoop, zeer verre van de stad Adam af, die 
ter zijde van Sarthan ligt; en die naar de zee des 
vlakken velds, te weten de Zoutzee, afliepen, 
vergingen, zij werden afgesneden. Toen trok het 
volk over, tegenover Jericho (Jozua 3:15-16).  

Door deze gebeurtenis leert God ons dat Hij 
de dood die veroorzaakt wordt door de zonde, 
en het daaropvolgende oordeel van de 
mensheid, volledig heeft geëlimineerd. Met 
andere woorden, Jezus Christus onze Verlosser 
nam alle zonden van de mensheid weg toen Hij 
door Johannes de Doper gedoopt werd en toen 
Hij gekruisigd werd. Zo heeft Hij de mensheid 
van hun zonden gered door ze naar het land van 
Kanaan te leiden dat het Koninkrijk der Hemel 
aanduidt. 
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De Jordaan is de plaats waar de 
mensheid gezuiverd werd 

 
De historische gebeurtenissen rond de 

oversteek van de Jordaan, zoals ze genoteerd 
staan in het Oude en het Nieuwe Testament, 
waren enorm belangrijke gebeurtenissen die 
naar de uiteindelijke zaligheid van de vloeken 
en de oordelen die door de zonden van de 
mensheid kwamen, leidden. 

Naar de Jordaan wordt verwezen als de rivier 
van de dood en de rivier mondt uit in de Dode 
Zee. Het woord Jordaan betekent “een rivier die 
alleen maar stroomafwaarts stroomt, richting de 
dood” of “wordt ondergedompeld, 
onderdrukken, naar beneden dwingen, 
uitvallen.” Dit geeft duidelijk de geschiedenis 
van de zonden van de mensheid aan. In deze 
rivier ontving Jezus, door Zijn doopsel, de hele 
stroom zonden die door geen enkel menselijk 

wezen gestopt kunnen worden en later stierf Hij 
aan het Kruis en accepteerde daarmee het 
oordeel voor deze zonden in plaats van de 
mensen.  

Waar gaan wij, de nakomelingen van Adam 
en Eva heen? Omdat alle schepsels geboren zijn 
met zonde, begaan zij zonden en als de lonen 
van die zonden marcheren we naar de dood. 
Gedurende de geschiedenis van de mensheid, 
gaan alle schepsel vanaf hun geboorte naar de 
vernieling. Zelfs al proberen zij hard hun 
zondige aard te beheersen, toch kunnen ze het 
niet en daarom begeven ze zich nu naar het 
laatste oordeel voor hun zonden.  

God sneed echter de stroom van de zonden 
en het oordeel af. God liet Jozua het volk van 
Israël naar het land van Kanaan nemen door de 
Jordaan over te steken. Dit was Gods wil voor 
Jozua. Dit verhaal suggereert dat we de loon der 
zonden, dat de dood is, moeten betalen om 
verlost te worden van onze zonden en dat we 



◄           Inhoudsopgave           ► 

285   De waarheid die de gelovigen naar de inwoning van de Heilige Geest leidt 

 

door deze prijs gezuiverd zijn van al onze 
zonden en dat we de Hemel kunnen betreden.  

In het Oude Testament was de stroming van 
de rivier gestopt en het veranderde in droog 
land toen de priesters die de Ark des verbonds 
droegen, hun voeten in het water zetten. 
Hierdoor konden de mensen van Israël de rivier 
oversteken. Dit was de verlossing van de 
zonden die slechts gegeven werd aan degenen 
die in het prachtige evangelie geloofden. Het 
was het evangelie van het water en de Geest dat 
de lonen der zonden betaalde voor de mensheid 
en we hebben de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen door in dit prachtige evangelie te 
geloven.  

 
 

Generaal Naaman 
 
Naaman, die in hoofdstuk 5 van 2 Koningen 

verschijnt, was een groot en eervol bevelhebber 

van het leger van Syrië, die zijn land van de 
vijanden had gered. Hij was ook een melaats 
die verdoemd was om alles te verliezen 
vanwege de vloek. Maar later hoorde hij het 
prachtige nieuws dat hij gered kon worden van 
deze vloek. Men zei dat hij genezen kon 
worden als hij een dienaar van God ging 
opzoeken die in Israël leefde. Het was een klein 
meisje die dit nieuws bracht. Deze zeide tot 
haar vrouw: “Och, of mijn heer ware voor het 
aangezicht van den profeet, die te Samaria is, 
dan zou hij hem van zijn melaatsheid 
ontledigen” (2 Koningen 5:3).  

Hij geloofde dit nieuws en ging naar Israël. 
Toen hij voor het huis van Elisa aankwam, zond 
Elisa een boodschapper naar hem die zei, “Ga 
heen en was u zevenmaal in de Jordaan, en uw 
vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn.” 
(2 Koningen 5:10). Omdat Naaman een 
wonderbaarlijke genezing verwachtte, werd hij 
woedend en besloot terug te keren naar zijn 
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land. Hij gehoorzaamde Elisa echter op het 
geestdriftige verzoek van zijn dienaar en hij 
ging naar de Jordaan en dompelde zijn hele 
lichaam zeven keer onder. Zijn vlees werd 
hersteld en het zag er weer uit als de huid van 
een jong kind.  

Wij moeten ook weten dat we onze eigen 
gedachten moeten opgeven om vergeven te 
worden van al onze zonden en dat we moeten 
accepteren wat in de Bijbel geschreven staat. 
Dan zullen ons de prachtige zegens gegeven 
worden. Iedereen die gered wilt worden, moet 
Gods woorden gehoorzamen en volledig erin 
geloven.  

De Bijbel zegt dat alle zonden van de wereld 
door het evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn 
bloed zijn weggewassen. We moeten niet 
hetzelfde denken als de ongehoorzame Naaman. 
We kunnen niet van onze zonden gereinigd 
worden als we niet in het evangelie van het 
water en de Geest geloven. We moeten daarom 

in het prachtige evangelie van het water en de 
Geest geloven om van al onze zonden te 
worden vergeven. Net zoals Naaman gereinigd 
werd door zijn lichaam zeven keer in het water 
onder te dompelen, geloven wij dat we van 
onze zonden gereinigd kunnen worden door in 
het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel, 
kruisiging en herrijzenis te geloven. We moeten 
in dit prachtige evangelie geloven zoals het is.  

Dit wonder in de Jordaan vertegenwoordigde 
alle nakomelingen van Adam met een zegen die 
de stroom van alle zonden afsnijdt en het 
oordeel eindigt. De hele mensheid was uit de 
Hof van Eden verdreven omdat Adam en Eva 
zondigden nadat ze door Satan verleid waren. 
De gebeurtenis in de Jordaan was echter het 
prachtige evangelie dat de hele mensheid naar 
de Hof van Eden laat terugkeren.  
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De gebeurtenis van de Jordaan 
 
De Bijbel noteert het prachtige nieuws dat 

Jezus alle zonden in de Jordaan wegnam. “Laat 
nu af, want aldus betaamt het ons alle 
gerechtigheid te vervullen.” (Mattheus 3:15). 
De Bijbel verklaart dat alle zonden aan Jezus 
waren doorgegeven toen Hij in de Jordaan 
gedoopt was. Met andere woorden, Jezus’ 
doopsel was de gebeurtenis die de keten van 
zonden die de hele mensheid gevangen hield, 
doorsneed. Zo beëindigde Jezus de zonde en 
offerde ons later de zaligheid met Zijn bloed 
aan het Kruis.  

De Jordaan was de rivier van het doopsel dat 
al onze zonden reinigde. We konden met Gods 
wet vervuld worden, “De bezoldiging van de 
zonden is dood” (Romeinen 6:23), omdat Jezus 
de lonen van de zonden betaalde door gedoopt 
te worden in de Jordaan en door aan het Kruis 

te sterven. Dit is het prachtige evangelie dat 
onze Heer de mensheid gaf. 

Alle zonden van de mensheid bleven vanaf 
Adam voortbestaan, maar ze stopten abrupt met 
Jezus’ doopsel in de Jordaan en met Zijn bloed 
aan het Kruis. Dankzij Jezus’ doopsel bleven er 
geen zonden over. Wat een gezegend en 
prachtig nieuws het is. Wij zijn gered van de 
wervelende stroom van de zonden, gereinigd 
van al onze zonden en we werden geheiligd in 
de verlossende wet van God door in dit 
prachtige evangelie te geloven. Als dusdanig is 
Jezus’ doopsel en bloed aan het Kruis het 
evangelie dat de hele mensheid redt. We 
moeten hier werkelijk in geloven. “En al wat 
uit het geloof niet is, dat is zonde” (Romeinen 
14:23), zegt de Heer. Zo zijn wij ook slechts 
gezegend als we in dit prachtige evangelie 
geloven.  

Heeft u nog steeds zonden in uw hart 
ondanks het feit dat alle zonden aan Jezus 
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werden doorgegeven toen Hij van Johannes 
gedoopt werd? Jezus nam alle zonden van de 
wereld weg. U moet accepteren wat in de Bijbel 
geschreven staat. Slecht het evangelie van 
Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis 
kunnen uw zonden uitwissen en u van de dood 
en alle andere vloeken behoeden. Het doopsel 
betekent, “gewassen worden, ondergedompeld 
worden, begraven worden, doorgeven en 
overdragen.”  

De hele mensheid kan van haar zonden 
vergeven worden door in het prachtige 
evangelie te geloven dat ons gegeven werd door 
Jezus. Daarom noemde Jezus Zichzelf ‘de weg 
naar de Hemel.’ We kunnen de Hemel betreden 
en het eeuwige leven hebben door in Hem te 
geloven. Hij is onze Heer die ons de inwoning 
van de Heilige Geest gaf. We worden van ieder 
oordeel voor onze zonden vrijgesteld door in 
Zijn doopsel en bloed te geloven.  

De vloek eindigde en de rivier keerde in 
droog land omdat de priesters die de Ark des 
Verbonds droegen, hun voeten met geloof in het 
water zetten. Dit was wat God gepland had en 
Jezus’ doopsel en Zijn bloed volbrachten dit 
plan. Wat een prachtig evangelie dit is. Dit was 
de wet van de zaligheid en zonder dit was onze 
zaligheid onmogelijk. Degenen die in dit 
prachtige evangelie geloven, kunnen de Jordaan 
niet oversteken en het land van Kanaan 
betreden. Dat het water volledig opdroogde, 
betekent dat alle zonden van de wereld aan 
Jezus waren doorgegeven en dat Hij voor ons 
werd veroordeeld. Dit is het evangelie dat ons 
de inwoning van de Heilige Geest geeft.  

God, die de mensheid schiep, weet dat het IQ 
van de gemiddelde mens slechts tussen 110 en 
130 ligt. Hij kan daarom niet deze waarheid van 
de ontvangst van de Heilige Geest 
ingewikkelder maken. God nam al hun zonden 
weg met Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het 
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Kruis. Hij maakte het mogelijk de Heilige Geest 
te ontvangen door in het evangelie van het 
water en de Geest te geloven zodat iedereen het 
zou weten. U zult ook de inwoning van de 
Heilige Geest gaan begrijpen door in dit 
prachtige evangelie te geloven.  

Volgens de Bijbel kunnen we de Heilige 
Geest niet slechts door gebeden van berouw 
ontvangen. Mensen denken dat de Heilige 
Geest iets is dat gegeven wordt als zij velerlei 
gebeden aanbieden. Maar het is gewoon niet 
waar. De Heilige Geest wordt gegeven aan 
degenen die in het prachtige evangelie geloven 
en het is nodig om hen Gods kinderen te maken. 
Dat wil zeggen dat de inwoning van de Heilige 
Geest een garantie ervoor was dat iemand een 
kind van God was geworden. God geeft de 
Heilige Geest aan degenen die in het prachtige 
evangelie geloven om te verzekeren dat zij Zijn 
kinderen zijn.  

Als mensen in Jezus geloven maar dit 
evangelie niet kennen of er niet in geloven, dan 
kunnen zij geen vertrouwen hebben in het feit 
dat al hun zonden aan Hem werden 
doorgegeven. Daarom moeten alle mensen 
weten en geloven dat Jezus’ doopsel en Zijn 
bloed aan het Kruis, het prachtige evangelie is 
dat hun zonden uitwiste.  

Wie getuigt dat Jezus alle zonden van de 
wereld wegnam? Johannes de Doper doet dat. 
Dat Hij gedoopt werd door Johannes en alle 
zonden van de wereld wegnam, is wat God 
onze Vader had gepland (Leviticus 4:13-21, 
16:1-30). Wie voerde Zijn plan uit? Jezus. Wie 
garandeert uiteindelijk de vervulling van dit 
plan? De Heilige Geest. God in Drie-eenheid 
vervulde de verlossing van de zonden met 
Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis om 
ons Zijn kinderen te maken. De Heilige Geest is 
in ons aanwezig en garandeert ons dat we van al 
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onze zonden gered zijn toen Jezus Gods plan 
vervulde.  

Schijnen de dingen in deze wereld 
adembenemend ingewikkeld te zijn? En hoe 
verward zijn uw gedachten? Iemand kan niet in 
dit prachtige evangelie geloven tenzij hij zijn 
eigen gedachten opgeeft. De doctrine van het 
huidige Christendom waarin veel mensen 
geloven, is dat ‘de erfzonde weggenomen is, 
maar dat de dagelijkse zonden vergeven worden 
als iemand vol berouw bidt.’ Dit is echter lang 
niet de hele waarheid; het is in feite het valse 
evangelie. Als u erin gelooft, kunt u de Bijbel 
niet vanaf het begin tot en met het einde 
begrijpen en met de tijd zult u steeds meer 
moeilijkheden ervaren bij het volgen van Jezus. 
Daarom zijn er onder de Christenen, mensen die 
in verschillende evangelies en een andere God 
geloven.  

Sommige mensen zeggen dat zij de inwoning 
van de Heilige Geest door ‘bidden’ kunnen 

ontvangen. Het lijkt aannemelijk maar de Bijbel 
verklaart dat de Heilige Geest als een duif op 
Jezus afdaalde toen Hij gedoopt was en uit het 
water kwam. Dit is het ware evangelie en de 
Heilige Geest komt over degenen die in dit 
evangelie geloven. 

Bovendien zeggen sommige mensen dat zij 
de Heilige Geest hebben ontvangen door in 
berouw gebeden aan te bieden. Wordt de 
Heilige Geest gegeven als de mensen gewoon 
om vergeving smeken? God is rechtvaardig. De 
Heilige Geest komt niet gewoon omdat Hij 
medelijden met hen heeft. Het doet er niet toe 
hoe hard mensen huilen of bidden, de Heilige 
Geest kan niet over hen komen. Hij komt over 
degenen die geloven dat God Zijn plan vervulde 
om hen te redden. U moet niet vergeten dat u de 
Heilige Geest niet kunt ontvangen, hoelang u 
ook voor God huilt of hoe hard u ook bidt. De 
Heilige Geest is onafhankelijk van de wil van 
de mens. 
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Zelfs de historische beslissingen van de 
mensheid in deze wereld kunnen veranderd 
worden maar het prachtige evangelie en de wet 
van de inwoning van de Heilige Geest zijn 
onveranderlijk; dat wil zeggen dat zij nooit 
kunnen veranderen. Als mensen het prachtige 
evangelie niet begrijpen, dan is het voor hun erg 
moeilijk om naar de ware toepassing van het 
geloof terug te keren. Om deze reden kunnen 
veel mensen de inwoning van de Heilige Geest 
niet ontvangen. Hoe teleurgesteld zou u zich 
voelen als u in Jezus geloofde maar vernietigd 
werd alleen maar omdat u het prachtige 
evangelie niet kon? De Bijbel zegt dat het 
prachtige evangelie van Jezus voor sommige 
mensen een struikelblok is en een steen des 
aanstoots. 

Als u het mysterie van Jezus’ doopsel door 
Johannes bent gaan begrijpen, dan kunt u ook 
van uw zonden vergeven worden en de 
inwoning van de Heilige Geest hebben. Hij 

redde alle zondaars door gedoopt te worden, 
aan het Kruis te sterven en te herrijzen. De 
verlossing die Jezus ons gaf, was een 
rechtvaardige methode van zaligheid. Hij werd 
de ware Verlosser van alle zondaars en Hij 
bevestigde de inwoning van de Heilige Geest.  

 
 

Slechts als u erin gelooft! 
 
In het Oude Testament staat genoteerd dat de 

rivier in droog land keerde toen de priesters hun 
voeten in de Jordaan zetten. Het is 
wonderbaarlijk genoeg dat het water stopte, 
maar er volgden nog meer wonders. Wat nog 
ongelooflijker was, dat de rivier in droog land 
keerde. Deze gebeurtenis diende als een 
garantie van Gods zaligheid die naar de 
verlossing van de zonden leidde door Jezus’ 
doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Het droge 
land vertegenwoordigde de manier waarop alle 
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zonden van de wereld vergeven zouden worden 
dankzij Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het 
Kruis. Alle zonden gingen van Adam verder 
naar de hele mensheid, maar de vloek van het 
oordeel eindigde met Jezus’ doopsel. Nu 
hoeven we slechts van onze zonden vergeven te 
worden door te geloven en de inwoning van de 
Heilige Geest te ontvangen. Gelooft u in de 
prachtige waarheid dat Jezus al uw zonden door 
Zijn doopsel in de Jordaan wegnam?  

U moet geloven dat Jezus Christus werd 
gedoopt om alle zonden van de wereld weg te 
nemen. U moet ook weten, begrijpen en 
geloven hoe belangrijk Zijn doopsel was. Als de 
priesters niet de Jordaan waren binnengegaan, 
had het volk van Israël niet het land van Kanaan 
kunnen binnengaan. De allereerste stap om 
Kanaan binnen te gaan, was de oversteek van 
de Jordaan. Slechts wanneer we dus de rivier 
met de Ark des Verbonds oversteken, kunnen 
we het land van Kanaan binnengaan. Dit leert 

ons dat iemand van zijn zonden vergeven kan 
worden door in het evangelie van het water en 
de Geest te geloven.  

De Bijbel zegt dat Jezus’ doopsel het werk 
van God was. Dit gebeurde ook in relatie tot de 
priesters. Net zoals het water van de Jordaan 
stopte te stromen toen de priesters hun voeten in 
het water zetten, zo wordt het volk van de 
wereld van hun zonden gered door in dit 
evangelie te geloven.  

De inwoning van de Heilige Geest wordt 
gegeven op basis van het geloof in dit prachtige 
evangelie. Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het 
Kruis zal u de vergeving van de zonden en de 
Heilige Geest laten ontvangen. Dit prachtige 
evangelie van het water en de Geest is 
onmisbaar bij het verkrijgen van de inwoning 
van de Heilige Geest.  
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Het prachtige evangelie dat 
de voorhang van de Tempel 

verscheurde 
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Het prachtige evangelie dat 
de voorhang van de Tempel 

verscheurde 
 
 

< Mattheus 27:45-54 > 
“En van de zesde ure aan werd er 

duisternis over de gehele aarde, tot de 
negende ure toe. En omtrent de negende ure 
riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, 
ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn 
God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij 
verlaten! En sommigen van die daar stonden, 
zulks horende, zeiden: Deze roept Elias. En 
terstond een van hen toe lopende, nam een 
spons, en die met edik gevuld hebbende, stak 
ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken. 
Doch de anderen zeiden: Houd op, laat ons 
zien, of Elias komt, om Hem te verlossen. En 

Jezus, wederom met een grote stem 
roepende, gaf den geest. En ziet, het 
voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, 
van boven tot beneden; en de aarde beefde, 
en de steenrotsen scheurden. En de graven 
werden geopend, en vele lichamen der 
heiligen, die ontslapen waren, werden 
opgewekt; En uit de graven uitgegaan zijnde, 
na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige 
stad, en zijn velen verschenen. En de 
hoofdman over honderd, en die met hem 
Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en 
de dingen, die geschied waren, werden zeer 
bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was 
Gods Zoon!” 
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Waarom was de  

voorhang van de Tempel van God  
verscheurt toen Jezus Zijn Geest  

aan het Kruis liet? 
 

Omdat het Koninkrijk van God geopend 
werd aan iedereen die in Zijn doopsel  

en kruisiging gelooft. 
 
Wilt men de waarheid van dit prachtige 

evangelie begrijpen, dan moet men eerst het 
opofferingssysteem dat in het Oude Testament 
uitgevoerd werd om de zonden van de mensen 
voor God te vergeven, kennen en begrijpen. U 
moet de volgende waarheid kennen en geloven.  

Volgens het oude offer van de verzoening, 
zoals het genoteerd staat in Leviticus hoofdstuk 
16 in het Oude Testament, legde de 
hogepriester zijn handen op een levende geit en 
gaf alle zonden die zich tijdens het hele jaar bij 
het volk hadden opgestapeld, eraan door. Dan 
werd het offer namens de Israëli’s gedood en de 

hogepriester sprenkelde het bloed op de 
verzoendeksel. Dit verzoende voor alle zonden 
van de Israëli’s. Zo konden ook slechts degenen 
die in het opleggen van handen, het bloed en de 
woorden van God geloofden, het Heiligdom 
binnengaan.  

De priesters gingen altijd in het eerste 
gedeelte van de Tabernakel, waar ze de diensten 
uitvoerden. Maar in het tweede gedeelte, het 
Allerheiligdom, kon de hogepriester slechts een 
keer per jaar binnengaan met bloed dat hij voor 
zichzelf en voor de zonden die de mensen uit 
onwetendheid begingen, aanbood (Hebreeën 
9:6-7). Evenzo kon de hogepriester het 
Allerheiligdom niet binnengaan zonder het 
bloed van het offer dat volgens geloof door het 
opleggen van handen, was voorbereid. 
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Zoals gezegd in het Nieuwe 
Testament, werd Jezus Christus 
voor ons geofferd 

 
In het Nieuwe Testament wordt ons verteld 

dat iemand het Koninkrijk van God kan 
betreden door zijn geloof in Jezus’ doopsel en 
Zijn bloed aan het Kruis. Wanneer werd de 
voorhang van de Tempel van God van beneden 
naar boven in tweeën gescheurd? Het was toen 
Jezus gekruisigd werd, nadat Hij naar deze 
wereld kwam en door Johannes gedoopt werd.  

Wat was de reden die hiervoor gegeven 
wordt? Jezus kwam als een offer naar deze 
wereld, namelijk als het Lam van God, nam de 
zonden van de wereld weg door gedoopt te 
worden van Johannes en reinigde zo de 
mensheid van al hun zonden toen Hij werd 
gekruisigd. Het verscheuren van de voorhang is 
een symbool dat alle zonden van de mensheid 

die ons van God scheidden, gezuiverd waren 
door Zijn doopsel en bloed aan het Kruis.  

Jezus Zelf brak dit obstakel af door de loon 
van de zonden, wat de dood was, te betalen. 
Jezus werd gedoopt en gekruisigd om de 
zonden van de wereld weg te nemen. Dit is de 
reden waarom de voorhang van de Tempel van 
God in tweeën was gescheurd. Net zoals de 
priesters de tabernakel binnenkonden met het 
geloof in het opleggen van handen, kunnen wij 
nu het Koninkrijk van de Hemel binnen dankzij 
ons geloof in Jezus’ doopsel en bloed.  

Toen Jezus gekruisigd werd, riep Hij met een 
luide stem uit, “ELI, ELI, LAMA 
SABACHTHANI!” dat is: “Mijn God! Mijn 
God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!” 
(Mattheus 27:46). Toen Hij uiteindelijk Zijn 
geest gaf, zei Hij, “Het is volbracht!” 
(Johannes 19:30). Jezus werd voor een moment 
door Zijn Vader in de steek gelaten aan het 
Kruis omdat Hij sinds Zijn doopsel door 
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Johannes in de Jordaan alle zonden van de 
wereld droeg.  

Hij stierf voor de zaligheid van de hele 
mensheid. Door Jezus’ doopsel en Zijn dood 
aan het Kruis, waren allen die geloof in Hem 
hadden, gered. Omdat we geboren zondaars zijn 
en voorbestemd tot de veroordeling, werd Jezus 
gedoopt om al onze zonden weg te nemen.  

De poort van het Koninkrijk van de Hemel 
was stevig gesloten totdat Jezus ons van al onze 
zonden zuiverde. Toen Jezus door Johannes 
gedoopt was en aan het Kruis stierf, werd de 
voorhang van de Tempel van God van onder tot 
boven in twee gescheurd zodat iedereen die in 
het prachtige evangelie gelooft, de hemelse 
Tempel van God kan betreden.  

Ik ben de Heer dankbaar dat ik in het 
evangelie van het water en de Geest geloof. Ik 
kan nu het Koninkrijk van de Hemel binnen 
door mijn geloof in het prachtige evangelie dat 
Jezus volbracht door Zijn doopsel en bloed. Ik 

kon de zaligheid niet door mijn eigen krachten, 
prestaties en inspanningen bereikt hebben.  

De zegen die ons in het Koninkrijk van de 
Hemel leidt, wordt niet verkregen door alleen 
maar gebeden, donaties en toewijding. Iemand 
kan slechts van de zonden gered worden door in 
Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te 
geloven. Iemand kan het Koninkrijk van de 
Hemel slechts binnengaan door geloof in dit 
prachtige evangelie te hebben. Jezus is de poort 
van de Hemel. Er is geen ander geloof nodig 
voor degenen die in Jezus geloven. De toegang 
tot de Hemel wordt niet gegeven als een 
compensatie voor iemands toegewijde donaties, 
wereldlijke inspanningen of andere goede 
daden. Het enige dat werkelijk nodig is voor de 
gelovigen om het Koninkrijk binnen te gaan, is 
geloof in het evangelie van Jezus’ doopsel in de 
Jordaan en Zijn bloed aan het Kruis.  

Het geloof in het water (Jezus’ doopsel in de 
Jordaan) en Zijn bloed (het Kruis) zullen u naar 
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het Koninkrijk van de Hemel leiden. De 
persoon die nog steeds zonde in zijn hart heeft, 
ook al gelooft hij in Jezus, moet een ding 
geloven: het evangelie van het water en de 
Geest. “En zult de waarheid verstaan, en de 
waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32). 

We weten nooit de precieze tijd van onze 
dood maar Jezus weet alles. Omdat Hij onze 
zondige aard zo goed kon, waste Hij ongeveer 
tweeduizend jaar geleden al onze zonden door 
Zijn doopsel en het bloed aan het Kruis weg.  

 
 

We moeten in dit prachtige 
evangelie geloven dat de voorhang 
van de Tempel van God verscheurde  

 
De Verlosser werd geboren aan een maagd 

om de mensheid van hun zonden te redden. Het 
was door Zijn doopsel op 30-jarige leeftijd in de 
Jordaan dat Jezus alle zonden van de wereld 

wegnam. Alle zonden van de mensheid die door 
hun zwakheden en tekortkomingen kwamen, 
werden dankzij Jezus vergeven. Zijn doopsel en 
bloed zijn de eeuwige sleutels naar de zaligheid 
van de gehele mensheid. Jezus werd gedoopt en 
bloedde aan het Kruis en nu kan iedereen die in 
dit evangelie gelooft, het Koninkrijk der Hemel 
betreden.  

De voorhang van de Tempel van God werd 
gescheurd toen Jezus Zijn geest opgaf aan het 
Kruis. Hoe kan de voorhang van de Tempel van 
God verscheurd zijn toen Jezus aan het Kruis 
stierf. De reden hiervoor is dat de zaligheid van 
de mensheid door Hem in het prachtige 
evangelie bereikt werd.  

In het Oude Testament leren we over de 
tabernakel van Israël. Daar was het 
brandofferaltaar en het wasbekken. Achter dit 
wasbekken was de tabernakel en binnenin de 
tabernakel, achter de voorhang lag de ark, waar 
Gods aanwezigheid en heerlijkheid woonde. De 
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voorhang was zo stevig geweven dat vier 
paarden die vier verschillende richtingen 
uittrokken, de stof niet konden verscheuren. 
Ook al liet koning Salomon de tabernakel 
vervangen door de Tempel, de basisvorm werd 
niet veranderd en de voorhang was er nog 
steeds om de weg naar het Allerheiligdom te 
blokkeren. Het was echter van beneden tot 
boven in twee gescheurd toen Jezus bloedend 
aan het Kruis stierf. Dit getuigt van het feit hoe 
prachtig en perfect het evangelie is dat met 
Jezus’ doopsel en Zijn bloed volbracht werd. 

God zegende de hele mensheid met de 
vergeving van de zonden en het eeuwigdurende 
leven en Hij omarmde haar in het prachtige 
evangelie. Jezus betaalde, als het offer, de loon 
van de zonden toen Hij door Johannes gedoopt 
werd en aan het Kruis stierf. De Bijbel zegt, 
“De bezoldiging van de zonden is de dood” 
(Romeinen 6:23). Net zoals in de tijd van het 
Oude Testament, iemand de Tempel van God 

binnenkon met het bloed van het offer en dan 
de verzoening van de zonden ontving, zo 
kunnen wij naar God komen met ons offer, dat 
Jezus is, en voor onze overtredingen vergeven 
worden. Dit is de waarheid. En de woorden, 
“De bezoldiging van de zonden is de dood” 
toont ons hoe volmaakt het prachtige evangelie 
is. 

De weg naar de Hemel is het geloof in het 
prachtige evangelie. Het verscheuren van de 
voorhang vertegenwoordigt de opening van het 
Koninkrijk van God. Als we dit evangelie leren 
kennen en erin gaan geloven terwijl we zeggen: 
“Oh, Jezus nam al mijn zonden weg. Oh, Jezus 
betaalde de loon van de zonden aan het Kruis!” 
zal de poort van de Hemel voor ons opengaan. 
De Hemel is nu open voor degenen die de 
verlossing hebben bereikt door hun geloof in 
Jezus’ doopsel en Zijn bloed. Het bloed van 
Jezus redde de zondaars van de dood en Zijn 
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doopsel was een middel om de zonden van de 
mensheid te nemen. 

De aarde schudde en rotsen spleten open 
toen de Heer Zijn geest gaf aan het Kruis. En op 
dat moment druppelde Zijn bloed op de aarde 
en begon naar de grond eronder te stromen. 
Toen Jezus aan het Kruis stierf, werden alle 
zonden van de mensheid gezuiverd, het 
prachtige evangelie was voltooid en alle 
gelovigen werden waardig om het Koninkrijk 
der Hemel binnen te gaan. Dit is de waarheid 
van de wedergeboorte.  

Er zijn veel geleerden die onderzoek hebben 
verricht naar antwoorden of Jezus Christus als 
werkelijke persoon heeft bestaan. Maar zij 
konden hun hypothese niet volhouden tegen de 
ontelbare historische bewijzen van Zijn bestaan. 
Veel van hen hebben toegegeven aan in het 
evangelie van Jezus’ doopsel en bloed en 
gingen erin geloven. Zij gingen zich ook 
realiseren dat het bewijs van Jezus te wezenlijk 

was om Zijn bestaan te ontkennen. Zij 
accepteerden Jezus als hun Verlosser toen zij 
dit prachtige evangelie leerden kennen en erin 
gingen geloven, namelijk Zijn geboorte, 
doopsel, dood, herrijzenis, afdaling en de 
Tweede Komst.  

We getuigden niet van Jezus’ doopsel. Onze 
ogen zagen niet wat ongeveer 2000 jaar geleden 
plaatsvond. Door wat er geschreven staat kan 
echter iedereen met dit prachtige evangelie in 
contact komen. Jezus brak het obstakel van de 
zonde tussen God en de mens af door Zijn 
doopsel en bloed en aldus werd de voorhang 
van het Koninkrijk van God van beneden tot 
boven in twee gescheurd.  

Nu kan iedereen die in dit prachtige 
evangelie gelooft, dat door Jezus’ doopsel en 
Zijn bloed volbracht werd, het Koninkrijk van 
de Hemel binnen. Gelooft u in het feit dat 
Jezus’ doopsel en Zijn bloed, namelijk dit 
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prachtige evangelie, de sleutel is naar het 
Koninkrijk van de Hemel?  

Ik was ooit zelf een zondaar die op Jezus als 
mijn Verlosser vertrouwde maar die zich niet 
bewust was van het prachtige evangelie. Op een 
dag las ik in de Bijbel echter over Zijn 
onvoorwaardelijke liefde voor me. Ik ontdekte 
dat Hij voor mij gedoopt was, aan het Kruis 
stierf en herrees. Jezus redde ons door in de 
Jordaan gedoopt te worden en gekruisigd te 
worden om de lonen van de zonden af te 
betalen vanwege Zijn liefde voor ons. We zijn 
in staat om het Koninkrijk van de Hemel binnen 
te gaan door in dit prachtige evangelie te 
geloven.  

Dit is Gods grootste gerechtigheid voor de 
mensheid en de allerbelangrijkste gebeurtenis 
van de geschiedenis. Al Zijn diensten, Zijn 
geboorte, Zijn doopsel in de Jordaan, Zijn dood 
aan het Kruis en de herrijzenis, waren om ons 
van al onze zonden te redden. We zijn 

voorbestemd tot de hel na onze dood, maar 
Jezus spaarde onze ziel van de eeuwigheid in de 
hel en Hij gaf ons het prachtige evangelie als 
het middel om het Koninkrijk van de Hemel 
binnen te gaan. 

Beste broeders, toen Jezus dood aan het 
Kruis was, stak een soldaat Hem met een speer 
in Zijn zijde en onmiddellijk kwam er bloed en 
water uit. Zo staat het in de Bijbel geschreven. 
Dit getuigt van de waarheid van het prachtige 
evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed. 

Denkt u dat uw geloof in Jezus’ bloed aan 
het Kruis voldoende is om u van al uw zonden 
te verlossen? Is Jezus’ doopsel minder 
belangrijk of is het slechts een bijkomstigheid 
tot uw zaligheid? Heb alstublieft berouw als u 
gelooft. We moeten nu in het evangelie van 
Jezus’ doopsel en bloed geloven en erkennen 
dat het Gods waarheid is. 

 
 



◄           Inhoudsopgave           ► 

302   Het prachtige evangelie dat de voorhang van de Tempel verscheurde 

 

Wilt u gereinigd worden van al  
uw zonden? 

 
Net zoals we moeten betalen om uit de 

schulden te komen, zo moeten we in het 
prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en bloed 
geloven om van al onze zonden te worden 
gereinigd. We moeten niet de zonde van het 
ongeloof in het evangelie van Jezus’ doopsel en 
bloed begaan. Alhoewel we niet direct onze 
zonden aan Jezus doorgaven, deed een 
bemiddelaar, die Johannes de Doper heette, de 
taak voor ons.  

Toen Jezus aan het Kruis stierf, openden zich 
enkele graven van de heiligen in Jeruzalem en 
drie dagen later herrees Hij en ging naar 
Galilea. Deze wonderbaarlijke gebeurtenis vond 
werkelijk plaats, maar er waren veel mensen die 
het niet geloofden.  

Onze Heer gaf het Koninkrijk van de Hemel 
aan ons, de rechtvaardigen, die de verlossing 
van de zonden hebben ontvangen. Wij zijn niet 
gered en wedergeboren door onze eigen fysieke 
kracht of religieuze inspanningen, maar door 
ons geloof in het prachtige evangelie. Dit 
evangelie is geen fictief verhaal. Alle zonden 
van de wereld werden aan Jezus doorgegeven 
toen Hij gedoopt werd. Er was geen zonde in 
Hem, maar Hij moest aan het Kruis sterven om 
de zonden die Hij op Zich nam met Zijn 
doopsel, te verzoenen.  

Toen Jezus Zijn geest gaf, beefde de aarde en 
spleten rotsen open. Toen de centurion en 
degenen die Jezus lichaam bewaakten, de 
aardbeving en de dingen die gebeurden 
voelden, werden zij enorm bang en getuigden, 
“Waarlijk, Deze was Gods Zoon!” (Mattheus 
27:54).  

Jozef, een rijke man van Arimathea nam het 
lichaam van Jezus, overdekte het met een 
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zuivere linnen doek en legde het in zijn eigen 
graftombe. De hogepriester en de Farizeeën 
gaven het bevel om tot de derde dag het graf te 
bewaken.  

Jezus werd echter herrezen om nieuw leven 
te geven aan degenen die in het prachtige 
evangelie geloofden. Hij ging naar Galilea, 
waar Hij beloofd had Zijn discipels te 
ontmoeten voordat Hij gekruisigd werd. Al 
deze dingen, Zijn geboorte, doopsel, kruisiging, 
herrijzenis, afdaling en de Tweede Komst, 
waren gericht op degenen die in het prachtige 
evangelie geloofden. Ik ben ook een getuige 
geworden die getuigt dat Jezus de Zoon van de 
levende God is en mijn Verlosser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bij wie wordt het ware  
evangelie gepreekt?  

 
De gelovigen in Jezus’ doopsel en bloed 

getuigen van het prachtige evangelie van de 
waarheid. Het prachtige evangelie wordt 
verspreid door de getuigenis van deze mensen 
die gered zijn van al hun zonden. Als een 
persoon verlost is van zijn zonden door in het 
evangelie te geloven, begint de Geest van God 
hem te leiden en verandert hem ongeacht zijn 
eigen wil. De zielwinnende woorden van God 
veranderen een rechtvaardige mens constant en 
geven hem een sterker geloof. Daarvoor gaat hij 
de Heer loven. De woorden van God leven in 
hem voort en hierdoor ervaart hij dagelijks de 
vernieuwing van zijn innerlijke wezen. Doordat 
de mensen hem dus veranderd zien, getuigen 
ze, “Hij is werkelijk een verlost mens. Hij werd 
een echte Christen en een kind van God.” 
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Zelfs de duivel accepteert en onderwerpt zich 
aan dit prachtige evangelie. “Ik ben gekastijd!” 
zegt hij. “Maar het is waar dat er geen zonden 
zijn in de wereld. Niemand heeft zonde in zijn 
hart.” Daarom werkt de duivel in de gedachten 
van de mensen, terwijl hij zich bemoeit met hun 
toegewijde levens. Het werk van de duivel is 
het om ze te weerhouden om de geestelijke 
zegen van het evangelie te ontvangen.  

Satan verloor de strijd met Jezus volkomen. 
Satan slaagde erin om Jezus te laten kruisigen 
door de gedachten van de mensen te beheersen. 
Jezus had echter reeds alle zonden van de 
wereld weggenomen toen Hij gedoopt werd, en 
toen Hij aan het Kruis stierf om de loon van de 
zonden te betalen. Daarom redde Hij alle 
gelovigen volledig in het evangelie. 

De duivel kon Gods plan om de mensheid 
van hun zonden te redden, niet in de weg staan. 
Jezus betaalde voor de zonden van de mensheid 
door Zijn doopsel en bloed om het prachtige 

evangelie te voltooien. Nu is er geen zonde in 
deze wereld. Jezus nam alle zonden door Zijn 
doopsel weg en beëindigde alle zonden door 
Zijn dood aan het Kruis terwijl Hij zei, “Het is 
volbracht!” (Johannes 19:30). Satan was 
beroofd van de macht om degenen die in het 
prachtige evangelie geloven, te beschuldigen. 
Jezus versloeg de duivel door Zijn geboorte, 
doopsel, kruisiging en herrijzenis. 

Heeft u nog steeds zonde in uw hart? Nee. 
Christenen kunnen vol vertrouwen zeggen, “Ik 
heb geen zonde in mijn hart” op basis van hun 
geloof in het prachtige evangelie van de 
waarheid. De persoon die in het prachtige 
evangelie van Jezus’ doopsel en bloed gelooft, 
heeft niet een gram zonde in zijn hart. 

Nu is het prachtige evangelie in ons hart 
gegraveerd. We moeten nu vrij van ieder 
schuldgevoel zijn voor God. Geloven jullie 
allemaal dat Jezus al uw zonden door Zijn 
doopsel in de Jordaan heeft weggenomen? 
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Indien ja, dan zal uw dankbaarheid aan God en 
uw vreugde volledig gemaakt worden. We zijn 
geheiligd en verlost van onze zonden in deze 
wereld door in het prachtige evangelie te 
geloven. We danken God. 

“Die ons getrokken heeft uit de macht der 
duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; In Denwelken wij 
de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk 
de vergeving der zonden” (Kolossenzen 1:13-
14). Halleluja, loof de Heer. 

Jezus opende de poort naar de zaligheid door 
het prachtige evangelie. U moet ook het 
obstakel in uw hart afbreken met de kracht van 
het prachtige evangelie, net zoals de voorhang 
van de Tempel in twee werd gescheurd. Het 
prachtige evangelie werd voor u en mij 
gemaakt. We kunnen het Koninkrijk van de 
Hemel betreden door in dit evangelie te geloven 
en het is de ultieme waarheid die ons de 
inwoning van de Heilige Geest laat krijgen.  
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PREKEN 20 
 
 

De persoon die 
de inwoning van de Heilige 
Geest heeft, leidt anderen 
naar de ontvangst van de 

Heilige Geest 
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De persoon die  
de inwoning van de Heilige 
Geest heeft, leidt anderen 
naar de ontvangst van de 

Heilige Geest 
 
 

< Johannes 20:21-23 > 
“Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede 

zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader 
gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. En als 
Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide 
tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij 
iemands zonden vergeeft, dien worden zij 
vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien 
zijn zij gehouden.”  

 
 
 

 
Welk gezag gaf de Heer  

de rechtvaardigen?  
 

Hij gaf hen het gezag om de zonden  
te vergeven door het evangelie van  

het water en de Geest. 
 
Johannes hoofdstuk 20 bevat een notitie over 

Jezus’ herrijzenis. Onze Heer herrees van de 
dood en zei tegen Zijn discipels, “Ontvangt den 
Heiligen Geest.” De discipels van Jezus 
ontvingen de inwoning van de Heilige Geest als 
een gave van Hem. Jezus gaf de inwoning van 
de Heilige Geest en het eeuwige leven aan 
degenen die geloofden dat Zijn doopsel en 
bloed al hun zonden wegwaste. De Bijbel zegt 
dat het doopsel van Jezus het tegenbeeld is van 
de zaligheid, wat betekent dat Zijn doopsel de 
hele mensheid van hun zonden heeft gered   (1 
Petrus 3:21).  
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Waarom werd Jezus gedoopt? 
 
Waarom werd Jezus door Johannes gedoopt? 

Het antwoord op deze vraag is duidelijk te zien 
in wat Jezus in Mattheus 3:15 zei, “Aldus 
betaamt het ons alle gerechtigheid te 
vervullen.” “Aldus” betekent hier dat Jezus alle 
zonden van de wereld wegnam toen Hij 
gedoopt werd. Zijn doopsel werd op dezelfde 
manier uitgevoerd als het opleggen van handen 
in de tijd van het Oude Testament. Het doel van 
Zijn doopsel was het om de zonden van de 
wereld aan Jezus door te geven.  

Wat is de betekenis van “alle gerechtigheid?” 
Wat geeft het woord ‘betaamt’ aan? “Alle 
gerechtigheid” betekent dat het voor Jezus 
gepast was om de zonden van de wereld door 
Zijn doopsel weg te nemen. En “betaamt” duidt 
aan dat dit alles de meest geschikte en gerechte 
wijze was in de ogen van God. 

Jezus nam alle zonden van de mensheid door 
Zijn doopsel en zuiverde ze voor iedereen die in 
Hem geloofde. Jezus werd gedoopt en 
gekruisigd in oordeel voor onze zonden. Dit is 
het evangelie van de verlossing van de zonden. 
De gerechtigheid van God is de verlossing van 
de zonden die alle zonden van de zondaars 
uitwiste.  

Als mensen het mysterie van Jezus’ doopsel 
opvatten zoals het geschreven staat in Mattheus 
3:13-17, zullen zij in staat zijn om de verlossing 
van de zonden en ook de Heilige Geest te 
ontvangen. Wat Jezus in Zijn openbare dienst 
deed, Zijn doopsel, kruisiging en herrijzenis, 
was om ons van de rechtvaardige manier te 
voorzien naar de zaligheid, zoals het door God 
werd voorbestemd. Zo werd Jezus de ware 
Verlosser van alle zondaars. Het evangelie van 
Zijn doopsel en bloed is het evangelie van de 
zaligheid dat al onze zonden wegwaste. 
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De mensen kunnen slechts de Heilige Geest 
ontvangen door het evangelie van Jezus’ 
doopsel en bloed te kennen en erin te geloven. 
Omdat het doopsel van Jezus alle zonden van 
de wereld wegnam, waren onze zonden aan 
Hem doorgegeven. Zijn dood aan het Kruis 
namens de mensheid, was mijn eigen dood en 
Zijn herrijzenis was mijn eigen herrijzenis. Als 
dusdanig is Jezus’ doopsel en bloed aan het 
Kruis, het evangelie van de verlossing van de 
zonden en van de ontvangst van de Heilige 
Geest.  

Ik hoop dat u de reden voor Jezus’ doopsel 
leert en dat u gelooft in het evangelie. Dan 
zullen uw zonden uitgewist worden en u zult de 
Heilige Geest ontvangen. Waarom werd Jezus 
gedoopt? Het was om alle zonden van de 
wereld weg te nemen. “Want aldus betaamt het 
ons alle gerechtigheid te vervullen” (Mattheus 
3:15). Amen, Halleluja! 

Tegenwoordig zijn er enkele mensen die 
geloven dat het spreken van de tongentaal het 
bewijs is dat men de Heilige Geest heeft 
ontvangen. Het ware bewijs is echter het 
waardevolle geloof in het prachtige evangelie 
dat in het hart gegraveerd is van degenen die 
werkelijk de Heilige Geest hebben ontvangen. 

 
 

De Heer gaf het gezag om zonden te  
vergeven aan alle rechtvaardige 
mensen 

 
De Heer gaf Zijn discipels het gezag om 

zonden te vergeven terwijl Hij zei, “Zo gij 
iemands zonden vergeeft, dien worden zij 
vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien 
zijn zij gehouden.” (Johannes 20:23). Dit duidt 
aan dat als de discipels het evangelie van het 
water en de Geest preken, de zonden van 
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iedereen die het hoort en erin gelooft, vergeven 
zijn. Dit betekent echter niet dat zij de zonden 
van iedereen konden vergeven, ongeacht hun 
geloof in het evangelie van het water en de 
Geest.  

De discipels van Jezus hebben het gezag om 
de zonden van iedereen door het evangelie van 
het water en de Geest te vergeven. Als zij 
daarom onderwijzen wat geschreven staat, 
moeten we erin geloven. U moet geloven dat 
Jezus Christus u het evangelie van het water en 
de Geest gaf om u van al uw zonden te 
zuiveren. Slechts dan kunt u de verlossing van 
de zonden en de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen. Jezus gaf ons ook de macht om alle 
mensen van hun zonden te redden door het 
evangelie van het water en de Geest te preken. 

 
 
 
 
 

De macht van de heerser van de 
wereld  

 
Waar ik vroeger woonde, moesten we de bus 

nemen op een ongeteerde weg. Mensen 
moesten op een bepaald punt uit de bus stappen 
en de bus over een heuvel duwen. Op een dag 
kwam de Koreaanse president op bezoek voor 
de opening van een energiecentrale op die weg. 
Toen de mensen het nieuws hoorden, 
verwelkomden ze de president door de straat te 
vegen en bomen aan weerskanten ervan te 
plaatsen. Op de dag dat de president kwam, 
reden motorrijders voorop, gevolgd door de 
auto van de president. Hele mensenmenigten 
kwamen met vlaggetjes in hun handen om hem 
te begroeten. Men zegt dat de president 
opmerkte, “Deze weg is te hobbelig, het moet 
geasfalteerd worden.” Enkele dagen later werd 
de weg geasfalteerd. 
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Wat gebeurde hier? Een opmerking van de 
president was genoeg om deze drastische 
verandering aan de weg te veroorzaken. Een 
opmerking van een president heeft enorme 
macht. We zijn ons echter goed bewust dat het 
evangelie van het water en de Geest dat door 
Jezus aan ons werd gegeven, veel machtiger is. 
We geloven dat dit evangelie de macht heeft om 
ons van al onze zonden van ons hele leven te 
verlossen. 

 
 

Het echte gezag om zonden te 
vergeven 

 
“Zo gij iemands zonden vergeeft, dien 

worden zij vergeven; zo gij iemands zonden 
houdt, dien zijn zij gehouden.” De discipels van 
Jezus preekten het evangelie dat al hun zonden 
vergeven waren. Ze zeiden het volk, “Jezus 
wiste alle zonden van de wereld met Zijn 

doopsel en bloed uit. Er is niets om zich zorgen 
over te maken. Alhoewel je voorbeschikt bent 
om in de toekomst te zondigen, heeft Jezus al je 
dagelijkse zonden reeds weggenomen en voor 
je aan het Kruis gebloed nadat Hij van Johannes 
gedoopt was. Jezus redde je! Je moet het 
geloven!”  

Zondaars kregen de verlossing door het 
evangelie van het water en de Geest van Jezus’ 
discipels te horen en erin te geloven. Jezus gaf 
Zijn discipels het gezag om de zonden te 
vergeven door het evangelie van het water en de 
Geest. Omdat Jezus’ discipels het evangelie van 
het water en de Geest aan het hele volk van de 
wereld preekten, konden de gelovigen, de 
verlossing van de zonden ontvangen. Jezus gaf 
hun deze gave samen met het gezag om de 
zonden te vergeven. 

Veel mensen hebben de boeken gelezen die 
ik eerder heb uitgegeven, en zij zijn gered van 
hun zonden nadat ze deze gelezen hebben. 
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Sommigen gaven hun besef toe dat de reden 
waarom Jezus aan het Kruis stierf, het resultaat 
was van Zijn doopsel om alle zonden van de 
wereld weg te nemen, terwijl ze citeren, “Maar 
Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld” (Jesaja 
53:5).  

Na Zijn herrijzenis, zei Jezus tegen Zijn 
discipels, “Ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij 
iemands zonden vergeeft, dien worden zij 
vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien 
zijn zij gehouden” (Johannes 20:22-23). Jezus 
gaf hun het gezag om de zonden van de mensen 
te vergeven. 

Wij waren onderworpen aan verwarring, 
leegte en zonden voordat we in deze waarheid 
geloofden. Nu dat we in Jezus’ doopsel en 
bloed geloven en vrij zijn van de zonden, zijn 
we echter degenen die dit evangelie aan 
anderen preken. Bovendien gaf onze Heer Zijn 
discipels vrede. Onze Heer gaf ons ook vrede 

en de zegen van de Heilige Geest. Om van God 
de vrede en de Heilige Geest te ontvangen, 
moeten we de verlossing van de zonden 
ontvangen door in Jezus’ doopsel en bloed aan 
het Kruis te geloven. 

Wat ons van de zonde verlost, is het geloof 
in het evangelie van het water en de Geest. Dit 
is het geestelijke geloof dat ons de hemelse 
zegens brengt. Maar een willekeurig geloof dat 
gebaseerd is op de eigen gedachten van de 
mens, leidt hem naar de vernietiging. We 
moeten de verlossing krijgen door in het 
evangelie van het water en de Geest te geloven 
en aldus de Heilige Geest ontvangen. We 
moeten onze aardse gedachten opgeven en ons 
geloof naar het evangelie van het water en de 
Geest keren om zo’n geloof te hebben. 

Iemand moet het evangelie accepteren dat 
Jezus voor ons gedoopt en gekruisigd was om 
het geloof te hebben dat nodig is om de Heilige 
Geest te ontvangen. De Heer voorzag ons met 
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de verlossing van de zonden, vrede en de 
inwoning van de Heilige Geest omdat we in het 
evangelie van het water en de Geest geloven. 
Hij gaf Zijn discipels de inwoning van de 
Heilige Geest en het gezag om de zonden van 
iedereen die in het evangelie van het water en 
de Geest gelooft, te vergeven. 

We ontvingen ook de Heilige Geest door in 
dit evangelie te geloven. Het evangelie van het 
water en de Geest heeft vele andere mensen 
geholpen hetzelfde te doen. Als we het 
evangelie aan onze buren en aan de wereld 
preken, wordt de Heilige Geest aan degenen die 
het in hun hart opnemen, gegeven. Als het 
evangelie dat we preken, niet de mensen de 
Heilige Geest laat ontvangen, dan is het niet het 
ware evangelie. Aan de andere kant, als het 
evangelie hen naar de Heilige Geest kan leiden, 
dan is het evangelie echt.  

We moeten zo gezegend en dankbaar zijn om 
zo’n evangelie te hebben. Het evangelie dat 

door u en mij gepreekt is, is zo’n perfect en 
verheven evangelie. Maar helaas is het moeilijk 
om tegenwoordig iemand te vinden die dit 
evangelie werkelijk kent en erin gelooft. 
Daarom moeten we het evangelie over de hele 
wereld preken. We moeten de mensen helpen 
om de Heilige Geest te ontvangen. 

 
 

Degenen die door Satan misleidt zijn 
tot de ontkenning van het evangelie 
van het water en de de Geest 

 
We helpen zelfs degenen die reeds in Jezus 

geloven. Veel van hen hebben nog steeds niet 
de Heilige Geest ontvangen ook al geloven zij 
in Jezus. Dus helpen we ze door het evangelie 
te preken en hen aldus de Heilige Geest te laten 
ontvangen. 

Als iemand nog niet de Heilige Geest heeft 
ontvangen, ook al gelooft hij in Jezus, dan 
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zullen er enkele problemen zijn in zijn geloof. 
Slechts de mensen die de Heilige Geest hebben 
ontvangen door hun geloof in Jezus, kunnen 
beschouwd worden als mensen die het ware 
geloof bezitten. Daarom moeten we allen het 
geloof houden dat ons naar de ontvangst van de 
Heilige Geest leidt. We moeten het evangelie 
van het water en de Geest kennen omdat slechts 
de waarheid van dit evangelie ons de Heilige 
Geest laat ontvangen. 

We preken het evangelie van het water en de 
Geest zodat anderen de Heilige Geest kunnen 
ontvangen. Degenen die het evangelie preken, 
zullen echter zeker veel moeilijkheden 
tegenkomen. Sommige Christenen denken dat 
zij de Heilige Geest kunnen ontvangen door 
over een lange tijd inspanningen te verrichten. 
Zij hebben veel verwarrende ervaringen die niet 
relevant zijn voor de ontvangst van de Heilige 
Geest. Er is dus veel tijd en opoffering nodig 

om ze met het evangelie van het water en de 
Geest te verlichten. 

Wie zou niet in het evangelie van het water 
en de Geest willen geloven als iedereen dacht 
dat men de Heilige Geest door het geloof in dit 
evangelie kan verkrijgen? Satan misleidde de 
mensen met een ander evangelie voordat het 
ware evangelie kwam. Zulke mensen vragen 
zich af wat er nog meer is om in te geloven als 
zij zichzelf al beschouwen als gelovigen in het 
evangelie van Jezus. Daarom gaan zij het 
evangelie van het water en de Geest ontkennen 
en weigeren ze het. 

Tegenwoordig accepteren veel mensen het 
ware evangelie van het water en de Geest niet 
volledig want Satan heeft hen reeds verblind. 
Hierdoor denken ze dat het geloof in Jezus een 
eenvoudige taak is. Het is echter helemaal niet 
gemakkelijk om de waarheid van het evangelie 
volledig te begrijpen. Het ware evangelie van 
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het water en de Geest wordt versluierd door een 
vals evangelie.  

Mensen denken dat iedereen het Koninkrijk 
van de Hemel kan betreden als zij naar de kerk 
gaan en belijden dat zij in Jezus geloven. Veel 
mensen geloven dat de inwoning van de Heilige 
Geest gegeven wordt door hun eigen 
inspanningen, zoals bidden en vasten. Zo’n 
geloof is echter verre van de waarheid van de 
ontvangst van de Heilige Geest. Zij denken dat 
het spreken van de tongentaal en andere 
wonders, tekens zijn van de ontvangst van de 
Heilige Geest.  

Dus begrijpen zij amper dat het nodig is om 
in het ware evangelie van het water en de Geest 
te geloven om de Heilige Geest te ontvangen. 
De Bijbel zegt echter dat iemand slechts de 
Heilige Geest kan ontvangen door in het woord 
van God te geloven. God hield het mysterie van 
de ontvangst van de Heilige Geest in Zijn 
woorden verborgen. 

Degenen die de inwoning van de 
Heilige Geest willen 

 
Ik ging ooit eens naar Taiwan met enkele van 

onze werkers. De mensen daar vroegen ons om 
boeken over de Heilige Geest. Hetzelfde 
gebeurde in Japan en Rusland. De reden dat 
zoveel mensen de boeken over de inwoning van 
de Heilige Geest willen, is dat de mensen van 
tegenwoordig zo graag de Heilige Geest willen 
ontvangen. Veel mensen geloven in Jezus en ze 
zijn vaak onzeker of zij werkelijk de Heilige 
Geest hebben ontvangen omdat zij niet de 
inwoning van de Heilige Geest hebben.  

Er zijn veel mensen die in Jezus geloven en 
beweren dat zij de Heilige Geest hebben 
ontvangen. Mensen die echter permanent en 
voor altijd de Heilige Geest hebben ontvangen 
zijn zeldzaam. Veel mensen kunnen het niet 
doen ondanks hun geloof in Jezus, en daarom 
verlangen ze er nu naar. 
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Onder de Christenen van de wereld zijn veel 
mensen die denken dat zij de Heilige Geest 
hebben ervaren. Sommigen zeggen dat zij Jezus 
in hun dromen hebben gezien en sommigen 
beweren dat zij de Heilige Geest in zich hebben 
omdat zij het uitdrijven van demonen hebben 
ervaren. Als dusdanig zijn er veel mensen wiens 
geloof op persoonlijke ervaringen is gebaseerd. 
Zulke mensen hebben echter zelden werkelijk 
de inwoning van de Heilige Geest ontvangen 
door geloof in het evangelie van het water en de 
Geest. 

Ik dacht ooit dat het vreemd was dat er geen 
boeken in deze wereld waren over de ontvangst 
van de inwoning van de Heilige Geest door 
geloof in het zuivere evangelie van het water en 
de Geest. Veel mensen praten over hun 
ervaringen met de Heilige Geest, maar waarom 
zijn er dan geen boeken over de inwoning van 
de Heilige Geest? Zulke boeken zijn moeilijk te 

vinden zelfs al zoekt u in alle uithoeken in deze 
wereld. 

Degenen die abusievelijk volhouden dat zij 
de Heilige Geest hebben ontvangen, beweren 
dat zij Jezus zelfs in persoon hebben ontmoet en 
het Koninkrijk van de Hemel en hel hebben 
bezocht. Zij houden vol dat Jezus zei, “Je bent 
te vroeg gekomen. Je hebt nog veel te doen in je 
wereld, ga dus maar vlug terug naar waar je 
thuishoort.” Zo’n ervaring is niet onmogelijk. 
Zou de Jezus die zij tegenkomen echter de echte 
Jezus kunnen zijn? Zou Jezus hen ontmoet 
hebben als zij nog steeds zonde in hun hart 
hebben? Leeft Jezus voort in een zondaar? 

Het is waar dat de meeste Christenen van 
tegenwoordig niet de inwoning van de Heilige 
Geest hebben ook al onderhouden ze een graad 
van geloof in Jezus. Daarom moeten wij, 
degenen die de Heilige Geest in ons hebben, het 
evangelie verspreiden dat anderen deze gave zal 
laten ontvangen. Iedereen moet de Heilige 
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Geest ontvangen en om dit te doen is het geloof 
in het evangelie van het water en de Geest van 
belang. Want slechts door het geloof in het 
evangelie kan iemand de Heilige Geest 
ontvangen. Door het evangelie van de waarheid, 
dat wij allen kennen, kunnen we de gave van de 
Heilige Geest van God ontvangen. 

We moeten allen de Heer danken en loven 
omdat Hij ons het evangelie van het water en de 
Geest heeft gegeven. Ik heb de vreugde van de 
Heilige Geest ervaren terwijl Hij de overhand 
over me had om dit boek te schrijven. Als dit 
boek gepubliceerd is, zullen veel mensen de 
inwoning van de Heilige Geest door hun geloof 
in het evangelie van het water en de Geest 
ontvangen. “Hebt gij den Heiligen Geest 
ontvangen, als gij geloofd hebt?” (Handelingen 
19:2) zei Paulus tegen de zogenaamde discipels 
in Efezus. 

We moeten allen de Heilige Geest 
ontvangen. Christenen wereldwijd zijn in deze 

turbulente tijd in de wereldgeschiedenis vooral 
geïnteresseerd in de ontvangst van de Heilige 
Geest. Ik preek de bijbelse wijze naar de 
ontvangst van de Heilige Geest, precies zoals de 
Heilige Geest me leidt het te doen. Om een 
tevreden leven te leiden, moet u in de waarheid 
van de inwoning van de Heilige Geest geloven. 
Want het is uw laatste kans om de Heilige 
Geest diep in uw hart te ontvangen.  

Ik voel me gedwongen om het evangelie dat 
iedereen helpt om de Heilige Geest te 
ontvangen, te preken omdat Jezus Christus me 
het evangelie van het water en de Geest gaf en 
omdat Hij me de gave van de Heilige Geest 
naliet.  
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De niet-joden moeten ook geloof 
hebben in het evangelie van het 
water en de Geest  

 
De Bijbel vertelt hoe Jezus’ discipels 

anderen de inwoning van de Heilige Geest laten 
ontvangen. Zelfs de niet-joden moeten hetzelfde 
geloof houden als de discipels om de Heilige 
Geest te ontvangen. Bovendien moeten vooral 
de niet-joden het geloof hebben dat de discipels 
ook hadden, nl. het geloof in het evangelie van 
het water en de Geest, om de wereld van God 
binnen te gaan. Daarom moeten wij, de niet-
joden, ook in het ware evangelie geloven om de 
Heilige Geest te ontvangen. God zond Petrus 
naar Cornelius, die een niet-jood was, om hem 
te verlichten met het evangelie van het water en 
de Geest, wat noodzakelijk was om de Heilige 
Geest te ontvangen. 

De Joodse gelovigen waren verbaasd om te 
horen dat de gave van de Heilige Geest ook 
over de niet-joden kon komen. Toen Petrus naar 
de kerk van Jeruzalem terugkeerde nadat hij het 
evangelie van het water en de Geest had 
gepreekt, bekritiseerden de mensen die 
besneden waren, hem. “Gij zijt ingegaan tot 
mannen, die de voorhuid hebben, en hebt met 
hen gegeten!” (Handelingen 11:3) Maar Petrus 
verklaarde alles vanaf het begin aan hen.  

Zijn verklaring wordt goed omschreven in 
Handelingen 11:5-17. “Ik was in de stad Joppe, 
biddende en zag in een vertrekking van zinnen 
een gezicht, namelijk een zeker vat, gelijk een 
groot linnen laken, nederdalende, bij de vier 
hoeken nedergelaten uit den hemel, en het 
kwam tot bij mij; Op welk laken als ik de ogen 
hield, zo merkte ik, en zag de viervoetige dieren 
der aarde, en de wilde, en de kruipende dieren, 
en de vogelen des hemels. En ik hoorde een 
stem, die tot mij zeide: Sta op, Petrus, slacht en 
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eet. Maar ik zeide: Geenszins, Heere, want 
nooit is iets, dat gemeen of onrein was, in mijn 
mond ingegaan. Doch de stem antwoordde mij 
ten tweeden male uit den hemel: Hetgeen God 
gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En 
dit geschiedde tot driemaal; en alles werd 
wederom opgetrokken in den hemel. En ziet, ter 
zelfder ure stonden er drie mannen voor het 
huis, daar ik in was, die van Cesarea tot mij 
afgezonden waren.En de Geest zeide tot mij, dat 
ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En met 
mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn in 
des man huis ingegaan. En hij heeft ons 
verhaald, hoe hij een engel gezien had, die in 
zijn huis stond, en tot hem zeide: Zend mannen 
naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd 
is Petrus; Die woorden tot u zal spreken, door 
welke gij zult zalig worden, en al uw huis. En 
als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op 
hen, gelijk ook op ons in het begin. En ik werd 
gedachtig aan het woord des Heeren, hoe Hij 

zeide: Johannes doopte wel met water, maar 
gijlieden zult gedoopt worden met den Heiligen 
Geest. Indien dan God hun evengelijke gave 
gegeven heeft, als ook ons, die in de Heere 
Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch, 
die God konde weren?”  

Petrus zei dat hij niet alleen naar de mensen 
ging die niet besneden waren en met hen at, 
maar dat hij hun ook het evangelie dankzij de 
leiding van de Heilige Geest vertelde. Toen zij 
deze dingen hoorden, werden ze stil en zij 
verheerlijkten God die de bekering en leven aan 
iedereen – Cornelius, zijn verwanten en nauwe 
vrienden, gaf. 
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Het apostolische evangelie voor de  
ontvangst van de Heilige Geest  

 
 

Wat is de serieuze 
missie van de apostels? 

 
Het preken van het evangelie van het  

wateren de Geest om de Heilige  
Geest te ontvangen 

 
 
Preekten de Apostels werkelijk het evangelie 

van het water en de Geest? We moeten eerst 
bevestigen of de apostel Petrus in het evangelie 
van het water en de Geest geloofde. In de Bijbel 
zegt Petrus, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, 
ons nu ook behoudt” (1 Petrus 3:21). De 
apostel Petrus geloofde werkelijk dat Jezus alle 
zondaars van hun zonden redde toen Hij 
gedoopt werd en aan het Kruis stierf. Hij 
geloofde ook dat toen Jezus gedoopt werd 
(Mattheus 3:15), alle zonden aan Hem werden 

doorgegeven, dat Hij gekruisigd werd en later 
herrees om ons allen te redden.  

Er zijn tegenwoordig mensen die hetzelfde 
geloof hebben als Petrus. De mensen die het 
evangelie van het water en de Geest preken, 
zijn degenen die hetzelfde evangelie als Petrus 
preken. Deze waarheid is voldoende om de 
luisteraars de inwoning van de Heilige Geest te 
laten ontvangen.  

Net als veel mensen de Heilige Geest 
ontvingen toen Petrus het evangelie van het 
water en de Geest preekte, zien we ook mensen 
die in het evangelie geloven en de Heilige Geest 
ontvangen als wij dezelfde waarheid preken. 
Een persoon ontvangt niet de Heilige Geest 
door vaag te geloven dat men naar de hemel zal 
gaan als men slechts gelooft dat Jezus zijn Heer 
is, maar wel door in het evangelie van het water 
en de Geest te geloven.  

Petrus beschouwde de niet-joden ooit als niet 
meer dan kruipend ongedierte. Volgens de wet 
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waren zij onreine dieren voordat Jezus gedoopt 
was, aan het Kruis stierf en herrees. Zelfs niet-
joden konden echter gezegend worden met de 
inwoning van de Heilige Geest door in het 
evangelie van het water en de Geest te geloven. 
Dus sprak een stem tot Petrus die zei, “Hetgeen 
God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen 
maken” (Handelingen 10:15). 

Wij, de niet-joden, konden nooit de Heilige 
Geest ontvangen, maar we kunnen de inwoning 
van de Heilige Geest ontvangen door te geloven 
in het evangelie van het water en de Geest. Als 
we het evangelie geduldig aan de mensen 
preken die vol met hun eigen gedachten zijn, 
dan zien we ze vaak in het evangelie gaan 
geloven en uiteindelijk de Heilige Geest 
ontvangen. We kunnen ze ook zien bekennen 
dat zij geen zonden in hun hart hebben nadat ze 
in Jezus’ doopsel en bloed zijn gaan geloven. 
Slechts dan is de Heilige Geest in hen 
aanwezig. 

Ons doel in het preken van dit evangelie is 
niet alleen om het anderen te laten begrijpen 
maar om ze naar de ontvangst van de Heilige 
Geest te leiden. Het feit dat degenen die in het 
evangelie geloven dat wij preken, vergeven zijn 
van al hun zonden, is van groot belang. En het 
feit dat zij tegelijkertijd de inwoning van de 
Heilige Geest ontvangen, is zelfs nog 
belangrijker. We preken niet alleen het 
evangelie aan iedereen van de wereld, maar we 
gaan zelfs nog een stapje verder en leiden hun 
tegelijkertijd naar de ontvangst van de Heilige 
Geest.  

We moeten het evangelie van het water en de 
Geest in deze samenhang aan degenen die het 
nodig hebben, preken. De hele betekenis van 
onze arbeid zou verloren gaan als we zouden 
stoppen na slechts het evangelie te hebben 
gepreekt. We moeten ons bewust zijn dat dit 
evangelie de mensen naar de ontvangst van de 
inwoning van de Heilige Geest leidt. Als we het 
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evangelie preken, moeten we niet vergeten dat 
de vlammen van de Heilige Geest zich als een 
lopend vuur over de hele wereld zullen 
verspreiden. 

Als een evangelist gelooft dat dit evangelie 
de mensen van de wereld naar de ontvangst van 
de Heilige Geest kan leiden, dan wordt hij zich 
scherp bewust van het feit dat zijn dienst niet 
gewoon het overreden van mensen is om in 
Jezus Christus te geloven, maar dat het gaat om 
de mensen te helpen de inwoning van de 
Heilige Geest te ontvangen. Daarom is het erg 
belangrijk dat we het evangelie van het water en 
de Geest nu preken.  

Iemand hoeft slechts met zijn oren te 
luisteren naar het evangelie dat wij preken en er 
met zijn hart in te geloven, om de Heilige Geest 
te ontvangen. Het is duidelijk dat het evangelie 
dat wij preken, een grote invloed heeft op het 
leven van de mensen. De macht van het 

evangelie is het gezag en de zegen die door God 
gegeven zijn. 

Petrus was een evangelist van de Joden, 
terwijl Paulus de evangelist van de niet-joden 
was. Terwijl Petrus op een dak van een huis aan 
het bidden was, zag hij de Hemel openen en een 
object dat eruit zag als een groot laken die aan 
de vier hoeken gebonden was, daalde naar hem 
af. Hierin waren allerlei onreine dieren die 
volgens de Bijbel niet gegeten mochten worden. 

Petrus had nog nooit iets gewoons of onreins 
gegeten. God gebood hem echter ze te doden en 
te eten. Petrus weigerde door te zeggen, 
“Geenszins, Heere! want ik heb nooit gegeten 
iets, dat gemeen of onrein was!” En een stem 
sprak tot hem, “Hetgeen God gereinigd heeft, 
zult gij niet gemeen maken.” Wat wilt dit 
zeggen? God zegt dat Jezus, toen Hij gedoopt 
werd en aan het Kruis stierf, alle zonden van de 
wereld wegwaste, zelfs die van de niet-joden.  
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De geestelijke betekenis van Gods bevel om 
de onreine dieren te doden en te eten, was om 
Petrus te leren dat zelfs de niet-joden, de 
kinderen van God kunnen worden door te 
geloven dat Jezus naar deze wereld werd 
gezonden, gedoopt werd om al onze zonden 
weg te nemen en gekruisigd werd om ervoor 
veroordeeld te worden.  

Petrus volgde na de ontvangst van de Geest, 
nog steeds de regels van de wet in plaats ze met 
de geestelijke ogen van het geloof te zien. Maar 
Petrus had berouw en geloofde dat God zelfs de 
zonden van de niet-joden reeds had 
weggenomen. Petrus ging zich de rijkdommen 
van het prachtige evangelie nog dieper 
realiseren. Hij zag de Heilige Geest over zijn 
luisteraars komen wanneer hij Gods woorden 
preekte. 

Hoe kunnen we onderscheiden of de 
evangelisten van tegenwoordig de Heilige 
Geest hebben ontvangen of niet? Het hangt 

ervan af of zij het evangelie van het water en de 
Geest accepteren of niet. De persoon die, 
wanneer een evangelist de woorden van God 
preekt, in het prachtige evangelie gelooft zoals 
het is, heeft de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen. De Heilige Geest die in het hart van 
de evangelist aanwezig is, gaat ook in hem 
wonen. De evangelist en de luisteraar zullen een 
broederschap met elkaar hebben, zet zoals 
jeugdvrienden. Zij zullen in elkaar de liefde van 
God zien voortleven. De evangelist zal zien dat 
de luisteraar een van Gods volk wordt door het 
evangelie van het water en de Geest te 
accepteren. 

Als we het evangelie preken, kunnen we de 
Heilige Geest over de gelovigen zien afdalen zo 
gauw ze in het evangelie van het water en de 
Geest geloven. Het is een afzonderlijke ervaring 
van de zaligheid. Dat is de primaire reden 
waarom we het evangelie van het water en de 
Geest moeten preken. Het evangelie dat we 
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preken is er een dat de anderen naar de 
ontvangst van de Heilige Geest leidt.  

Degenen die de inwoning van de Heilige 
Geest hebben, zijn de kinderen van God. Het 
evangelie van het water en de Geest is niet een 
theoretische doctrine van een groepering en 
daarom gaan mensen geloven, ontvangen ze de 
Heilige Geest en worden ze de kinderen van 
God als wij het aan hen preken. Wat een grote 
zegen is dit! Wat een wonderbaarlijk evangelie! 
En hoe prachtig Zijn werk is! Degene die het 
evangelie van het water en de Geest preken, 
helpen het Koninkrijk van God op te bouwen. 
We preken slechts het evangelie, maar zij 
ontvangen de Heilige Geest. 

Sommige mensen denken dat het geloof in 
Jezus een ding is en de ontvangst van de 
Heilige Geest een ander. Daarom bidden 
Christenen nog steeds voor de Heilige Geest. 
De Bijbel zegt echter dat de Heilige Geest over 
degenen komt als zij luisteren naar het 

evangelie dat door Zijn dienaren gepreekt wordt 
en als zij erin geloven. Mensen over de hele 
wereld verlangen naar de Heilige Geest. Het 
evangelie dat wij preken, laat ze hun verlangen 
stillen. Daarom hebben wij de 
verantwoordelijkheid om het evangelie over de 
wereld te verspreiden. We zijn de kinderen van 
de Vader en Zijn erfgenamen, die getrouw zijn 
aan Zijn Grote Opdracht. 

We moeten het evangelie met geloof preken 
terwijl we niet vergeten dat onze missie de 
mensen de Heilige Geest laat ontvangen. Het 
evangelie van het water en de Geest is iets 
waarin evangelisten werkelijk moeten geloven 
voordat ze het aan anderen preken. Dan zullen 
hun luisteraars de Heilige Geest ontvangen door 
hun geloof in het evangelie. Op deze manier 
kunnen we het eeuwige leven in alle mensen 
blazen die in het evangelie geloven. Ons doel is 
het om ze te verlossen van de macht van de 
duisternis en ze bekend te maken met het 
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Koninkrijk van God. Evangelisten brengen de 
zondaars die onder de macht van de duisternis 
voorbestemd zijn te sterven, over naar het 
Koninkrijk van de Zoon van God. Het is erg 
belangrijk werk om de zondaars in kinderen van 
God te veranderen. 

Veel mensen kennen de sleutel naar de 
ontvangst van de Heilige Geest niet en ze 
proberen Hem uit eigen inspanningen te 
ontvangen. Dit zal echter nutteloos blijken. Men 
heeft slechts het geloof in het evangelie nodig, 
want het geloof bevrijdt iedereen van alle 
zonden. 

Hoe ontving u de Heilige Geest? Door 
gebeden? Of misschien door het opleggen van 
handen? Nee, dat is niet de manier. We 
ontvangen de Heilige Geest slechts als we in het 
evangelie van het water en de Geest geloven. 
We moeten het evangelie bidden en preken 
zodat alle mensen van de wereld de Heilige 
Geest kunnen ontvangen. 

Het woord “apostel” betekent “iemand die 
door God gezonden is.” Wat doen apostels? Zij 
preken het evangelie van het water en de Geest 
zodat de mensen de Heilige Geest kunnen 
ontvangen. Zou u, samen met ons, deze taak op 
zich willen nemen? We moeten allen de 
inwoning van de Heilige Geest hebben en het 
aan alle mensen preken. Halleluja! Loof de 
absolute waarheid van het evangelie dat de 
Heer ons gaf om de Heilige Geest te ontvangen! 
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Getuigenissen van Zaligheid 
 
 

Zuster Joyce Meyer, VS 
 
Ik ging de kerk bezoeken door de leegte die 

ik in mijn hart voelde en de ontevredenheid in 
mijn leven. Ik dacht altijd dat als ik getrouwd 
zou zijn, ik tevreden zou zijn doordat ik 
schattige kinderen, een liefhebbende echtgenoot 
en een economisch stabiel leventje zou hebben. 
Dus trouwde ik en alhoewel mijn leven niet 
luxueus was, leidde ik het soort leven dat ik 
wilde. Sommigen zeggen dat mijn familieleven 
te benijden was, maar mijn hart was nog steeds 
leeg en triest. Ik dacht dat als ik naar de kerk 
zou gaan, in God geloofde en met veel mensen 
zou omgaan en deel zou nemen aan de 
verschillende kerkactiviteiten, mijn hart en mijn 
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leven zouden veranderen. Daarom bezocht ik 
serieus de kerk. 

In de kerk die ik bezocht, hielden we iedere 
vrijdag een gebedsdienst die de hele nacht 
duurde. Tijdens deze sessies werd ons vertelt 
over het belang van het spreken in tongen en 
dat we slechts de Heilige Geest op deze wijze 
konden ontvangen. Daarom gaf ik serieus mijn 
berouwgebeden in de hoop dat ik in tongen kon 
spreken. Toen zij het opleggen van handen 
uitvoerden, zeiden de ouderlingen van de kerk 
me “Halleluja, halleluja, la-la-la” te herhalen en 
dus deed ik dat.  

Er waren anderen die in tongen spraken, 
profeteerden, visioenen hadden en de Heilige 
gave van helderziendheid verdienden. Deze 
mensen waren voor mij de onderwerpen van 
verbazing en afgunst en daarom bezocht ik 
altijd de kerkdiensten in de hoop om ook zoals 
zij te zijn. Ik deed wat de mensen me zeiden en 
herhaalde sneller en sneller “Halleluja, 

halleluja”, maar ik kon mijn doel niet 
bereiken.Iemand zei me dat ik dat niet kon 
omdat ik niet genoeg berouwgebeden zei. Dus 
dacht ik dat ik zoveel gezondigd had, dat mijn 
berouwgebeden voor Hem niet voldoende 
waren om me de Heilige Geest te zenden. 
Daarna gaf ik nog vuriger mijn berouwgebeden. 

Met de tijd, ontving ik de gave van het 
spreken in vreemde tongen en ik ging met nog 
meer ernst naar de kerk. Mijn man werd ook 
een vurige Christen omdat hij geloofde dat God 
de rug van zijn vrouw had geheeld omdat ik had 
getuigd dat God mijn chronische rugpijn 
wonderbaarlijk had geheeld. 

Een van de zusters die met me bad, kon 
profeteren en ik legde de profetieën voor haar 
uit. En er was nog een zuster die onvruchtbaar 
was in de eerste zeven jaar van haar huwelijk. 
We baden vaak samen en tijdens een van onze 
gebeden had ik een visioen van haar waarin ze 
een pasgeboren jongetje vasthield. Dus zei ik 
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tegen haar, “Zuster, volgend jaar om deze tijd, 
heb je een zoon.” En precies een jaar later 
baarde die zuster een jongetje.  

Nu is die zuster ook van haar zonden 
vergeven en heeft ze de Geest ontvangen. 
Samen dienen we het evangelie. Als ik 
terugkijk, speelde ik gewoon de rol van een 
heks in de naam van Jezus. Maar toen geloofde 
ik dat de Heilige Geest in me woonde en dus 
legde ik mijn handen op de zieken en bad voor 
de mensen die door de demonen bezeten waren 
terwijl ik zei, “Ik spreek in de naam van Jezus 
Christus van Nazareth, ga weg demonen!” 

Ik besloot een leven te leiden dat Hem 
gelukkig zou maken. Dus iedere vastentijd, at ik 
geen ontbijt en gaf het eten aan de arme oude 
dame die in mijn buurt woonde. Ik ging naar 
ziekenhuizen en gevangenissen om Gods 
woorden te brengen aan de verloren zielen daar. 
We zorgden voor zieke mensen en een van mijn 
medechristenen die met me bad, adopteerde een 

wees en zond hem naar school. Ik zorgde voor 
een patiënt met een hersentumor en probeerde 
met de liefde van Jezus voor hem te zorgen, ik 
kon echter niet goed genoeg voor deze 
patiënten zorgen. 

Daarom jammerde ik door mijn gebeden van 
berouw. Altijd als ik aan de verzen van 
hoofdstuk 13 van 1 Korinthiërs dacht, kon ik 
me slechts zelf veroordelen. “Maar het bracht 
me niets. Ik bezocht de patiënt met een 
hersentumor iedere dag en vertelde hem over 
Jezus en gaf hem te eten, maar in mijn hart 
voelde ik me schuldig want ik kon niet alles 
met volmaakte liefde doen wat ik wilde doen.”  

Toen kwam mijn rugpijn terug en moest ik 
naar het ziekenhuis voor een operatie. Ik was 
gedeprimeerd en verward door mijn pijn en 
omdat ik mezelf maar niet kon helen. Mijn hart 
en lichaam waren uitgeput. Ik werd gek en ik 
werd bijna naar een inrichting gestuurd. Ik kon 
niet geheiligd worden hoe hard ik ook 
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probeerde. Altijd als ik probeerde te bidden, 
moest ik huilen door de zonden in mijn hart en 
ik was zo uitgeput met mijn geloof in Jezus. 

Ik gaf ontelbare gebeden dat ik Jezus in mijn 
hart zou mogen ontvangen. Maar ik was nog 
steeds niet zeker of mijn zonden vergeven 
waren. Jezus zei dat Hij ons vrede die de wereld 
ons niet kon geven, zou geven en dat de rivier 
van bronwater uit ons hart zou stromen. Maar 
mijn hart was altijd verlangend en onderdrukt. 
Ik wilde mijn geloof in Jezus opgeven en 
gewoon sterven. Maar toen zond God me Zijn 
dienaar die de Heilige Geest had ontvangen. 
Die pastoor leerde me het evangelie dat me kon 
helpen dezelfde Geest te ontvangen. 

In het Oude Testament werden mensen 
vergeven van hun zonden als ze een zondeoffer 
gaven, en zij hun handen op het hoofd van het 
offerdier legden. Zo werd ook Jezus door 
Johannes gedoopt, nam alle zonden van de 
wereld weg en werd voor onze zonden aan het 

Kruis veroordeeld. Dit betekent dat degenen die 
in Hem geloven, de Heilige Geest konden 
krijgen.  

Toen de pastoor me meer over Gods 
woorden vertelde, werden al mijn zonden aan 
Jezus doorgegeven. Er was geen zonde meer in 
mijn hart. Toen ik Zijn woorden hoorde, 
bibberde ik niet noch voelde ik een brandend 
gevoel in mijn hart. Maar mijn hart vulde zich 
met een kalme vrede en vreugde en ik was 
ervan overtuigd dat ik de Heilige Geest had 
ontvangen. 

Ik hoorde dat het doopsel van Jezus de 
waarheid van de zaligheid was. Vanaf dat 
moment was ik ervan overtuigd dat er geen 
zonde in mijn hart was vanwege Zijn woorden. 
De mensen kunnen slechts de Heilige Geest 
ontvangen als zij zondeloos zijn maar ik had 
zitten te vertellen dat ik de Heilige Geest had 
ontvangen terwijl mijn hart nog steeds vol met 
zonde was. Ik was zo enorm dwaas geweest.  
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Na de ontvangst van de Heilige Geest, leidde 
Hij me naar een leven voor de waarheid. Ik 
dank de Heer omdat Hij me het evangelie van 
het water en de Geest heeft gegeven en me 
heeft geholpen om de Heilige Geest te 
ontvangen anders zou ik naar de hel zijn 
gegaan. Ik ging in het evangelie van het water 
en de Geest geloven en ontving de Heilige 
Geest. Ik dank God voor deze waarheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuster Anne Graham, New Zealand  
 
Als ik terugkijk naar de tijd voordat ik de 

vergeving van mijn zonden had ontvangen, 
schaam ik me voor mijn gedrag, maar in die tijd 
was ik zo vurig en serieus. Ik dank de Heer 
voor de vergeving van mijn zonden. 

Ik ging naar een kerk in de buurt van ons 
ouderlijke huis. Ik wilde echter alleen maar in 
tongen spreken, wat ik voor het eerst deed toen 
ik een discipelschap trainingsbijeenkomst 
bezocht in mijn tienerjaren. Ik riep drie keer 
“Heer” uit en bad voor de vergeving van mijn 
zonden. En toen begon ik plotseling in een taal 
te spreken die tamelijk op Frans leek. Dat was 
wat zij het spreken in vreemde tongen 
noemden. Ik was zo blij. Ik was enorm trots dat 
ik als eerste van mijn vrienden in vreemde 
tongen had gesproken.  

Toen ik naar school ging, bezocht ik 
wekelijks iedere gebedsdienst die de hele nacht 
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duurde en ik ging zo vaak mogelijk naar alle 
kerkprogramma’s. In deze tijd sprak ik in 
vreemde tongen die niemand kon begrijpen als 
ik een gebed van berouw gaf. Ik mompelde 
herhaaldelijk, “Jezus, Ik houdt van U,” en ik 
bad met tranen in mijn ogen omdat ik 
overweldigd was door mijn eigen emoties. Ik 
bad voor de vloeiendere tongentaal en de gave 
om de profetieën uit te leggen. Maar mijn hart 
werd gevuld met een onduidelijke leegte en 
mijn geloof voelde al even leeg aan. 

Ik dacht dat als ik werkelijk een kind van 
God was, ik me niet zo eenzaam zou voelen. 
Maar mijn relatie met Hem werd geblokkeerd 
door mijn zonden en ik kon de leegte die ik 
voelde wanneer ik niets voor Hem deed, niet 
verdragen. Ik ontmoette veel mensen die 
hetzelfde meemaakten en dus geloofde ik dat ik 
net als hen zou leven en sterven. 

Maar toen hoorde ik van mijn broer over het 
evangelie van het water en de Geest. De 

woorden in het evangelie zeiden me dat de 
mensen kwaad geboren waren en dat daarom 
slechte dingen uit hen kwamen en ze 
ontreinigen (Markus 7:20-23). Het evangelie 
zegt dat zelfs wanneer mensen hun best doen 
om niet slecht te doen, zij slechts kunnen 
zondigen en dat ze ook niet de zonden zelf 
kunnen uitwissen. Daarom kwam Jezus naar 
deze wereld om ons te redden en daarom doopte 
Johannes, als de vertegenwoordiger van de hele 
mensheid, Jezus om alle zonden van de wereld 
aan Hem door te geven (Mattheus 3:13-17). 
Jezus werd gedoopt om de zonden van de 
wereld weg te nemen en Hij werd ervoor 
veroordeeld aan het Kruis.  

Dit evangelie was een schok voor me. Ik las 
iedere dag over Zijn woord maar ik kwam nooit 
de waarheid te weten dat we slecht van aard 
geboren zijn en dat Jezus al onze zonden door 
Zijn doopsel wegnam. Ik was meer dan 20 jaar 
naar de kerk gegaan maar alles wat ik leerde 
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waren woorden over Zijn dood aan het Kruis, 
dat we een goed leven moeten leiden, iedere 
dag berouw moeten tonen en God getrouw 
moeten dienen. 

Ik probeerde om de leer van mijn kerk te 
volgen! Maar met het lezen van het evangelie 
van het water en de Geest, realiseerde ik me dat 
we niet in staat waren om de geboden van God 
te volgen omdat we slecht geboren zijn. Maar 
het evangelie van het water en de Heilige Geest 
leerde me dat Jezus, de Zoon van God, naar 
deze wereld kwam en gedoopt werd door 
Johannes de Doper om alle zonden van de 
wereld weg te nemen.  

Ik dacht, ‘Was dan alles wat ik tot nu toe 
gedaan heb, nutteloos?’ Maar mijn twijfels 
verdwenen met het lezen van de Bijbel. Ik 
besefte, “In welken wil wij geheiligd zijn, door 
de offerande des lichaams van Jezus Christus, 
eenmaal geschied” (Hebreeën 10:10). De 
vergeving van onze zonden is niet in de 

toekomende tijd maar in de verleden tijd 
geschreven. Terwijl een dag daarvoor mijn 
geloof in de toekomende tijd was. “En hun 
zonden en hun ongerechtigheden zal Ik 
geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving 
derzelve is, daar is geen offerande meer voor de 
zonde” (Hebreeën 10:17-18). 

De Bijbel zegt dat al mijn zonden ongeveer 
2000 jaar geleden vergeven werden toen Jezus 
door Johannes gedoopt werd en aan het Kruis 
stierf. Deze waarheid is zo duidelijk. De 
mensen gaan niet naar de Hemel door gebeden 
van berouw te geven maar door in het evangelie 
van het water en de Heilige Geest te geloven en 
door vergeven te worden van hun zonden. 
Uiteindelijk weet ik waarom mijn hart zo leeg 
was en wat me van Jezus weghield. Het was de 
zonde in mijn hart. 

Ik dacht dat als ik in tongen sprak, dit het 
bewijs zou zijn van mijn ontvangst van de 
Heilige Geest. Maar nu realiseer ik me dat men 
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slechts Gods Geest kan ontvangen door te 
geloven dat Jezus’ doopsel alle zonden van de 
wereld wegwaste (Mattheus 3:15). De Heilige 
Geest van God is een heilig wezen en kan 
daarom niet aanwezig zijn in het hart van 
zondaars; dus moeten de mensen in Jezus 
doopsel en Zijn bloed geloven en dus moeten ze 
van hun zonden vergeven worden. Wat ik deed 
voordat ik hierin ging geloven, was gewoon het 
bedrog van een heks. Mensen geloven dat het 
spreken in tongen, het uiterlijke bewijs is van 
hun ontvangst van de Heilige Geest, maar dit is 
gewoon een van Satans kunstjes. 

Dus veel Christenen zijn voor zulke kunstjes 
gevallen. Zij weten niet dat zij door Satan 
bedrogen zijn. Ik heb medelijden met hen en 
dus zou ik hun deze getuigenis willen geven. Ik 
dank de Heer omdat Hij me gered heeft van het 
bedrog. “(Gelijk geschreven is: God heeft hun 
gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om 

niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den 
huidigen dag” (Romeinen 11:8).  

Slechts degenen die in het evangelie van het 
water en de Geest geloven, kunnen de waarheid 
beseffen en doen zoals God wilt. Ik realiseerde 
me de waarheid en herkende Satans bedrog 
door het evangelie van het water en de Heilige 
Geest. God is de Geest van de waarheid. De 
Heilige Geest van God komt niet over ons als 
demonen, maar Hij zendt Zijn dienaren om ons 
met Zijn woorden te redden en dan zend Hij 
Zijn Geest.  

Ik dank de Heer voor Zijn genade, voor mijn 
redding van Satan en de geestelijke wanorde en 
omdat Hij me geholpen heeft de Heilige Geest 
te ontvangen. Ik kwam Zijn dienaar tegen en 
geloofde in Zijn woorden en Hij zond me Zijn 
Geest als een gave. Ik ben werkelijk gelukkig 
omdat de Heilige Geest in me aanwezig is.  
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Vragen en Antwoorden 
 
 
Veel mensen in deze wereld hebben een 

groot interesse in de inwoning van de Heilige 
Geest en ze hebben ons vragen gestuurd via 
verschillende soorten media, inclusief het 
internet. Hier proberen we de meest gestelde 
vragen of de vragen die wij het belangrijkste 
vinden, te beantwoorden. 

 
 
Vraag 1: Ik geloof in Jezus en ik denk dat 

ik de volmaakte verlossing van de zonden 
heb ontvangen. Ik geloof ook dat de Heilige 
Geest in me aanwezig is. Ik weet dat iemand 
die gered is, een tempel van God is. Iedere 
keer als ik verdwaal en zondig, herstelt de 
Heilige Geest mijn relatie met God door me 
te beschuldigen en me te helpen mijn zonden 
te biechten om er vergeving voor te krijgen. 
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Ik leerde dat als ik dat niet doe, God mij zou 
straffen. Is het werkelijk waar dat de Heilige 
Geest een tijdje niet in ons aanwezig is tenzij 
we onze zonden gebiecht hebben en ervoor 
vergeven zijn? 

 
Antwoord: Dit is zeker niet het geval. De 

inwoning van de Heilige Geest is niet van 
onszelf afhankelijk, of we iets rechtvaardigs 
doen of niet. Met andere woorden, het is niet 
afhankelijk van onze wil of wensen. Hoe kan 
het dan bereikt worden? De Heilige Geest is 
niet in iemand aanwezig omdat hij zijn zonden 
heeft gebiecht en ervoor vergeven is; in plaats 
ervan is de Heilige Geest voor altijd in iemand 
aanwezig als hij of zij de vergeving van de 
zonden ontvangt, door in het evangelie van het 
water en de Geest te geloven. De Heilige Geest 
kan niet in een persoon aanwezig zijn die ook 
maar het kleinste beetje zonden heeft. 

Veel  mensen  denken  echter dat  de  Heilige 

Geest in hen aanwezig is alleen maar als zij hun 
zonden biechten en om vergeving smeken en 
dat Hij niet in hen aanwezig zal zijn als zij dat 
niet doen. Dit is absoluut verkeerd. De Bijbel 
zegt dat Hij op de Pinksterdag tot de apostels 
kwam. Maar we zouden niet moeten vergeten 
dat zij niet de inwoning van de Heilige Geest 
ontvingen door hun gebeden maar omdat zij 
van hun zonden vergeven waren doordat ze in 
het evangelie van het water en de Geest zijn 
gaan geloven. 

De Heilige Geest is de Geest van God en Hij 
komt over de rechtvaardigen die geheiligd zijn 
door de vergeving van hun zonden te 
ontvangen. Wat de Bijbel met het woord 
“heilig” bedoelt, is “gescheiden zijn van de 
zonde.” Het wegnemen van uw zonden door te 
biechten en om vergeving te smeken wanneer u 
een overtreding heeft begaan, is niet de 
volmaakte vergeving volgens God. Hoe durft 
iemand zoiets te  zeggen dat hij  al  zijn  zonden 
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zonder verzuim voor God kan biechten? 
Slechts degenen die geloven dat Jezus 

volgens Gods plan door Johannes gedoopt was 
en Zijn bloed aan het Kruis vergoot voor hun 
zaligheid, ontvangen de volmaakte vergeving 
van hun zonden samen met de inwoning van de 
Heilige Geest als een gave van God. De reden 
waarom veel mensen de Heilige Geest proberen 
te krijgen door hun eigen inspanningen, is 
omdat zij niet de volmaakte vergeving van hun 
zonden in hun hart hebben ontvangen. 

De ware Heilige Geest komt niet over de 
mensen door de biecht. Hij komt alleen maar 
automatisch over hen als zij van al hun zonden 
vergeven zijn door in het evangelie van het 
water en de Geest te geloven. Dit is een 
wezenlijk deel van het geloof om de inwoning 
van de Heilige Geest te ontvangen voor God.  

De Heilige Geest komt niet door ieder soort 
inspanning of daad van uw kant. Hij komt over 
een persoon als zijn zonden volmaakt vergeven 

zijn door in het evangelie van het water en de 
Geest te geloven. We zijn vergeven van al onze 
zonden door te geloven dat Jezus, ongeveer 
2000 jaar geleden in de Jordaan de zonden van 
de wereld op Zich nam door Zijn doopsel van 
Johannes. De Heilige Geest kan slechts in een 
persoon aanwezig zijn die dit soort geloof toont. 

Hij kan niet in een persoon aanwezig zijn die 
zonden in zijn hart heeft. Dit is de waarheid. 
Iemand kan nooit de Heilige Geest ontvangen 
als hij iedere keer als hij zondigt, de inwoning 
van de Heilige Geest vraagt door te biechten, in 
plaats van door zijn geloof in het ware 
evangelie. Dit toont slechts dat hij nog steeds 
zonden in zijn hart heeft ook al gelooft hij in 
Jezus. 

Satan is degene die ons beschuldigt. In 
Romeinen 8:1 staat geschreven, “Zo is er dan 
nu geen verdoemenis voor degenen, die in 
Christus  Jezus  zijn,   die  niet  naar  het   vlees 
wandelen, maar naar den Geest.”  
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Ook al beweert iemand dat hij zeker de 
vergeving van de zonden en de inwoning van de 
Heilige Geest heeft ontvangen, dan nog heeft 
hij zonden in zijn hart als hij niet van alle 
zonden vergeven is door in het evangelie van 
het water en de Geest te geloven. Daarom moet 
u een accurate kennis van het evangelie van het 
water en de Geest hebben om de inwoning van 
de Heilige Geest te ontvangen. Als u 
gedetailleerder over het evangelie van het water 
en de Geest wilt leren, bevelen wij u van harte 
aan om het eerste deel van Paul C. Jong boeken 
te lezen: “Bent u werkelijk wedergeboren uit 
het water en de Geest?” 

 
 
Vraag 2: Is de Heilige Geest altijd 

aanwezig in een wedergeboren persoon als 
hij of zij in het evangelie van het water en de 
Geest gelooft of zweeft de Heilige Geest over 
hen en komt als zij om hulp vragen? 

Antwoord: De Heilige Geest komt over de 
rechtvaardigen die de vergeving van hun 
zonden hebben ontvangen door in Jezus 
Christus te geloven en daarbij verzegelt Hij hen 
als de kinderen van God. De Heilige Geest is de 
Helper, met andere woorden, de Geest van de 
waarheid die God heeft gegeven aan alle 
rechtvaardige mensen die wedergeboren zijn uit 
het water en de Geest, sinds Jezus Christus 
gedoopt was van Johannes de Doper, aan het 
Kruis stierf en herrees (Johannes 15:26). 
Efeziërs 1:13 zegt: “In Welken ook gij zijt, 
nadat gij het woord der waarheid, namelijk het 
Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in 
Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt 
verzegeld geworden met den Heiligen Geest der 
belofte.” 

In Johannes 14:16 zei de Heer, “En Ik zal 
den Vader bidden, en Hij zal u een anderen 
Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der 
eeuwigheid.” Jezus’ discipels ontvingen de 
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vergeving van al hun zonden door te geloven 
dat Jezus alle zonden van de wereld door Zijn 
doopsel wegnam. Daarom zei Johannes de 
Doper, “Ziet! Het lam van God die de zonden 
der aarde wegneemt!” (Johannes 1:29) 

“De zonden van de wereld” zijn alle zonden 
die alle mensen van deze wereld vanaf het 
begin tot het einde van de wereld hebben 
begaan. Hij accepteerde alle zonden van de 
wereld in een keer, stierf aan het Kruis, herrees 
en maakte ons daarmee voor altijd rechtvaardig. 
In Hebreeën 10:12-14 staat geschreven, “Maar 
Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd 
hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de 
rechter hand Gods; Voorts verwachtende, 
totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een 
voetbank Zijner voeten. Want met een offerande 
heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die 
geheiligd worden.” 

De Heer werd gedoopt door Johannes, 
gekruisigd en herrees daarna en daarmee 

maakte Hij ons voor altijd rechtvaardig. We zijn 
van al onze zonden in een keer vergeven en 
werden Gods kinderen door Jezus, en deze 
waarheid is voor alle eeuwigheid onveranderlijk. 
Degenen die rechtvaardig zijn geworden door 
het geloof, hebben geen zonden in hun hart. 
Ook al kunnen de mensen slechts zondigen 
vanwege hun zwakheden, toch hebben ze nooit 
zonden omdat Jezus al hun zonden wegnam. 
Daarom kunnen zij nooit meer zondaars worden.  

De Heilige Geest is voor altijd aanwezig in 
het hart van de rechtvaardigen die geheiligd 
zijn. We kunnen het niet verhelpen om te 
zondigen vanwege onze ontoereikendheid; maar 
als we iedere keer dat we zondigen, zondaars 
zouden worden, dan zou de gave van Jezus 
Christus die ons voor altijd rechtvaardig 
maakte, verkwist zijn en Hij zou nogmaals voor 
ons moeten sterven nadat Hij onze zonden heeft 
geaccepteerd. Dit is de zonde van de 
godslastering van de  Heilige  Geest  (Hebreeën 
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6:4-8, 10:26-29).  
Vervolgens is de Heilige Geest aanwezig in 

de rechtvaardigen die de vergeving van hun 
zonden hebben ontvangen en die wedergeboren 
zijn door in het evangelie van het water en de 
Geest te geloven. Paulus zei, “Of wat 
samenvoeging heeft de tempel Gods met de 
afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden 
Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in 
hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik 
zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk 
zijn” (2 Korinthiërs 6:16). 

De Heilige Geest is altijd aanwezig in Gods 
kinderen die voor altijd geheiligd zijn. Het 
woord “aanwezig zijn” betekent hier niet dat 
Hij boven ons zweeft en dan naar ons komt als 
we bidden of Hem roepen; maar Hij ‘verblijft 
altijd in ons.’ Hij leeft altijd in degenen die 
wedergeboren zijn uit het water en de Geest, 
terwijl Hij ze alle dingen leert en ze Gods 
woorden laat kennen (Johannes 14:26).  

Iedereen die daarom niet de Heilige Geest 
van God heeft, is niet van Hem (Romeinen 8:9). 
De Heilige Geest is aanwezig in degenen die 
gezuiverd en zondeloos zijn, terwijl Hij ze alle 
hemelse dingen leert en getuigt dat ze de 
kinderen van God zijn. Het is niet waar dat de 
Heilige Geest dichtbij ons is, en naar ons komt 
als een prijs voor onze inspanningen; in plaats 
daarvan is Hij altijd aanwezig in Gods kinderen 
die wedergeboren zijn door het evangelie van 
het water en de Geest.  

Veel mensen weten dit echter niet en 
proberen de inwoning van de Heilige Geest te 
ontvangen met hun zondige hart. Hierdoor 
denken zij dat Hij over hen komt als zij ijverig 
gebeden vol berouw bidden maar dat Hij hen 
zal verlaten als zij zondigen. Dit is het geloof 
van degenen die niet de inwoning van de 
Heilige Geest hebben. Degenen die het ware 
geloof hebben, geloven dat zij de inwoning van 
de Heilige Geest ontvangen als een gave door 
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de vergeving van de zonden. Iemand moet zijn 
eigen gedachten opgeven en terugkeren naar het 
geloof in Gods woord.  

 
 
Vraag 3: Mijn beide ouders hielden vol 

dat zij wedergeboren Christenen waren 
voordat zij trouwden. Bovendien heb ik sinds 
mijn geboorte een religieus leven geleid. Ik 
dacht dat de Heilige Geest in me was vanaf 
het moment dat ik geboren was. Ik ben 
echter verward omdat ik niet de bijbelse 
kennis heb over de inwoning van de Heilige 
Geest. Komt de Heilige Geest werkelijk 
slechts over iemand als hij is wedergeboren 
uit het water en de Geest? 

 
Antwoord: Ja, dat is waar. Iedereen moet 

van zijn zonden vergeven zijn door in het 
evangelie van het water en de Geest te geloven 
om de Heilige Geest te ontvangen. De Bijbel 

zegt ons dat “water” het tegenbeeld is van de 
zaligheid (1 Petrus 3:21). Het water staat hier 
voor het doopsel dat Jezus van Johannes 
ontving (Mattheus 3:15).  

Op de eerste plaat moet iedereen vergeven 
zijn van al zijn zonden door de betekenis van 
het doopsel van Jezus te kennen om de Heilige 
Geest te ontvangen. Galaten 3:27 zegt, “Want 
zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij 
Christus aangedaan.” “Gedoopt zijn in 
Christus” geeft hier niet ons waterdoopsel aan, 
maar het betekent de ontvangst van de 
vergeving van de zonden door de reden voor 
Jezus doopsel van Johannes te begrijpen en erin 
te geloven.  

Iedereen wordt geboren in een zondig 
lichaam. Romeinen 5:12 zegt, “Daarom, gelijk 
door een mens de zonde in de wereld 
ingekomen is, en door de zonde de dood; en 
alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in 
welken allen gezondigd hebben.” Alle mensen 
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van deze wereld zijn geboren zondaars omdat 
ze de zonden van Adam en Eva hebben geërfd. 

Daarom staat in Psalmen 51:5 geschreven, 
“Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in 
zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.” In 
Jesaja 1:4 staat geschreven, “Wee het zondige 
volk, het volk van zware ongerechtigheid, het 
zaad der boosdoeners, de verdervende 
kinderen!” Mensen hebben het zaad van de 
zonden vanaf de dag dat zij geboren zijn. Alle 
mensen in deze wereld erven de zonden van 
hun ouders en ze worden in deze wereld als 
zondaars geboren. Met andere woorden, ons 
vlees moet de vruchten van de zonden dragen 
tijdens ons leven.  

Daarom is het slechts een lichtgelovig 
bijgeloof om te denken dat iemand ook de 
Heilige Geest zal ontvangen als zijn fysieke 
ouders wedergeboren Christenen zijn. Iemand 
die dit soort geloof heeft, zal proberen de 
Heilige Geest door zijn eigen gedachten te 

ontvangen en de inwoning van de Heilige Geest 
kan niet met dit soort geloof plaatsvinden.  

Daarom moet iedereen in het evangelie van 
het water en de Geest geloven dat Jezus ons gaf. 
Dit is de enigste manier om de Heilige Geest te 
ontvangen omdat Hij een gave van God is. 
Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, 
nam alle zonden van de wereld op Zich door 
gedoopt te worden van Johannes, daarna werd 
Hij veroordeeld aan het Kruis en daarmee heeft 
Hij van alle gelovigen ware rechtvaardigen 
gemaakt. Dit is Gods plan en wil voor de 
mensheid en Hij zal de inwoning van de Heilige 
Geest geven aan degenen die volgens Zijn wil 
hierin geloven.  

Iedereen in deze wereld is met zijn eigen 
zonden in deze wereld geboren. Hij kan daarom 
de Heilige Geest slechts als een gave ontvangen 
als hij de vergeving van de zonden ontvangt en 
geheiligd wordt door in het evangelie van het 
water en de Geest te geloven. Daarom moet 
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iedereen eraan denken en er ook in geloven dat 
de Heilige Geest slechts over hem komt als hij 
is wedergeboren uit het water en de Geest.  

Hij komt niet over ons door een of andere 
voorwaarde of een inspanning die wij 
verrichten, maar Zijn inwoning komt helemaal 
door de getrouwheid van de Ene die de belofte 
maakte. Met andere woorden, Hij is niet in ons 
aanwezig door menselijke of geestelijke 
prestaties. De inwoning van de Heilige Geest 
kan ontvangen worden door geloof volgens 
Gods wil.  

Zijn wil was het om Jezus Christus, Zijn 
eniggeboren Zoon naar deze wereld te sturen 
om de gehele mensheid van de zonden van de 
wereld te redden door Hem te laten dopen van 
Johannes en Hem te laten sterven aan het Kruis; 
en daarmee de Heilige Geest in de harten van 
de gelovigen te laten wonen. De rechtvaardigen 
die verlost zijn van al hun zonden door Zijn wil 
te gehoorzamen en door in het evangelie van 

het water en de Geest te geloven, kunnen de 
inwoning van de Heilige Geest ontvangen. 

Het is daarom lichtzinnig en bijgelovig om te 
geloven dat men de Heilige Geest heeft 
ontvangen alleen maar omdat men geboren is 
uit wedergeboren ouders. Dit is hetzelfde als dat 
men probeert de Heilige Geest volgens zijn 
eigen wil te ontvangen, ongeacht Gods wil. Er 
is geen andere manier dan in het evangelie van 
het water en de Geest te geloven wanneer 
iemand de inwoning van de Heilige Geest wilt 
ontvangen. 

 
 
Vraag 4: Ik denk dat de Heilige Geest 

iedere dag tot ons spreekt. Zelfs in de tijd 
van de vroege kerk, verrichtten Jezus’ 
discipels vele wonders. Ik denk dat de 
Heilige Geest die in die tijd werkte, 
tegenwoordig nog steeds op dezelfde wijze 
werkt. Daarom werken veel mensen van God 
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wonders in Jezus’ naam, zoals het uitdrijven 
van demonen of het helen van ziekten en het 
doen van andere werken die gericht zijn op 
het terugbrengen van mensen naar Jezus. Ik 
denk dat deze werken door de Heilige Geest 
gedaan worden. Als dit niet waar is, wat is 
dan het verschil tussen de Heilige Geest die 
in de tijd van de vroege kerk werkte en de 
Ene die tegenwoordig wonders verricht? Is 
niet God altijd dezelfde, of het nu gisteren, 
vandaag of in alle eeuwigheid is?  

 
Antwoord: Er is geen echt verschil tussen de 

Heilige Geest die in de tijd van de vroege kerk 
werkte en de Ene die tegenwoordig werkt. Het 
enigste verschil is of de mensen die de wonders 
op dit moment uitvoeren, in het evangelie van 
het water en de Geest geloven. De reden 
hiervoor is dat alhoewel de Geest van God 
steeds dezelfde is ongeacht de tijd, het verschil 
is  of  iemand  de  juiste  kennis  van de  manier 

heeft om de Heilige Geest te ontvangen.  
Veel mensen voeren tegenwoordig wonders 

uit zonder een juiste bijbels kennis van de 
ontvangst van de Heilige Geest te hebben. De 
Bijbel toont ons in Handelingen 2:38, 1 
Johannes 5:2-8 en 1 Petrus 3:21 dat de enigste 
manier naar de ontvangst van de Heilige Geest, 
het geloof in het evangelie van het water en de 
Geest is. “Waarvan het tegenbeeld, de doop, 
ons nu ook behoudt.” 

Natuurlijk deed de Heilige Geest in de tijd 
van de vroege kerk dingen als het helen van 
ziekten en het uitdrijven van demonen terwijl 
Hij in de Apostels aanwezig was. Zij ontvingen 
echter geen geld of zij veroorzaakten geen 
oproer terwijl ze hun geestelijke gaven 
gebruikten zoals sommige mensen dat 
tegenwoordig wel doen. De Apostels 
demonstreerden hun vermogens slechts als een 
middel om het evangelie te brengen. Bovendien 
was het helen van ziekten en het uitdrijven van 
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demonen niet het hele werk van de Heilige 
Geest in de tijd van de vroege kerk. Het was er 
slechts een klein deel van. 

Daarom is het erg gevaarlijk om te denken 
dat alle wonders zoals het helen van ziekten, het 
verdrijven van demonen en het spreken in 
vreemde tongen in het huidige Christendom 
werkelijk de werken van de Heilige Geest zijn. 
We moeten geloven dat alle eigenaardige 
verschijnselen die we met onze ogen zien in het 
huidige Christendom, niet door de macht van de 
Heilige Geest worden veroorzaakt. In plaats 
daarvan moeten we de ware dienaren van God 
die de inwoning van de Heilige Geest hebben 
ontvangen, onderscheiden van de valse dienaren 
die bezeten zijn door kwade geesten. Zelfs als 
een persoon demonen kan uitdrijven, ziekten 
kan helen en in vreemde tongen kan spreken, 
zal hij zeker door demonen bezeten zijn als hij 
zonden in zijn hart heeft en niet in het ware 
evangelie gelooft. 

Jezus zei ook in Mattheus 7:20-23, “Zo zult 
gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet 
een iegelijk, die tot Mij zegt: ‘Heere, Heere!’ 
zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar 
die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de 
hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij 
zeggen: ‘Heere, Heere! hebben wij niet in Uw 
Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen 
uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten 
gedaan?’ En dan zal Ik hun openlijk 
aanzeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; gaat weg 
van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!’” 

We moeten niet denken dat alleen maar 
omdat iemand wonders verricht, hij dit doet 
door het werk van de Heilige Geest. In plaats 
daarvan moeten nauwkeurig onderzoeken of hij 
het evangelie van het water en de Geest preekt 
en of hij rechtvaardig is door de volledige 
vergeving van zijn zonden te ontvangen. De 
Heilige Geest is nooit aanwezig in een persoon 
die zonden in zijn hart heeft.  De  Heilige  Geest 
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kan niet samen met zonde zijn. 
De vergeving van de zonden was in de tijd 

van de vroege kerk het bewijs van de komst van 
de Heilige Geest en Hij was Gods gave aan 
degenen die vergeven waren van al hun zonden. 

Veel mensen denken echter nog steeds dat 
het helen van ziekten, het spreken in vreemde 
tongen en het uitdrijven van demonen in Jezus’ 
naam onvoorwaardelijk het werk van de Heilige 
Geest is. Dit is een verkeerd en gevaarlijk 
geloof. We moeten duidelijk kunnen zeggen of 
zij werkelijk wonders verrichten. Zelfs als 
iemand veel wonders in Jezus’ naam kan 
verrichten, maar hij het ware evangelie van het 
water en de Geest niet kent of er niet in gelooft, 
dan moet hij een valse leraar zijn. Zulke mensen 
doden de  zielen  van veel mensen en ze vragen 
geld om hun wereldse hebzucht te stillen.  

Het werk van de persoon die zonde in zijn 
hart heeft, is daarom niet werkelijk het werk 
van de Heilige Geest, maar het werk van 

demonen. De Heilige Geest die in de tijd van de 
vroege kerk werkte en de Ene die nu werkt, zijn 
dezelfde. Er is echter een duidelijk verschil 
tussen het werk van de Heilige Geest die aan 
mensen verschijnt die werkelijk de Heilige 
Geest hebben ontvangen en de demonen die 
door valse profeten verschijnen. 

 
 
Vraag 5: Wat doet de Heilige Geest op dit 

moment? 
 
Antwoord: De Heilige Geest doet 

momenteel het werk van het onderscheiden van 
de ware leringen van de valse in het woord van 
God. Hij preekt het evangelie van het water en 
de Geest, dat de Heer ons gaf, aan de zielen die 
sterven vanwege de ongerechtigheid in deze tijd 
van verwarring, om ze te redden. 

We moeten weten dat er veel valse profeten 
zijn die over de hele wereld binnen het 
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Christendom van tegenwoordig werken. Ook al 
hebben ze zonden in hun hart, zij maken nog 
steeds fouten: spreken in vreemde tongen, 
verrichten van valse wonders en het hebben van 
visioenen. De Heilige Geest, de “Helper” 
veroordeelt de wereld van de zonden en van de 
gerechtigheid en van het oordeel (Johannes 
16:8) tot de verwarde zielen van deze tijd. 

Ten eerste veroordeelt de Geest van de 
waarheid de mensheid van de zonden. De zonde 
is voor God het niet geloven in het evangelie 
van het water en de Geest dat God ons gaf. Hij 
veroordeelt degenen die niet in het prachtige 
evangelie van Jezus’ doopsel door Johannes de 
Doper en Zijn bloed aan het Kruis geloven, 
terwijl Hij ze waarschuwt dat zij zondaars zijn 
die voorbestemd zijn om naar de Hel te gaan.  

Hij draagt ook getuigenis tot Gods 
gerechtigheid. Hier betekent Gods 
gerechtigheid dat God Jezus naar deze wereld 
zond in de gedaante van een mens om alle 

zonden van de wereld op Zich te accepteren. 
Hij hielp de mensen die in Jezus geloven naar 
de vergeving van de zonden door in het 
evangelie van het water en de Geest te geloven. 
Hij waarschuwt ook dat degenen die het ware 
evangelie niet gehoorzamen ondanks dat ze de 
wil van God kennen, later voor hun zonden 
veroordeelt zullen worden. 

In het begin toen God de wereld met Zijn 
woord begon te scheppen, werkte de Heilige 
Geest met Hem en later scheen het licht van de 
waarheid op de lege en verwarde harten van de 
mensheid om het evangelie van het water en de 
Geest te verlichten (Genesis 1:2-3). Aldus 
verlicht de Heilige Geest de verwarde zielen 
van deze tijd van hun zonden, over Gods 
gerechtigheid en het oordeel voor hun zonden.  

 
 
Vraag 6: Is het spreken in vreemde tongen 

niet het bewijs van de inwoning van de 
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Heilige Geest? Hoe kunnen we anders weten 
of Hij in ons aanwezig is? 

 
Antwoord: We kunnen niet beloven dat 

iemand de inwoning van de Heilige Geest heeft 
ontvangen alleen maar omdat hij in tongen 
spreekt. Zelfs mensen die bezeten zijn door 
demonen, spreken in vreemde tongen. U moet 
weten dat duivels de mensen vloeiend in 
vreemde tongen kunnen laten spreken onder de 
naam van Jezus Christus. 

Als we zeggen dat het spreken in tongen het 
bewijs is van de inwoning van de Heilige Geest, 
dan is dit met zekerheid onjuist vanuit een 
bijbels standpunt en het laat ons de zonde van 
de godslastering begaan tegen de Heilige Geest. 
1 Korinthiërs 12:30 zegt, “Hebben zij allen 
gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen 
met menigerlei talen? Zijn zij allen 
uitleggers?” Omdat de Heilige Geest Gods 
Geest is, kan Hij onder geen omstandigheid met 

zonde zijn en Hij kan ook niet aanwezig zijn in 
een persoon die zonden in zijn hart heeft. 

We moeten niet geloven dat iemand de 
Heilige Geest heeft ontvangen alleen maar 
omdat hij in tongen spreekt, maar we moeten 
eerst onderzoeken of hij de vergeving van de 
zonden heeft ontvangen door in het evangelie 
van het water en de Geest te geloven. Als 
iemand denkt dat hij de Heilige Geest heeft 
ontvangen alleen maar omdat hij een of andere 
ervaring heeft gehad zoals het spreken in 
tongen, kan het zijn dat hij bedrogen is door een 
sluwe misleiding van Satan (2 Thessalonieken 
2:10). De Heilige Geest is een gave die gegeven 
wordt door God aan de mensen die de 
vergeving van de zonden hebben ontvangen 
door Zijn woorden.  

In antwoord op de tweede vraag, de Heilige 
Geest is God Zelf en de Geest van de waarheid. 
Hij werkt daarom samen met het evangelie van 
het water en de Geest. Hij werkt niet volgens de 
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wil van de mens. Hij laat zondaars in het 
evangelie van het water en de Geest geloven, 
leert de waarheid aan de rechtvaardigen en 
preekt ook samen met hen, stilletjes het 
evangelie volgens Gods wil. Hij komt niet over 
mensen met vurige emoties of onbedwingbare 
stuiptrekkingen van hun lichamen. God gaf de 
Heilige Geest aan de rechtvaardigen, wiens 
zonden uitgewist zijn door het ware evangelie 
van het water en de Geest te gehoorzamen. Hij 
leerde hen dat zij Gods kinderen zijn geworden. 
De Heilige Geest getuigt in het hart van de 
rechtvaardigen dat zij zondeloos zijn geworden 
en volledig rechtvaardig door het evangelie van 
het water en de Geest.  

Als iemand daarom in tongen spreekt maar 
nog steeds zonden in zijn hart heeft, is de geest 
die in hem is, zeker niet de Heilige Geest maar 
de geest van Satan. Als u de inwoning van de 
Heilige Geest in uw hart wilt hebben, dan moet 
u in het evangelie van het water en de Geest 

geloven. Dan zal de Heer u zegenen met de 
inwoning van de Heilige Geest. 

 
 
Vraag 7: Ontvingen Jezus’ discipels de 

Heilige Geest door verlost te worden van hun 
zonden door de vergeving van de zonden of 
was het een afzonderlijke ervaring die los 
stond van de vergeving van de zonden? 

 
Antwoord: De ontvangst van de Heilige 

Geest is niet een afzonderlijke ervaring van de 
verlossing. We kunnen in de Bijbel zien dat 
Jezus’ discipels reeds wisten en geloofden dat 
Jezus alle zonden van de wereld wegnam door 
Zijn doopsel van Johannes, nog voordat zij de 
Heilige Geest ontvingen    (1 Petrus 3:21 – Er is 
ook een tegenbeeld dat ons nu behoudt – het 
doopsel.)  

De vergeving van de zonden betekent de 
zaligheid van de zonden, met andere woorden 
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het betekent dat alle zonden in ons hart 
gewassen en weg zijn. Tegenwoordig zijn veel 
Christenen vaak verward over de betekenis van 
de vergeving van de zonden die Jezus ons gaf. 
De mensen weten niet hoe zij de vergeving van 
de zonden kunnen ontvangen. Zij denken dat zij 
verlost zijn van hun zonden gewoon omdat zij 
in Jezus als hun Verlosser geloven. 

Degenen die de verlossing van hun zonden 
hebben ontvangen, hebben de getuigenis in 
zichzelf. Als echter iemand niet het getuigende 
woord van zijn verlossing heeft, dan heeft hij 
niet de Heilige Geest ontvangen en is hij niet 
vergeven van al zijn zonden. Als hij het gevoel 
heeft dat hij met de geest vervuld is, dan komt 
dit slechts omdat hij bedrogen is door zijn eigen 
emoties. Satan verandert zichzelf in een engel 
van licht (2 Korinthiërs 11:14-15, Galaten 1:7-
9) terwijl hij hem misleidt om van de waarheid 
weg te dwalen (Mattheus 7:21-23).  

Degenen die vergeven zijn van hun zonden,  

hebben de getuigenis in zich omdat zij in het 
evangelie van het water en de Geest geloven. In 
1 Johannes 5:4-12, draagt God getuigenis aan 
Jezus Christus die door het water en het bloed 
kwam. Bovendien, zegt Hij dat als iemand over 
een andere geest preekt of een ander evangelie 
(2 Korinthiërs 11:4), hij dan niet de vergeving 
van de zonden noch de Heilige Geest heeft 
ontvangen. De mensen kunnen de vergeving 
van de zonden slechts ontvangen als zij in Jezus 
Christus geloven die uit het evangelie van het 
water en de Geest kwam. De ontvangst van de 
Heilige Geest is cruciaal voor de vergeving van 
de zonden. De vergeving van de zonden is 
cruciaal tot de inwoning van de Heilige Geest. 

 
 
Vraag 8: Wat betekent het om het doopsel 

van de Heilige Geest te ontvangen? 
 
Antwoord: We moeten de reden van Jezus  
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doopsel kennen. Paulus preekte het evangelie 
van Jezus’ doopsel aan enkele Efeziërs toen hij 
hoorde dat zij slechts gedoopt waren in 
“Johannes doopsel.” Zij waren gedoopt in de 
naam van Jezus Christus en ontvingen de 
Heilige Geest in hun hart door te geloven wat 
Paulus over Jezus’ doopsel zei. De aard van het 
doopsel dat Jezus van Johannes ontving en de 
aard van Johannes’ doopsel van de bekering, 
waren verschillend. Jezus’ doopsel was om de 
zonden weg te wassen, wat direct verbonden 
was aan onze ontvangst van de Heilige Geest. 

Wat is dan de aard van Johannes’ doopsel? 
Hij riep, “Bekeert, addergebroed! Geef vreemde 
goden die u diende op en keer terug naar de 
ware God.” Zijn doopsel was het doopsel van 
de bekering, dat de mensen terug liet keren naar 
God. Het doopsel dat Jezus van Johannes 
ontving, was echter om Hem alle zonden van de 
wereld te laten overnemen. Dit is het verschil 
tussen Johannes’ doopsel en Jezus’ doopsel van 

Johannes. Jezus’ doopsel was om alle 
gerechtigheid te vervullen.  

Wat is dan het doopsel dat alle gerechtigheid 
heeft vervuld? Het is het doopsel waarmee 
Jezus alle zonden van de mensheid wegnam 
vanaf Adam tot en met de laatste persoon in de 
wereld. Met andere woorden, Jezus’ doopsel 
door Johannes was om alle gerechtigheid te 
vervullen.  

Om alle gerechtigheid te vervullen betekent 
dat God Zijn Zoon liet dopen door Johannes om 
alle zonden van de wereld op Zich te nemen 
zodat Hij voor ons veroordeeld kon worden 
door de kruisiging aan het Kruis. God herrees 
Jezus van de dood en heiligde alle gelovigen.  

Dit werd gedaan voor de hele mensheid. 
Jezus doopsel en Zijn bloed aan het kruis bracht 
ons de eeuwige zaligheid, de vergeving voor al 
onze zonden en de kans om voor altijd samen 
met God te leven. Dit is Gods gerechtigheid, 
liefde en zaligheid voor de gehele mensheid. 
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Hier kunnen we bevestigen dat het doopsel van 
de Heilige Geest vervuld was door Jezus’ 
doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. 

Om in de naam van Jezus Christus gedoopt 
te worden, moeten we de getuigenis hebben van 
het geloof dat alle zonden van deze wereld aan 
Jezus werden doorgegeven door Zijn doopsel. 
Iedereen die de vergeving van de zonden heeft 
ontvangen door in Jezus’ doopsel en Zijn bloed 
aan het Kruis te geloven, moet in de naam van 
Jezus Christus gedoopt worden. 

We zijn daarom gedoopt als het bewijs van 
ons geloof in Jezus’ doopsel en volgens Zijn 
geboden die zeggen, “Gaat dan henen, 
onderwijst al de volken, dezelve dopende in den 
Naam des Vaders, en des Zoons, en des 
Heiligen Geestes” (Mattheus 28:19). Jezus 
werd gedoopt door Johannes om alle zonden 
van de wereld weg te nemen en omdat deze 
waarheid de mensen de Heilige Geest laat 
ontvangen,  dus  wordt het ook  het doopsel van 

de Heilige Geest genoemd.  
 
 
Vraag 9: Op welke verschillende manieren 

verschijnt de Heilige Geest in het Oude en 
het Nieuwe Testament? 

 
Antwoord: De Heilige Geest is dezelfde 

God ongeacht de tijd. Zijn goddelijke aard 
verandert daarom niet ongeacht we over Hem in 
het Oude of het Nieuwe Testament lezen. Het is 
echter waar dat Hij anders werkte in het Oude 
en in het Nieuwe Testament door Gods 
voorzienigheid om de mensheid van hun 
zonden te redden. 

In het Oude Testament goot God de Heilige 
Geest in de mensen van God via bijzondere 
methoden om Zijn woorden te spreken, Zijn wil 
te tonen door wonders, en om Zijn werk te 
doen. De Geest van de Heer kwam bijvoorbeeld 
over Samson de Rechter en deed daarmee 
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machtige werken door hem (Rechteren 13:25, 
14:19). Met andere woorden, de Heilige Geest 
kwam in de tijd van het Oude Testament 
uitsluitend over de verkozen mensen.  

God zond echter in de tijd van het Nieuwe 
Testament de Heilige Geest naar iedere heilige 
die de vergeving van de zonden door zijn geloof 
in het evangelie van het water en de Geest had 
ontvangen door de Pinksterdag voor te 
bestemmen als het beginpunt voor de komst van 
de Heilige Geest. En Hij laat de Heilige Geest 
voor altijd in hen wonen. 

Daarom kunnen alle rechtvaardigen wiens 
zonden vergeven zijn door in het evangelie van 
de waarheid te geloven, na de komst van de 
Heilige Geest op de eerste Pinksterdag, de 
inwoning van de Heilige Geest ontvangen 
(Handelingen 2:38). Petrus ging naar het huis 
van Cornelius, een niet-jood en centurion van 
Rome en preekte het evangelie van Jezus’ 
doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Terwijl 

Petrus het evangelie sprak, kwam de Heilige 
Geest over iedereen die het woord hoorde 
(Handelingen 10:34-45). Dit bewijst dat het 
moment waarop iemand het evangelie van 
Jezus’ doopsel en Zijn Kruis, dat Jezus 
voltooide, hoort en erin gelooft, hij de Heilige 
Geest als een gave ontvangt. 

God liet de Heilige Geest aanwezig zijn in 
alle rechtvaardigen die vergeven zijn van al hun 
zonden door in het ware evangelie te geloven. 
De Heilige Geest in het Oude Testament 
speelde de rol om mensen naar Jezus Christus te 
leiden en de Heilige Geest in het Nieuwe 
Testament draagt getuigenis aan Gods 
gerechtigheid en Hij staat ervoor garant. Gods 
gerechtigheid betekent dat Jezus alle zonden 
van de wereld vergaf door Zijn doopsel en Zijn 
bloed aan het Kruis. En de Heilige Geest staat 
garant voor het evangelie van de zaligheid en 
het helpt iedereen erin te geloven.  
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Vraag 10: Ik heb veel verdrietige dagen 
doorgemaakt nadat de dokter maagkanker 
bij me constateerde. Op een dag bezocht een 
Christelijke vriend me en zei me dat iedereen 
die een oplevingbijeenkomst in zijn kerk 
bezocht, geheeld zou zijn van ieder soort 
ziekte. Het helen van een ziekte door Gods 
macht was voor mij te mooi om waar te zijn 
omdat ik op dat moment een atheïst was. Op 
de laatste dag van de bijeenkomst, ging 
iedereen naar de preker om het opleggen van 
handen te ontvangen. Terwijl hij zijn handen 
op me legde, zei hij me dat ik enkele 
onbegrijpelijke woorden moest herhalen en 
hij vroeg me of ik in de heelkracht van Jezus 
Christus geloofde. Ook al geloofde ik niet 
werkelijk met mijn hart, antwoordde ik ‘ja’ 
omdat ik van streek was. En op dat moment 
voelde ik iets warms als elektriciteit door me 
heen stromen. Ik voelde mijn hele lichaam 
bibberen en ik voelde dat mijn kanker 

geheeld was. Ik besloot op dat moment om in 
de Heer te gaan geloven en hierna kwam een 
groot geluk en vrede in mijn hart en ik begon 
een nieuw leven. Ik wijdde mezelf toe aan het 
verspreiden van het evangelie. Ik denk dat 
de Heilige Geest al deze dingen laat gebeuren 
en ik geloof dat Hij in me aanwezig is. Denkt 
u niet ook zo? 

 
Antwoord: U heeft werkelijk een 

wonderbaarlijke ervaring gehad. Ik heb veel 
belijdenissen gehoord van mensen die hun 
leven aan de Heer opdroegen nadat ze Gods 
antwoord op hun gebeden hebben ervaren. Ik 
zou u echter willen vragen of deze 
wonderbaarlijke bovennatuurlijke ervaring het 
absolute bewijs kan zijn van uw ontvangst van 
de Heilige Geest.  

Feitelijk zullen veel Christenen 
tegenwoordig met “Ja” antwoorden op de 
bovenstaande vraag. Toen het westerse 
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Christendom in verval was temidden het 
materialisme, kwam de zogenaamde 
Charismatische Pinksterbeweging op en het 
Christendom kreeg een enorme opleving, vooral 
in de ontwikkelingslanden.  

Hierdoor kwamen veel Christenen onder 
invloed van de Charismatische 
Pinksterbeweging die het belang van 
bovennatuurlijke ervaringen onderstreept. 
Degenen die de oplevingbijeenkomsten leiden, 
worden soms wereldberoemd als Evangelische 
revivalisten. Omdat zij zelf verrassende 
getuigenissen hebben en hun eigen geloof door 
hun ervaringen uitten, streven hun volgelingen 
bovendien net als hun een geloof na dat op 
ervaringen gebaseerd is. 

De Bijbel zegt echter “Nee” op de 
bovenstaande vraag. Natuurlijk heeft de Heilige 
Geest het vermogen om ons bovennatuurlijke 
ervaringen te geven. Omdat Hij echter de Geest 
van de waarheid is (Johannes 15:26), kunnen 

we de Heilige Geest slechts door het woord van 
de waarheid ontvangen. 

Petrus ontving de Heilige Geest op de 
Pinksterdag en hij preekte vol vertrouwen het 
evangelie door te zeggen: “dat God Hem tot 
een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk 
dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.” De Joden 
die dit toen hoorden zeiden tot Petrus en de 
anderen Apostels, “Wat zullen wij doen mannen 
broeders?” (Handelingen 2:36-37) Hij 
antwoordde hun, “Bekeert u, en een iegelijk van 
u worde gedoopt in den Naam van Jezus 
Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult 
de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want 
u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, 
die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, 
onze God, toe roepen zal.” (Handelingen 2:38-
39). 

Met andere woorden, God zei duidelijk dat 
Hij de Heilige Geest zou geven als een gave aan 
de rechtvaardigen die de verlossing van de 
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zonden hadden ontvangen door in Jezus 
Christus’ doopsel te geloven. Het enigste bewijs 
van de inwoning van de Heilige Geest in 
iemands hart is het woord van de waarheid. 

Heeft u de verlossing van de zonden door het 
evangelie van het water en de Geest ontvangen? 
Als dit het geval is dan kunt u ervan verzekerd 
zijn dat de inwoning van de Heilige Geest reeds 
heeft plaatsgevonden in u.  

Het doet er echter niet toe hoe vele 
wonderbaarlijke ervaringen u gehad heeft of 
hoe vele wonders u verricht heeft, u heeft zeker 
niet de Heilige Geest ontvangen als u nog 
steeds zonden in uw hart heeft. De reden is dat 
u niet de getuigenis van de verlossing van de 
zonden op basis van het woord van waarheid 
heeft. Net zoals de duisternis niet in het licht 
gevonden kan worden, kan de Heilige Geest 
niet over een zondaar komen of met zonden 
aanwezig zijn.  

Daarom kan de ware inwoning van de 
Heilige Geest slechts plaatsvinden bij mensen 
wiens zonden volledig weggewassen zijn door 
het evangelie van het water en de Geest. God 
wilt dat alle mensen de waarheid horen en de 
inwoning van de Heilige Geest ontvangen. Nu 
kunt u de inwoning van de Heilige Geest 
ontvangen door in het evangelie van het water 
en de Geest te geloven.  

Ik heb naast deze vragen nog ontelbare 
anderen ontvangen en u kunt alle antwoorden 
vinden door geloof te hebben in Jezus’ doopsel 
van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis. Nu 
kan iedereen die in Jezus gelooft, de Heilige 
Geest ontvangen, die God beloofde over ons te 
laten komen in de laatste dagen. We danken de 
Heer. Halleluja! 

Dit boek bevat een enorme hoeveelheid 
informatie over de Heilige Geest. Dit boek zal u 
helpen uw vragen te beantwoorden. Als u meer 
wilt weten over het evangelie van het water en 
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de Geest, raadpleeg dan de eerste twee boeken 
van de Christelijke Boekenreeks van de 
schrijver. 

Bent u werkelijk wedergeboren uit het water 
en de Geest? Seoul: Hephzibah, 1999. 

Keer terug naar het evangelie van het water 
en de Geest.  

Seoul: Hephzibah, 1999. 
God wilt dat u de inwoning van de Heilige 

Geest ontvangt en dat u wacht op de Komst van 
de Heer. Als u samen met de schrijver in Gods 
woorden gelooft, zult u de inwoning van de 
Heilige Geest ontvangen en de Heer 
verheerlijken.  
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