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1. DE HEILIGE GEEST MAAKT NIEUW
EEN NIEUW LEVEN
3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw
geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan
een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn
moeder ingaan en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand
niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat
uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat Ik
tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort
zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met
iedereen die uit de Geest geboren is. (Johannes 3:3-8, HSV)
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EEN NIEUW PERSOON
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het
nieuwe is gekomen. (2 Korinthe 5:17, NBV)

Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. (1 Korinthe 6:17, HSV)

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeze 2:10, HSV)
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EEN NIEUW VERBOND
31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda
een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op
de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij
verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. 33 Voorzeker, dit is het verbond
dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun
binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot
een volk zijn. (Jeremia 31:31-33, HSV)

19 Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van
steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, 20 zodat zij in Mijn verordeningen
gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun
een God zijn. (Ezechiël 11:19-20, HSV)
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KIES VOOR NIEUW
Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat
wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. (Rom. 7:6, HSV)

Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van
de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2 Korinthe
3:6, HSV)
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2. DE DOOP MET DE HEILIGE GEEST
INLEIDING
2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde
heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden,
en het zat op ieder van hen. 4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te
spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. (Handelingen 2:2-4, HSV)
En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen
vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.
(Handelingen 4:31, HSV)
14 Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God
aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, 15 en toen die aangekomen waren,
baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. 16 (Want Hij was nog op
niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) 17 Toen
legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. (Handelingen 8:14-17, HSV)
44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden.
45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen,
waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, 46 want
zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. (Handelingen 10:44-46. HSV)
1 En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogergelegen delen van het
land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan 2 en zei tegen hen:
Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij
hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. 3 En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan
gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. 4 Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een
doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem
kwam, dat is in Christus Jezus, 5 en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam
van de Heere Jezus. 6 En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op
hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. (Handelingen 19:1-6, HSV)
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PROMISED
Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet
waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. (Mat
3:11, HSV)

POURED
Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest
ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. (Handelingen 2:33,
HSV)
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POWER
Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. (Handelingen
1:8, NBV)

PROPHECY
17 “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn Geest uitgieten. Dan zullen
jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen
droomgezichten. 18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn Geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren. (Handelingen 2:17-19, NBV)
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3. ONTVANG DE DOOP MET DE GEEST
1. ERKEN DE ONMIDDELLIJKE BESCHIKBAARHEID VAN DE DOOP MET DE GEEST
Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus
Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.
(Handelingen 2:38, HSV)

2. NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID IN HET ONTVANGEN VAN DE GEEST
En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest
was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. (John 7:39, HSV)
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Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is
beloofd, door het geloof de Geest ontvangen. (Galaten 3:14, NBV)

3. REKEN AF MET ANGSTEN DIE HET ONTVANGEN VAN DE GEEST HINDEREN
11 Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als
hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, 12 of ook als hij om een ei vraagt,
hem een schorpioen geven? 13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven,
hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?
(Lukas 11:11-13, HSV)
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4. BEGRIJP DE ROL VAN HANDOPLEGGING IN DE DOOP MET DE GEEST
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven
dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. (Hebreeën 11:6, HSV)

Dankzij Jezus Christus kunnen niet-Joden nu dus dezelfde zegen krijgen als Abraham. En Gods
belofte komt uit: wij geloven, en daarom krijgen we de heilige Geest. (Galaten 3:14, BGT)
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5. WAT TE DOEN TIJDENS HET ONTVANGEN VAN DE GEEST
En zij werden allen vervuld met de heilige Geest en (zij) begonnen met andere tongen te spreken,
zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. (Handelingen 2:4, NBG51)
Want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken… (Handelingen 10:46, NBG51)
En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen
en profeteerden. (Handelingen 19:6, NBG51)
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6. WAT TE VERWACHTEN TIJDENS HET ONTVANGEN VAN DE GEEST
12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te
betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ (Handelingen 2:12-13,
NBV)

7. GA VOOR EEN ONMIDDELLIJKE DOORBRAAK EN VERMIJD AFLEIDINGEN
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft,
laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend
water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven,
ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
(Johannes 7:37-39, HSV)
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8. HANDOPLEGGING EN ACTIVATIE VAN DOOP MET DE HEILIGE GEEST
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4. DE NEGEN GAVEN VAN DE GEEST
INLEIDING
1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. 2 U weet dat u
heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. 3 Daarom maak
ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan
niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. 4 Er is verscheidenheid van
genadegaven, maar het is dezelfde Geest. 5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is
dezelfde Heere. 6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen
werkt. 7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de
ander. (1 Korinthe 12:1-7, NKJV)
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Streef dus naar de beste genadegaven… (1 Korinthe 12:31, HSV)
Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven… (1 Korinthe 14:1, HSV)

DE NEGEN GENADEGAVEN
8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een
woord van kennis, door dezelfde Geest; 9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan
een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 10 en aan een ander werkingen
van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en
aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.
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VIER KENMERKEN VAN GENADE
1. GENADE KENT SLECHTS ÉÉN:
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus
gekomen. (Johannes 1:17, HSV)

2. GENADE KENT SLECHTS ÉÉN:
Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft
en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de
genade gesmaad heeft? (Hebreeën 10:29, HSV)

3. GENADE KENT SLECHTS ÉÉN:
God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.
(Jacobus 4:6 + 1 Pet. 5:5, HSV)
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4. GENADE KENT SLECHTS ÉÉN:
Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij
staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. (Romeinen 5:2, HSV)

CATEGORISEREN VAN DE NEGEN GENADEGAVEN
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5. SPREKEN IN NIEUWE TONGEN
1. OM JEZELF OP TE BOUWEN
Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op.. (1 Korinthe 14:4, HSV)

2. OM DE GAVEN AAN TE WAKKEREN
Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn
handen, aan te wakkeren. (2 Tim. 1:6, HSV)

3. OM JE GELOOF OP TE BOUWEN
Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. (Judas
1:20, HSV)

GEESTELIJKE GAVEN TRAINING

22

STICHTING WON

4. OM JE GEEST BOVEN JE VERSTAND TE PLAATSEN
7 Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk
niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet
behagen. 9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in
u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Rom. 8:7-9, HSV)

5. OM JE WAPENUITRUSTING AF TE MAKEN
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u
bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle
volharding en smeking voor alle heiligen.
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6. OM JE GEBEDSLEVEN TE VERBETEREN
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden
zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke
verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij
naar de wil van God voor de heiligen pleit. (Romeinen 8:26-27, HSV)

7. OM ONGEHINDERD TOT GOD TE SPREKEN
Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand
begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. (1 Korinthe 14:2, HSV)

8. OM GEESTELIJKE MYSTERIES TE PROCLAMEREN
Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand
begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. (1 Korinthe 14:2, HSV)
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3 Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4
Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit
mysterie van Christus. 5 Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door
de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 de heidenen delen door Christus
Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op
grond van het evangelie. 7 Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods
genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. 8 Mij, de allerminste van alle
heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te
verkondigen, 9 en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen
was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. 10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van
God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. (Efeze
3:3-10, NBV)
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9. OM HET PROFETISCHE BINNEN TE GAAN
En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen
en profeteerden. (Handelingen 19:6, NBG51)

10. OM DE RIVIER VAN LEVEN VRIJ TE ZETTEN
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft,
laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend
water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven,
ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
(Johannes 7:37-39, HSV)
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6. WOORD VAN WIJSHEID
INLEIDING

VOORBEELD 1: WAAR EN WANNEER TE VISSEN?
4 Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw
netten uit om te vangen. 5 Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel
de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. 6 En nadat zij
dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. 7 En
zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die
kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. 8 Toen Simon Petrus dat zag, viel hij
neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. 9 Want
grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de vissen die zij
gedaan hadden; 10 en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen
van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen
vangen. (Lukas 5:4-10, HSV)
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VOORBEELD 2: HOE TE ANTWOORDEN?
17 Zeg ons dan: Wat denkt U? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? 18 Maar
Jezus, die hun boosaardigheid kende, zei: 19 Huichelaars, waarom verzoekt u Mij? Toon Mij de
belastingmunt. En zij brachten Hem een penning. 20 En Hij zei tegen hen: Van wie is deze
a eelding en het opschrift? 21 Zij zeiden tegen Hem: Van de keizer. Toen zei Hij tegen hen: Geef
dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. 22 En toen zij dit hoorden,
verwonderden zij zich; en zij verlieten Hem en gingen weg. (Matteüs 22:17-22, HSV)

VOORBEELD 3: WAT MOETEN WE DOEN MET ONS GEBOUW?

HOE ONTVANG JE EEN WOORD VAN KENNIS?

fb
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7. WOORD VAN KENNIS
INLEIDING

VOORBEELD 1: OVERTUIGING VAN WAT WAAR IS
47 En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom
en zie. 48 Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in
wie geen bedrog is. 49 Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei
tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u. Nathanaël
antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël.
(Johannes 1:47-50, HSV)

GEESTELIJKE GAVEN TRAINING

29

STICHTING WON

VOORBEELD 2: OVERTUIGING VAN WAT VERKEERD IS
16 Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. 17 De vrouw antwoordde en zei tegen
Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man, 18 want
vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar waarheid gezegd.
28 De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: 29
Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Híj niet de Christus zijn? 30
Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe. (Johannes 4: 16-18 + 28-30, HSV)

VOORBEELD 3: BEVESTIGING VAN WAT GOED IS
10 En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was; en de Heere zei tegen
hem in een visioen: Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. 11 En de Heere zei tegen hem: Sta op
en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van
wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt, 12 en hij heeft in een visioen gezien dat een
man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende
zou worden. Handelingen 9:10-12, HSV)
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VOORBEELD 4: VOORBEREIDING OP WAT KOMEN GAAT
19 Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u;
20 sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd.
(Handelingen 10:19-20, HSV)

WOORD VAN KENNIS & WOORD VAN WIJSHEID GAAN VAAK SAMEN

HOE ONTVANG JE EEN WOORD VAN KENNIS?

GEESTELIJKE GAVEN TRAINING
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8. ONDERSCHEID VAN GEESTEN
INLEIDING

VOORBEELD 1: ONDERSCHEIDEN VAN DE HEILIGE GEEST
Op een dag waren ze allemaal bij elkaar om de Heer te eren. Dat deden ze door te bidden en te
vasten. Toen zei de heilige Geest: ‘Barnabas en Saulus moeten weggaan uit Antiochië. Ze moeten
het werk gaan doen waarvoor ik hen uitgekozen heb. (Handelingen 13:2, BGT)
Paulus, Silas en Timoteüs wilden het goede nieuws over Jezus ook in Asia gaan vertellen. Maar de
heilige Geest hield hen tegen. Daarom bleven ze door Frygië en Galatië reizen. (Handelingen 16:6,
BGT)
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VOORBEELD 2: ONDERSCHEIDEN VAN EEN ENGEL
23 Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van Wie ik ben en Die ik ook dien; 24 die
zei: Wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan; en zie, God heeft u allen die
met u varen, geschonken. (Handelingen 27:23-24, HSV)

VOORBEELD 3: ONDERSCHEIDEN VAN EEN DEMON
16 En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een
waarzeggende geest had, ons tegemoetkwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met
waarzeggen. 17 Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn
dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. 18 En dat
deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de
geest: Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde
moment uit haar weg.

VOORBEELD 4: ONDERSCHEIDEN VAN EEN MENSELIJKE GEEST
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HOE ONTVANG JE ONDERSCHEID VAN GEESTEN?
Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik
ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. (Hebreeën 5:14,
HSV)
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9. WAKKER DE HEILIGE GEEST AAN
1. GOOI ALLE REMMEN LOS
Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, a eggen alle
last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen
die voor ons ligt. (Hebreeën 12:1, HSV)

2. BID LANG EN LUID IN TONGEN
Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op.
(1 Korinthe 14:4, HSV)
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3. ZOEK GEMEENSCHAP MET DE HEILIGE GEEST
De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige
Geest zij met u allen. Amen. (2 Korinthe 13:13, HSV)

4. SCHAKEL VAN VERSTAND NAAR GEEST
6 Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. 7
Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet
aan de wet van God, want het kan dat ook niet. (Romeinen 8:6-7, HSV)
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5. VERNEDER JEZELF MET BIDDEN & VASTEN
Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. (Jacobus. 4:7, 10, HSV)
Als mijn volk zich vernedert en bidt (2 Kronieken 7:14, HB)
Ik vernederde mij voor U met vasten (Psalm 35:14, HB)

6. DENK TERUG AAN HEILIGE GEEST OVERWINNINGEN
De HEER, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de
handen van deze Filistijn.’ ‘Ga dan,’ zei Saul tegen David, ‘en moge de HEER je bijstaan.’ (1 Samuel
17:37, HSV)
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6. HEB GELOOF DAT RISICO’S NEEMT
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet
ziet. (Hebreeën 11:1, NBG51)

7. GEWOON DOEN
Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, het is dood en zinloos. (Jacobus 2:17, HB)
Daarom zeg ik nog een keer: Je moet sterk en dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn.
Want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat.’ (Jozua 1:9, BGT)
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10. GAVE VAN GELOOF
INLEIDING

1. VERLOSSEND GELOOF
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God,
door onze Heer Jezus Christus. (Romeinen 5:1, NBV)
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2. LEVENSSTIJL GELOOF
De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid, zel eheersing. (Galaten 5:22, HSV)

3. WONDER GELOOF
De een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. (1 Korinthe
12:9, NBV)
(After the g tree died) And Jesus answering saith to them, 'Have faith of God; (Markus 11:22, YLT)
En Jezus antwoordde hen: ‘Heb Gods geloof’ (Markus 11:22, WV)

fb

fi
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VOORBEELD 1: WATER IN WIJN
7 Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. 8 En Hij zei
tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. 9
Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar
de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de
ceremoniemeester de bruidegom. (Johannes 2:7-9, HSV)

VOORBEELD 2: VERLAMDE GENEZEN
6 Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus
Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! 7 En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op,
en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. 8 En met een sprong stond hij overeind en liep
rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. 16 En Zijn Naam heeft
deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is
door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven.
(Handelingen 3:6-8 + 16, HSV)

VOORBEELD 3: DORCAS OPGEWEKT
Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar
het lichaam en zei: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij
overeind zitten. (Handelingen 9:40, HSV)
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VOORBEELD 4: BESTELLEN ZONDER GELD

HOE ONTVANG JE DE GAVE VAN GELOOF?
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11. GAVEN VAN GENEZINGEN
INLEIDING

VOORBEELD 1: GENEZING DOOR HANDOPLEGGING
En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd
hij gereinigd van zijn melaatsheid. (Matteüs 8:3, HSV)
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VOORBEELD 2: GENEZING DOOR ZALVING MET OLIE
En zij (de twaalf) dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen
gezond. (Markus 6:13, HSV)

VOORBEELD 3: GENEZING DOOR TE SPREKEN
8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9 En meteen werd de man
gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was sabbat op die dag. (Johannes 5:8-9, HSV)

VOORBEELD 4: GENEZING DOOR EEN SCHADUW
Ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten
minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen.
(Handelingen 5:15, NBV)
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VOORBEELD 5: GENEZING DOOR EEN DOEK
11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, 12 zo zelfs dat, als de
zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd
werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. (Handelingen 19:11-12,
HSV)

VOORBEELD 6: GENEZING DOOR KRACHT IN DE LUCHT
En het gebeurde op een van die dagen dat Hij onderwijs gaf en dat er Farizeeën en leraars van de
wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was
kracht van de Heere om hen te genezen. (Lukas 5:17, HSV)
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HOE ONTVANG JE GAVEN VAN GENEZINGEN?
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12. WERKINGEN VAN KRACHTEN
INLEIDING

DRIE SOORTEN KRACHTEN/WONDEREN
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VOORBEELD 1: SCHEPPEND GENEZINGSWONDER
1 En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. 2 En Zijn discipelen
vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? 3
Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de
werken van God in hem geopenbaard zouden worden. 4 Ik moet de werken doen van Hem Die Mij
gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. 5 Zolang Ik in de
wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. 6 Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond,
maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, 7 en Hij zei tegen
hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging
weg en waste zich en kwam ziende terug. (Johannes 9:1-7, HSV)

VOORBEELD 2: BEVRIJDING VAN DEMONEN
38 Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef
en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ 39 Jezus
zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het
volgende moment kwaad van mij spreken. (Markus 9:38-39, NBV)
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VOORBEELD 3: TROTSEREN VAN NATUURWETTEN
9 Hier is een jongetje dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft, maar wat betekenen die voor
zovelen? 10 En Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen
de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. 11 En Jezus nam de broden, en nadat Hij gedankt
had, deelde Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar zaten; op dezelfde
manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. 12 En toen zij verzadigd waren, zei Hij
tegen Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. 13 Zij
verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gerstebroden die
overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. (Johannes 6:9-13, HSV)

25 Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. 26 Toen de leerlingen hem
over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen:
‘Een geest!’ (Matteüs 14:25-26, BGT)

HOE ONTVANG JE WERKINGEN VAN KRACHTEN?
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13. HET APOSTOLISCHE TEAM
DE APOSTOLISCHE GEEST

DE APOSTOLISCHE LEVENSCYCLUS
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EEN APOSTEL HERKENNEN

WAT IS EEN APOSTOLISCH TEAM?
En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als
evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. (Efeze 4:11, HSV)
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GODS BEDOELING MET APOSTOLISCHE TEAMS
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam
van Christus, 13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de
Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en
meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot
dwaling te verleiden, 15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe
zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. 16 Van Hem uit wordt het hele
lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft,
overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot
opbouw van zichzelf in de liefde. (Efeze 4:12-16, HSV)

4. HOE VORM JE EEN APOSTOLISCH TEAM?
God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede
profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen,
vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. (1 Korinthe 12:28, HSV)
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#1 DE APOSTEL
Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het
fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij
daarop bouwt. (1 Korinthe 3:10, HSV)
U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten en de belangrijkste
steen, de hoeksteen, is Jezus Christus Zelf. (Efeze 2:20, HB)

#2 DE PROFEET
U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten en de belangrijkste
steen, de hoeksteen, is Jezus Christus Zelf. (Efeze 2:20, HB)
3 Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.4 Wie
in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op.
(1 Korinthe 14: 3-4, HSV)
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#3 DE LERAAR
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van
de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. (Matteüs 28:19, HSV)

#4 DE EVANGELIST
God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede
profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen
van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. (1 Korinthe 12:28, HSV)
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis
voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Matteüs 24:14, HSV)
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#5 DE PASTOR
God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede
profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen
van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. (1 Korinthe 12:28, HSV)
2 Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig;
niet uit winstbejag, maar bereidwillig; 3 ook niet als mensen die heerschappij voeren over het
erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. (1 Petrus 5:2-3,
HSV)

ONDERSTEBOVEN
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14. GAVE VAN TONGENTAAL
INLEIDING

DE NIEUWE/ONBEKENDE TONG IS VOOR IEDERE GELOVIGE
Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten
uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken. (Markus 16:17, NBG51)
Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. (Matteüs 12:34b, NBV)
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GAVE VAN TONGENTAAL IS SPECIALISTISCHE GAVE VOOR IN DE GEMEENTE
10 Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van
geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.
28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten,
ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om
te besturen, en verscheidenheid van tongen. 29 Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten?
Allen leraars? Allen krachten? 30 Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in
tongen? Vertolken zij soms allen? (1 Korinthe 12:10 + 28-30, NBG51)

HOE ONTVANG JE DE GAVE VAN TONGENTAAL?
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15. GAVE VAN INTERPRETATIE
INLEIDING

HET VERSCHIL TUSSEN VERTALEN & INTERPRETEREN
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VERSCHILLENDE MANIEREN

WAAROM GEBEURT HET (BIJNA) NIET?

HOE ONTVANG JE DE GAVE VAN INTERPRETATIE?
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16. GAVE VAN PROFETIE
INLEIDING

VIER VORMEN VAN PROFETIE
1. HET SPREKEN VAN OPBOUW, BEMOEDIGING EN TROOST
Maar wie profeteert, spreekt tot mensen en in woorden die opbouwen, bemoedigen en troosten.
(1 Korinthe 14:3, GNB)
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2. HET (S)PREKEN ONDER INSPIRATIE VAN HEILIGE GEEST
16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt
God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen
profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.
(Handelingen 2:16, HSV)

16 Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te
wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te
zien wat juist en goed is. (2 Timotheüs 3:16, HB)

3. HET VOORSPELLEN VAN DE TOEKOMST
1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien
wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht
Johannes te kennen gegeven. 2 Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis
van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. 3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden
van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
(Openbaring 1:1-3, HSV)
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4. HET DOORGEVEN VAN EEN GODDELIJKE WAARSCHUWING
27 En in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochië. 28 En een van hen,
van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de Geest te kennen dat er een grote
hongersnood zou zijn over heel de wereld, die ook gekomen is onder keizer Claudius. (Handelingen
11:27-28, HSV)
10 En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam
Agabus was. 11 En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen
handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man van wie
deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de
heidenen overleveren. (Handelingen 21:10-11, HSV)

BRAND VAN VERLANGEN NAAR PROFETIE
1 Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.
2. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand
begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. 3. Wie echter profeteert, spreekt tot
mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. 4. Wie in een andere taal spreekt, bouwt
zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. 5. En ik zou wel willen dat u allen in
andere talen (tongen) spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer
dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.
(1 Korinthe 14:1-5, HSV)
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KIES ERVOOR VAN GOD TE HOREN
Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn
dienaren, de profeten. (Amos 3:7, HSV)
Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.
(Psalm 103:7, HSV)

HOE ONTVANG JE DE GAVE VAN PROFETIE?
7 Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en
die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; 8. een wijsheid die niemand van
de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der
heerlijkheid niet gekruisigd hebben. 9. Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft
gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid
heeft voor hen die Hem lie ebben. 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn
Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 11. Want wie van de
mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook
niemand de dingen van God dan de Geest van God. 12. En wij hebben niet ontvangen de geest
van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door
God genadig geschonken zijn. 13. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de
menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke
dingen met geestelijke dingen te vergelijken. 14. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de
Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat
ze geestelijk beoordeeld worden. (1 Korinthe 2:7-14, HSV)
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STAP 1: OPENBARING

STAP 2: INTERPRETATIE

STAP 3: TOEPASSING
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OVER ONS WERK
Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en
de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het
begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de
redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’
(Jesaja 49:6, NBV)

Het was 2008 toen God ons beiden riep voor de fulltime bediening. Willem was net
afgestudeerd en Vera was nog volop bezig met haar studie. We kregen een duidelijke opdracht
mee uit het bovenstaande vers: Israel terugbrengen bij God en Jezus’ verlossing preken tot in de
uithoeken van de aarde. We zeiden ‘ja’ tegen deze prachtige opdracht en niet veel later werd
Stichting World Outreach Network geboren.
Als bediening hebben we ons toegelegd op straatevangelisatie en het geven van activatie
trainingen. We zien regelmatig dat mensen op straat worden veranderd door Jezus vergeving,
bevrijding of genezing. Ook zien we binnen de kerk dat mensen gedoopt worden in Gods Geest,
profetieën ontvangen, genezen worden of een ontmoeting hebben met God.
Voor ons werk reizen we heel wat af. We geven trainingen en leiden outreaches in verschillende
landen. Ook bouwen we aan een netwerk van voorgangers in het Midden-Oosten en Azië
waarmee we zoveel mogelijk zielen willen winnen. We willen de invloed van het Koninkrijk
van God brengen juist daar waar het moeilijk is. We genieten van ons werk en zijn ontzettend
dankbaar voor de geestelijke partners die God ons hierin geeft.

WORD GEESTELIJKE PARTNER
We zouden het geweldig vinden om jou als partner van ons werk te verwelkomen.
Hier zijn wat mogelijkheden om je als partner met ons te verbinden:

- Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief via: w.j. ege@icloud.com
- Volg ons op Instagram (world_outreach_network / vera ege / willem ege)
- Steun ons werk via de online machtiging: www.worldoutreachnetwork.org/project-wereld/
Bedankt en Gods zegen,
Willem & Vera Fiege
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