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Deel 1 -

De bediening van Jezus, onze eigen bediening, de toepassing

Jezus was altijd te vinden onder de zieken en de zwakken. Onder degenen die vermoeid en belast waren, degenen
die dorst hadden, die verlangden naar echtheid. Ons doel moet ook zijn om juist die mensen te bereiken. Ze in
aanraking brengen met de tegenwoordigheid van God. De grootste ramp die het menselijk ras is overkomen, is dat
we afgedwaald zijn van God. Het mooiste wat ons kan overkomen is dat we weer teruggebracht worden in de
tegenwoordigheid van de Herder! Alles wat we doen – lofprijzen, aanbidden, getuigen, prediken, bidden,
bijbelonderricht – moet als oogmerk hebben om mensen thuis te brengen bij de Vader. Die gelegenheid is er volop,
want er zijn er velen die honger hebben naar de aanwezigheid van God in hun leven!
Vanaf de dag dat de hemel openging en de Heilige Geest naar beneden kwam, tot de laatste dag dat Hij aan het
kruis hing, was Jezus bezig met de mensen. Hij verkondigde het goede nieuws met woorden en bracht het in
praktijk door de werken. Zijn visie was „de schare‟, de menigte. Tegelijkertijd trainde Hij Zijn discipelen en gaf ze
onderwijs, opdat ze uiteindelijk Zijn taak over konden nemen. Met Jezus als voorbeeld moeten we ons bewegen
onder de mensen. De Heer zendt arbeiders uit in Zijn oogst Jezus wist dat Hij nooit alleen het hele volk zou kunnen
bereiken, vanaf het begin was Zijn plan om te vermenigvuldigen: de 12, de 70, de 120, de 3000, en zo verder. Het
moest een explosie worden waardoor hele mensenmenigten en uiteindelijk de uiteinden der aarde bereikt zouden
worden. Onze bediening houdt ook in dat we het woord en het werk van het Koninkrijk verspreiden. Hierbij is het
theoretische gedeelte van het evangelie wel makkelijker en veiliger. Om uit te stappen en in praktijk voor iemand te
bidden die genezing nodig heeft is veel riskanter! Omdat je hierbij de kans loopt dat het niet lukt. Als het vaak niet
goed gaat, kan het je uiteindelijk op een punt brengen dat je gaat geloven dat het niet werkt. En dan bedenken we
een nieuwe theologie: „waarom wonderen heden ten dage uit de tijd zijn‟. Toch wijken we dan af van de kern van
het evangelie, waarbij het draait om het Woord én de werken. Daadwerkelijk uit kunnen stappen vraagt om een
innerlijke houding waarbij we:

Handelen in geloof
De resultaten aan God overlaten
In geloof de handen op mensen leggen, om te zegenen, om te genezen, om te bevrijden, om de aanraking van de
Heilige Geest te communiceren. Het welslagen hiervan laten we aan God over. Al doende zullen we leren wat wel
en niet werkt en wat problemen veroorzaakt.
Hoofddoel
Als God onder ons werkt dan kunnen we heel enthousiast worden. Vooral als er buitengewone dingen gebeuren
zoals wonderen of een manifestatie van de Heilige Geest. Maar er ligt ook een gevaar in: dat we afgeleid worden
door bijzaken. Veel bedieningen en opwekkingen uit het verleden zijn heel goed begonnen, maar zijn na verloop
van tijd afgedwaald in niet ter zake doende details. Daarom is het goed om het hoofddoel in de gaten te houden. Is
het doel om te zien hoeveel mensen er genezen worden of hoeveel demonen uitgedreven worden? Hoe het een
grote en bloeiende gemeente wordt? Toen de discipelen terugkwamen van hun uitzending (Lucas 10) zeiden ze
tegen de Here Jezus: “Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan Uw naam!” Ze waren in vervoering door de
kracht, maar de Here Jezus corrigeerde hen: “Verheugt u niet hierover.” We mogen verlangen naar een bediening
van kracht en we hebben dat ook nodig. Om echter niet op een zijspoor te raken moeten we dat wat God voor
ogen heeft centraal stellen. “Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis,” sprak God.(Gen.
1:26,27). In geestelijk opzicht zijn we gemaakt naar het beeld van God. “Wees vruchtbaar, wees talrijk en vervult
de aarde.” Het vruchtbaar zijn betreft hier niet alleen het voortbrengen van kinderen. Gods bedoeling was dat
datgene van Hem, wat ín de mens lag, zich zou verspreiden, vermenigvuldigen. Dat daarmee de aarde vervuld zou
worden. Om mensen in de schepping te plaatsen die God weerspiegelden in de manier waarop ze met elkaar, met
God, de natuur en de dierenwereld omgingen. In die eerste scheppingsdagen zie je een stukje hemel op aarde.
Hier lag het potentieel om de aarde vervuld te zien worden met de heerlijkheid van God. Uiteindelijk is dát het doel
van God. Bevrijding, genezing, bekering, een krachtige aanraking van de Heilige Geest, het is allemaal geweldig.
En toch zijn het bijzaken. De profeten en de psalmist spraken al over de essentie en dat was ook de bedoeling van
Jezus:
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Dat de heerlijkheid van God gezien zal worden over de gehele aarde!
Groeibeperkende factor
Genesis 3 helpt ons om te begrijpen waarom het na de zondeval zoveel moeilijker geworden is om Gods plan in
vervulling te laten gaan. God zei tegen Eva (3:16) nadat ze gezondigd heeft: “Ik zal zeer vermeerderen de moeite
van uw zwangerschap. Met smart zult u kinderen baren.” Vers 18: “Doornen en distels zal de aarde u
voortbrengen, en u zult het gewas van het veld eten in het zweet uws aanschijn.” Het plan van God voor de mens
is niet gewijzigd. Maar het is moeilijker geworden om de vermenigvuldiging van Gods heerlijkheid te zien
plaatsvinden. De vrouw zal kinderen voortbrengen met pijn en moeite en het voortbrengen van vrucht zal ook
moeizamer zijn. Deze beelden, de onvruchtbare vrouw en onvruchtbaarheid, zien we door het hele oude testament
heen. Er is nog steeds groei, maar het kost veel meer inspanning, er moet veel „onkruid‟ gewied worden. De aarde
ligt onder de vloek. Ondanks deze groeibeperkende factor ligt er in de mens nog steeds het zaad van het karakter
van God.
De verbinding van de aarde met de hemel
Jezus bracht - en brengt nog steeds - genezing en bevrijding. Hij haalt datgene weg wat de Goddelijke groei in de
mens in de weg staat - de dorens en de distels. Een heilig leven is weer mogelijk. Vanuit de hemel worden we
gevoed, gecorrigeerd, bekrachtigd, veranderd. Daardoor kan het Goddelijke zaad zich in ons blijven ontwikkelen.
Als God iemand gebruikt voor Zijn werk zie je altijd die verbinding met de hemel: Abraham was een vriend van
God, Noach wandelde met Hem en David was een man naar Gods hart. Zolang die verbinding er is, is er hoop.
Opwekking wordt altijd vooraf gegaan door gebed. Mensen die bidden treden opnieuw in verbinding met de hemel.
Ze kijken en luisteren naar de hemel. God zoekt naar harten die in een nauwe relatie met Hem willen leven, daar
kijkt Hij naar om. Die het wezen van Hem in zich willen laten ontwikkelen door de tegenwoordigheid van de Heilige
Geest. De opdracht van het Nieuwe Testament is dat we discipelen moeten maken. Soms weet je niet goed waar
je moet beginnen en zie je weinig resultaat. Maar je zult zien dat God je mensen op je weg geeft - soms maar een
paar - waaraan je mag geven wat God aan jou gegeven heeft. De Bijbel zegt dat je in weinig getrouw mag zijn, dat
God je over meer zal stellen. Wees getrouw om te planten in de mensen die God aan je gegeven heeft. Om geduld
te hebben, om ze tot discipelen te zien opgroeien. Het zaad dat geplant wordt in levens van mensen heeft een
explosief potentieel. Kijk eens hoeveel er uit een handje maïs kan groeien, zakken vol! Het potentieel daarvan is
velden vol maïs, en als die vervolgens weer uitgezaaid worden…
Het geheim van de bediening van Jezus
Wat was het geheim van de bediening van Jezus? Zijn afhankelijkheid van de hemel, Zijn wandelen met God. Hij
was gekomen om de wil van de Vader te doen. Zijn bediening begon aan de Jordaan. Hij werd gedoopt en de
hemel ging open (Luc. 3:21-22), de Heilige Geest kwam naar beneden. Jezus zei “Ja “ tegen de hemel en God
antwoordde: „Dit is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik een welbehagen heb. Eén van de voorbereidingen voor onze
bediening is, dat er een voortdurend, duidelijk en krachtig ”Ja!” moet klinken richting hemel. Elke dag weer jezelf
afhankelijk opstellen: “Heer hier ben ik. Ik heb U nodig God, ik wil met U wandelen. Ik wil vandaag doen wat op Uw
hart is. Laat mij een weerspiegeling zijn van U.” Na Zijn doop werd Jezus door de Geest de woestijn in geleid om
verzocht te worden door de duivel. Daar moest Hij 40 dagen “Nee” zeggen tegen vele verzoekingen. Na die
periode kwam Hij uit de woestijn, in de kracht van de Heilige Geest. De hemel barstte los en drie jaar lang
stroomde de tegenwoordigheid van God en raakte mensen aan! Gaf ze opnieuw de mogelijkheid om discipelen te
worden, vermenigvuldigers. In de realiteit van ons leven heeft ieder mens zijn eigen verzoekingen. Je moet ook
leren om krachtig “Nee” te zeggen tegen de hel! Dit alles ter voorbereiding op hetgeen God voor ons bedoeld heeft.

Wees getrouw om te planten
Wij hebben een tweevoudige roeping: wandelen in diepe relatie met Jezus en uitgezonden worden. Jezus zei:
“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik ook u.” (Joh. 20:21).Jezus kwam om te redden, om de werken van
de duisternis te vernietigen. Hij leefde een leven zonder zonde en gaf Zichzelf aan Zijn discipelen, Hij
vermenigvuldigde Zichzelf. En de Geest van God is er nog steeds, om via ons het evangelie te prediken en te
demonstreren! In Johannes 15 zegt Jezus: “Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. Dan zult u
mijn discipel zijn.” Vervolgens: “Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft gelijk Ik in hem, die draagt veel
vrucht.” Visie: een krachtige vermenigvuldiging! God is het goede zaad van het Koninkrijk in de harten van mensen
aan het leggen. Dat zal uitgezaaid worden. “Ik heb u uitgekozen en u aangewezen opdat gij zoudt heengaan en
vrucht dragen.”
We bidden dat het zaad van God in ons leven op zal komen. Hij zal de groei geven. Niet alleen voor onszelf, maar
ook om door te geven aan anderen. Zodat heel de aarde vol zal worden van de heerlijkheid van God!
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Zijn Tegenwoordigheid
Kom eerst in Zijn tegenwoordigheid. Ben je samen, dan kun je elkaar daarbij helpen. Op een plek waar je kunt
bidden. Waar je Hem kunt aanbidden. Maar ook een plaats waar je stil kunt worden. Om Zijn tegenwoordigheid uit
te nodigen. Daar waar er twee of meer tezamen zijn, daar is een speciale dynamiek, een bijzondere belofte. Vooral
als we ook gaan bidden voor mensen en handen gaan opleggen, het ‘meedelen’ van Gods tegenwoordigheid. Je
kunt je concentreren op een bijbeltekst. Bijvoorbeeld Joh. 15:5, de tegenwoordigheid van Jezus. Neem die
woorden in gedachten, in je hart: Wie in Mij blijft, gelijk ik in Hem, die draagt veel vrucht’. Nodig Jezus uit om te
komen. Probeer niet uit alle macht bij Hem te komen. Hij komt naar ons toe. Alles wat je nodig hebt, is een open
hart en de bereidheid om te ontvangen. De tegenwoordigheid van God zal bij je komen. De Heilige Geest wil
mensen vullen. Drink Zijn tegenwoordigheid in. Ervaar Zijn lichte aanraking. Wees gericht op de tegenwoordigheid
van God. Dank U Vader. Nu is het woord aan U. Dank U Vader, voor Uw tegenwoordigheid.
Handen opleggen
Handen opleggen is op zich al een gebed. Het is een daad van geloof. God beloont dat. Je hoeft niet veel te
zeggen. Geen lange gebeden. ‘Ik zegen je in de naam van Jezus.’ ‘Wees genezen. In de naam van Jezus.’ ‘Ik
gebied deze pijn weg te gaan, in de naam van Jezus.’
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Deel 2 -

Het hart van de bediening

Voor de wereld tellen titels, geld en succes. Helaas zie je dat ook in christelijke kringen. Hoe succesvol is jouw
bediening, groeit de gemeente hard, zijn er veel genezingen? Maar het zijn maatstaven die wij zélf aanleggen.
Jezus laat ons zien wat werkelijk belangrijk is in het Koninkrijk van God, waar we op moeten letten als we mensen
willen dienen. Als Hij probeert over te brengen (Marc. 9:31) dat Hij ter dood gebracht zal worden en na drie dagen
weer op zal staan, begrijpen de discipelen Hem niet. Ze bakkeleien over iets wat voor hen van gewicht is: 'Wie is er
belangrijk?' De prioriteit van God en wat er voor Jezus bovenaan staat, doorgronden ze in het geheel niet. Ook in
deze tijd begrijpen veel mensen het intense belang van het kruis en de opstanding niet. Anders zou dat absoluut
op de eerste plaats komen! Jezus corrigeert de discipelen op een bijzondere manier. Hij grijpt niet meteen in, maar
Hij wacht en stelt dan één vraag. “Waarover waren jullie in gesprek?” En dan is het stil, ze beseffen wel degelijk
wat er fout zat. God wil ons door openbaringen en inzicht laten zien wat belangrijk is.
De Heilige Geest doet dat ook met ons, Hij houdt geen lange preken als we iets verkeerd gedaan hebben. Hij
wacht op een goed moment en schijnt er met Zijn licht over. „Weet je nog wat er net gebeurde? Wat vind je er nou
zelf van?‟ Verder niets. Dan houden we de zaak misschien nog een beetje af, maar we begrijpen wél wat er mis
ging. Als je dienstbaar wilt zijn in deze wereld dan gaat het niet om aanzien of belangrijkheid, maar dan zoek je
degenen op die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Als toonbeeld hiervoor neemt Jezus een kind op schoot kinderen zijn afhankelijk, kwetsbaar - en Hij omarmt en zegent het kind. "Als je de zwakken en de kwetsbaren
ontvangt, dan ontvang je Mij," zegt Hij. Hij raakt met tedere liefde de hulpeloze aan, de kwetsbare, diegenen waar
niemand naar omkijkt. Dat is het hart van de bediening van Jezus. Uit de vele voorbeelden die Hij heeft gegeven
kunnen we drie richtlijnen voor de juiste houding in onze eigen bediening halen:
Afhankelijkheid
Bewogenheid
Nederigheid

Afhankelijkheid
Als Jezus wonderen doet, kijkt Hij voortdurend op naar de hemel. Bij de wonderbaarlijke vermenigvuldiging
(Marcus 6) ziet Jezus de honger bij de „grote schare‟. De discipelen willen de mensen wegsturen. Maar Jezus kijkt
naar wat er voor handen is, een paar broden en visjes. Dan komt het geheim van het wonder. Jezus kijkt nog een
keer – nu op een ander niveau, Hij ziet op naar de hemel - en dan spreekt Hij de zegen uit. Hij breekt de broden en
geeft ze aan de discipelen om uit te delen. En het brood blijft zich vermeerderen! Hier zijn hemel en aarde met
elkaar verbonden. De hemel is de voorraadschuur van Gods gaven!
Hoe krijgen wij die volheid van de hemel dan naar beneden? Hoe ontvangen we nú hulp voor iemand die genezing,
troost of versterking nodig heeft? Daar komen we op het punt van aanraking tussen nood en voorziening. De
hemel is vol van de heerlijkheid van God, en Hij zoekt mensen die hemel en aarde met elkaar willen verbinden.
Een houding van afhankelijkheid is hier de verbindende schakel! Tijdens onze bediening moeten we voortdurend
onze innerlijke ogen naar boven richten: 'Heer help! Wilt U het doen?' Je moet doordrongen zijn van het besef dat
je het zelf niet kunt. Maar je weet wél waar de kracht vandaan moet komen! Jezus keek op naar de hemel, en Hij
sprak de zegen uit. God zegende het, en het werd vermenigvuldigd! Als je zegent wat God doet in de persoon
waarvoor je bidt, dan wordt het meer, het vermenigvuldigt zich. „Heer ik zegen datgene wat U aan het doen bent
in…..‟ Daar is de verbinding tussen hemel en aarde, en God voorziet. Hij vervult, herstelt, brengt vrede en
overvloed.
Hoe komen we tot afhankelijkheid?
Als je in een (gebeds)bediening het liefst zelf alle wijsheid in pacht hebt, alle kracht en gaven bezit om uit te delen,
dan zit het fout. God geeft ons nooit zoveel dat we Hem de komende maand niet meer nodig hebben. Hij geeft ons
meestal net voldoende om de volgende dag door te kunnen komen! Om een opdracht te vervullen, of om voor die
ene persoon te kunnen bidden. Afhankelijkheid is de sleutel, de voorwaarde. Jezus kijkt in afhankelijkheid naar de
hemel, dat zie je steeds weer terugkeren, bij het verhaal van de doofstomme (Marcus 7:34), de opwekking van
Lazarus (Joh. 11:41) en het hogepriesterlijke gebed (Johannes 17:1). God heeft deze geschiedenissen - met
telkens dezelfde kern - niet voor niets laten opschrijven. Hij heeft geen geestelijke reuzen nodig, maar dienaren,
die beseffen dat ze het gebed van afhankelijkheid dagelijks nodig hebben. Moeilijk is het niet: ''Help Heer, help!''
Dan kijken we naar boven en dàt is precies de bedoeling van God. Hij wil dat we het uitroepen naar Hem. Om te
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komen tot die afhankelijke houding is het nodig dat we helemaal stuklopen op onze eigen methodes. Dat je het
punt bereikt waarop je beseft dat jouw manier niet werkt. Wanneer we komen tot overgave aan God, dan komt er
een proces op gang waarin Hij ons ego afbreekt. Zodat we ten slotte uitkomen op totale afhankelijkheid. Dat
gebeurde met Mozes, Jozef en Jacob, dat vond plaats bij Paulus en Petrus. Op het gebied van zwakte en
afhankelijkheid leert iedereen zijn eigen lessen. Tijdens dat groeiproces worden natuurlijk ook fouten gemaakt.
Maar als we op Hem gericht blijven, stuurt God ons liefdevol bij. Het geheim voor iedereen is: 'Als ik zwak ben, ben
ik krachtig.' Jammer genoeg duurt het vaak erg lang voordat we dat ten diepste beseffen. Maar alleen op dàt punt
kan de kracht van God pas ten volle vrij komen. Wie afhankelijk is voelt zich zwak, klein en kwetsbaar. “Ik red het
niet Heer, ik durf dit niet. Als U het niet doet, dan loopt het helemaal fout.” Goed zo! Zo moet je je voelen als je voor
anderen gaat bidden.
Luisteren
Op de bruiloft in Kana vraagt Maria aan Jezus of Hij er iets aan doet dat er geen wijn is (Joh. 2:4). Hij zegt dan:
“Mijn tijd is nog niet gekomen.” Hij wacht, Hij heeft Zijn geestelijke antenne uit om te luisteren. Dit is de fase waarin
we aan de Heer vragen wat Hij wil doen, waarin ons hart luistert naar wat God zegt. Vervolgens komt het moment
waarop Jezus ervaart van 'NU'. Dan onderneemt Hij actie en gebeurt het wonder. In Joh. 7:6-10 gaan de broers
van Jezus naar het feest. Jezus zegt dat Hij niet gaat. Maar even later gaat Hij wel. Jezus is hier geen twijfelaar,
maar de tijd was nog niet rijp, Hij was aan het luisteren. Toen de Vader zei 'Ga', was de tijd daar en daarom gaat
Hij. Ook na het bericht van de ziekte van Lazarus reageert Hij niet meteen, Hij wacht nog twee dagen (Joh. 11:6).
Die houding van wachten moeten wij eveneens aanleren, aanwijzingen vragen, wat zijn de specifieke dingen die
God ons wil laten zien? Bij het naar omhoog kijken hoort dus ook luisteren.

Bewogenheid
De bewogenheid van Jezus is de rode draad door de evangeliën heen, Zijn betrokkenheid bij mensen. Daarbij blijft
Hij zelf op de achtergrond. Wat is de motivatie in onze bediening? De genezingen, de bevrijdingen en de zichtbare
tekenen van Gods aanwezigheid zijn ongetwijfeld stimulerend. Maar de diepere motivatie van ons hart moet liefde
en bewogenheid zijn. Liefde heeft te maken met een keuze, bewogenheid is het emotionele aspect van liefde. Als
je hart er niet bij betrokken is, kom je niet ver. God wil ons een flinke dosis geven van Zijn liefde en Zijn
bewogenheid! Zo nu en dan laat Hij je Zijn hart daarin zien. Ga hier in mee, onderdruk het niet. Want dat is het
gebed wat op dat moment nodig is. Misschien betekent het dat je op dat moment alleen maar staat te huilen. Toen
mij dat voor de eerste keer overkwam, snapte ik er niets van. Ik wou voor twee mensen bidden en ik kon er geen
woord uitkrijgen. Ik stokte en begon te huilen. De mensen voor wie ik wilde bidden stonden eveneens te huilen.
Opeens wist ik het: God wil laten zien wat Hij voor hen voelt! Dat kon niet door alleen maar een paar woorden te
zeggen, dat zou te kil zijn. God wilde Zijn hart laten zien. Huilend bidden, dat kan dus voorkomen, de tranen die
God huilt over de gebrokenheid van mensen. Jezus is met ontferming bewogen, over de verlorenen, de schapen
die geen herder hebben. Hij is bewogen met de wenenden, de rouwenden, de melaatsen en de blinden. Dezelfde
bewogenheid van Jezus dreef ook Paulus voort: 'De liefde van Christus dringt ons'.

Nederigheid
Jezus is Degene die Zichzelf bekend gaat maken als de Messias, waar de joden duizenden jaren op hebben
gewacht. Toch weten aan het eind van de bruiloft alleen de slaven wie het wonder met de wijn gedaan heeft. Jezus
blijft nederig op de achtergrond. Het begint bij Jezus, maar het wonder gebeurt verder door de handen van de
slaven. Zo wil God ons ook gebruiken, als Zijn instrumenten. De kracht komt uit de hemel, maar werkt door ons
heen.
Op het hoogtepunt van de bediening van Jezus, na de spijziging van de 5000, willen de mensen hem met geweld
mee nemen om hem Koning te maken. Dan trekt Hij Zich terug in het gebergte, geheel alleen. Maar geef ons eens
de kans, hoe snel zouden wij ons tot koning laten kronen! Bij dieptepunten en teleurstellingen in onze bediening
kan ons hart verharden, verbitteren. Dan hebben we de tegenwoordigheid van God hard nodig. Maar bij
hoogtepunten in onze bediening, als alles geweldig goed gaat, hebben we Hem zelfs nog meer nodig! Want
nederigheid is voor velen een moeilijke leerschool. Vaak kunnen we grote successen niet aan en stelen dan de eer
van God. Hoe gaan wij er mee om als er uitstortingen van de Heilige Geest plaats gaan vinden en wonderen en
tekenen zich voltrekken? Als het voorpaginanieuws wordt dat mensen van kanker genezen? Meestal kunnen wij
niet omgaan met dat wat God wil doen, Hij kan het ons nog niet toevertrouwen. We gaan ermee aan de haal,
trekken de glorie naar onszelf toe. Aan het eind van Zijn bediening zien we dat Jezus de voeten van de discipelen
wast. Hij weet dat alle macht in de hemel en op aarde aan Hem gegeven is en toch doet Hij het werk van een slaaf.
Die nederigheid van Jezus zal tevens gezien moeten worden in het hart van onze bediening.
Een goede dienaar doet opmerkelijke dingen, zonder de aandacht naar zichzelf toe te trekken. Afhankelijk,
bewogen en nederig mogen we erop uitgaan. Als lammeren onder de wolven (Luc. 10:3), naar het voorbeeld van
Jezus. Dàt is de juiste innerlijke houding, laat ons verlangen zich daarnaar uitstrekken!
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Komen in Gods tegenwoordigheid betekent overgave. Dat vraagt om een plaats waar het veilig is, waar ruimte en
vrijheid ervaren kunnen worden. Een plaats waar gehuild mag worden als er pijn is en gelachen als er blijdschap is,
of andere dingen die de Heilige Geest laat gebeuren.
De gemeente heeft bij het creëren van die veilige plek enkele essentiële bouwstenen nodig:
- Een goed leiderschap dat sturing geeft
- Een gebedsteam met bidders die weten wat ze doen en ook weten wat ze niet moeten doen als ze voor mensen
bidden en de handen opleggen.
Aanbiddingsmuziek kan ondersteunen, omdat muziek je in de tegenwoordigheid van God kan dragen. Daar is
muziek voor bedoeld.
Wees stil en open je hart. Wat we doen moet ons leiden in de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Geen lange
uitleg, slechts in Zijn tegenwoordigheid zijn.

Gebed
‘Vader wij nodigen U uit. Wij heffen onze ogen op naar U, de ogen van ons hart. Laat dit een plaats zijn waar de
aarde verbonden is met de hemel. Waar de volheid van de hemel binnen bereik komt. Dank U Vader, wij
verwelkomen U. Uw tegenwoordigheid is hier, Dank U. Vul mensen met Uw tegenwoordigheid. Uw aanraking zal
herstel brengen, genezing. In geloof raken wij U aan. U bent hier. Wij bidden U om genezing, in de naam van de
Here Jezus. Dank U.’
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Uitwerking van de bediening

Er komt een tijd aan dat het lichaam van Christus meer en meer in beweging komt. Mensen zullen zich invoegen
en meegaan met de stroom van Gods Heilige Geest. Dat houdt in dat gebedsteams zich zullen moeten gaan
uitbreiden zodat er een breed draagvlak komt. Er zijn veel bidders nodig om de mensen op te vangen die behoefte
hebben aan genezing en bevrijding. Het bidden voor mensen is als het onderdompelen in de tegenwoordigheid van
God. Naäman moest zeven keer ondergedompeld worden voordat hij genezing ontving. Soms volgt er voor iemand
genezing na één gebed, maar voor een ander kan herhaaldelijk gebed noodzakelijk zijn totdat die persoon eruit
komt, hersteld en totaal genezen. Waar mensen bij elkaar zijn, twee of drie, daar is een speciale belofte, daar zal
God in hun midden zijn (Matth. 18:20). De uitwerking van een gebedsbediening heeft te maken met de
tegenwoordigheid van God onder ons - Immanuel. Dat openbaart zich op verschillende manieren.
In Jesaja 64:1 (NBG) staat een prachtig gebed voor opwekking. „Ach, dat Gij den hemel scheurdet en
nederdaaldet.‟ Dat gebed kun je bidden voor mensen: „Vader, kom naar beneden en genees, herstel, bevrijd.
Openbaar Uzelf.‟ Gefrustreerde bidders kunnen zich vereenzelvigen met de profeet Jesaja. In Jes. 63 stelt hij een
aantal herkenbare vragen. „Waar is God? Waarom deed Hij wonderen in het verleden en zien wij die Machtige
vandaag niet?‟ Het uitroepen naar de hemel, het zuchten en kreunen is het werk van de Heilige Geest diep
binnenin ons. „Heer, kom naar beneden en doe iets!‟ Het is een goed gebed, voor je eigen situatie, voor de situatie
van Nederland en voor de wereld. Diepe, heilige frustratie waarin de Heer naar beneden gesmeekt wordt. „Zodat
Gij nederdale, zodat de bergen voor Uw aangezicht wankele!‟ Jesaja weet, dat als God komt, dan zal Hij geduchte
daden doen. Aan een bezoek van God, gaat meestal een periode van droogte en frustratie vooraf. Dan moeten we
ons klaarmaken en voorbereiden op het onverwachte. „Als God opstaat, dan zal Hij daden doen. Die daden kunnen
vreemd zijn, en ongewoon. Spot niet met de daden van God, opdat de banden niet nog vaster worden (Jes.
28:21).‟
De aanwezigheid van God
Tijdens een bijeenkomst in Mexico waren duizenden mensen de Heer aan het aanbidden. Plotseling begon het te
regenen. (Water heeft in de bijbel bijna altijd te maken met de komst of de tegenwoordigheid van God. Regen,
stromen, rivieren, dauw, de beek Gods is vol water.) Verschillende mensen begonnen te roepen en te schreeuwen.
Eén man riep uit dat hij kon zien! Hij was zijn levenlang blind geweest, werd nat van deze regen, wreef zijn ogen uit
en merkte dat hij kon zien. Anderen werden genezen van kanker. Zo‟n wonder zie je niet in de bijbel, maar het is
wel heel bijbels en in overeenstemming met het karakter van God. Wat God doet, de manier waarop Hij Zich
manifesteert is niet in een systeem te vatten. Zijn werkwijze is elke keer weer anders, verwacht geen vaste
methode van Hem. Er zijn veel verschillende - geverifieerde - manieren waarop God Zijn aanwezigheid laat blijken.
In diverse kerken in Engeland gebeurde het wonder dat mensen, tijdens gebedstijden waar de zalving van de
Heilige Geest was, olie op hun handen kregen. Elders op de wereld kregen mensen die te arm waren om naar de
tandarts te gaan, goudvullingen in hun kiezen. Met de afdruk van een kruisje of een duifje erin. Het is werkelijk
gebeurd en gecontroleerd door artsen in ziekenhuizen! Het komt voor dat mensen goudstof op hun handen of op
hun gezichten krijgen. God legt niet uit waarom Hij bepaalde dingen doet, Hij doet ze gewoon. Maar is dit vreemder
dan Jezus die op het water loopt?
Als de hemel opengaat
Als de hemel opengaat, kan het gebeuren dat mensen in visioenen iets van de hemel gaan zien. Of geluiden gaan
horen – dat komt ook in de bijbel voor - zoals van regen, van watervallen, van de donder. Mensen kunnen nieuwe
geuren gaan ruiken, parfum-, wierook-, bloemen- of brandgeuren. Het is zelfs voorgekomen dat er beerputten
werden geroken. Met een profetisch woord daarbij dat de Heer de beerputten schoon zou gaan maken. God die
Zich vanuit de onzichtbare wereld openbaart, zodat die onzichtbare wereld werkelijkheid voor de mens wordt.
Eigenlijk zouden we deze dingen normaal moeten gaan vinden. Voor de nuchtere Hollander is daar altijd de
mogelijkheid tot dubbel checken! Laten we proberen om te begrijpen wat de Heer doet als Hij ons bezoekt, en Hem
niet voor de voeten te lopen. Dingen horen, ruiken, voelen, zien en zelfs het proeven van de tegenwoordigheid van
God kunnen voorkomen als je op zoek bent naar en wilt ontvangen van het Koninkrijk. Ga er niet naar op jacht,
maar laat dat wat God wil doen gewoon gebeuren. Praat er over met elkaar wat er gebeurt als je van God
ontvangt, toets het, ontwikkel er fijngevoeligheid voor en ook onderscheid. Dat is een proces en als je hierover aan
het leren bent kan het zijn dat je onderweg fouten maakt. Lach dan om jezelf en ga gewoon weer verder! De Heer
stuurt Zelf bij.
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God wil communiceren
God doet dit soort dingen om Zijn tegenwoordigheid kenbaar te maken aan de mens. Hij wil communiceren maar
Hij weet ook dat Zijn gebruikelijke manier van communicatie - rustig en zacht in ons hart, onze gedachten – vaak
door ons gemist wordt. Het maakt het onnoemelijk veel duidelijker als God Zelf Zich aan ons openbaart. God
gebruikt situaties om onze aandacht te trekken. In Exodus 3 trekt God de aandacht van Mozes door de brandende
braamstruik. God doet vaak wondere verschijnselen op een bijzonder creatieve manier en het is altijd weer nieuw,
anders. Door de bijbel heen zien we vele van deze manieren van „spreken‟ van God. Het is moeilijk voor ons
mensen om dit te begrijpen, we kunnen ervan in de war raken. God kan tot je spreken door je gedachten, of door
beelden. Hij kan openbaringen in jouw lichaam geven over ziektes of kwalen die andere mensen hebben. En op
zekere dag kan Hij daarmee ophouden omdat Hij dan op een andere manier tot je wil gaan spreken. Let op de
aandachtspunten van God. Het is niet gebruikelijk dat God door ezels spreekt, toch komt het voor bij Bileam. Ook
is de hemel maar één keer open gegaan om de Heilige Geest als duif naar beneden te laten komen. Hij daalde op
Jezus neer en Jezus werd vol van de Heilige Geest. In Handelingen 2, bij de uitstorting van de Heilige Geest,
kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Uit de hemel kunnen geluiden komen, een
Stem, gezang (in tijden van Opwekking), muziek. Op de allereerste Pinksterdag waren er vlammen van vuur, die
zich op eenieder van hen zette, met als resultaat dat ze allemaal vervuld werden van de Heilige Geest. In
Handeling 4 zijn dezelfde mensen aan het bidden voor opwekking en hier laat de Heilige Geest het gehele gebouw
schudden, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Het gaat om wat het uitwerkt, Gods tegenwoordigheid
in de mens. Mensen VOL van de Heilige Geest.
Daarbij vallen sommige mensen „in de Geest‟, anderen spreken in tongen, of de mens is emotioneel als de Heilige
Geest komt. Gods werkwijze wekt vaak buitengewone verbazing op en vele vragen. Als God ons bezoekt, als de
Heilige Geest komt, zal het verstand zeggen dat wat hier gebeurt niet meer normaal is, het valt niet te begrijpen.
Maar God wil niet tot het verstand spreken, Hij wil tot het hart spreken, zodat de aandacht van de mens op Hem
gefocust zal zijn.
Als God komt
God schudt ons denken, Hij schudt ons verstand. Hoogbejaarde mensen die een baby krijgen. Een maagd wordt
zwanger! Het hele leven van Jezus, God doet onbegrijpelijke dingen. Geestvervoering, een engelverschijning, een
gevangenis die opengaat, aardbevingen.
Zal de komst van God verwelkomd of afgewezen worden? Ten tijde van Jezus was er ook een ruime mate van
verdeeldheid. Soms gebeuren er dingen waarvan je zeker weet dit is God. Doch een tijdje later zit je met je handen
in je haar: wat IS dit? De mens ontvangt openbaring maar zit ook nog met veel grijze gebieden. Het is een
zoektocht en gelovigen hebben elkaar nodig om ontdekkingen met elkaar te delen. Als we nooit iets zien of horen
van Gods tegenwoordigheid in de samenkomsten, dan betekent het dat er een dode religie wordt aangehangen.
Regels en structuren, maar niet het „leven‟ van de Heilige Geest. Jezus schudde moedwillig de theologie van de
Joden door elkaar omdat hun zekerheid daarin lag en niet in God.
God is aan het werk
De meeste verschijnselen hebben te maken met overgave. Aan de buitenkant zie je dan wat er aan de binnenkant
gebeurt. Iemand huilt: het innerlijke verdriet komt eruit. Iemand „glanst‟ van vreugde. Mensen beginnen hard te
lopen, te springen of te marcheren (soms tijdens een visioen). We komen in aanraking met het Koninkrijk van God
en reageren daarop met lichaamstaal of emotionele taal. Als de Heilige Geest vreugdeolie uitstort kan iemand
„dronken‟ worden in de Heilige Geest. Lachen, handen opheffen naar de Heer, roepen, juichen. Met open ogen
voor de ander bidden kan je helpen om gericht te bidden, je kunt dan zien wat er gebeurt: de vreugde, de
genezing. Als iemand valt laat hem dan zo lang mogelijk liggen, in tegenwoordigheid van de Heer. God is aan het
werk. Je leert om aan de buitenkant te zien, te „lezen‟ wat Hij aan het doen is. God werkt in het geestelijke, maar
ook in het lichaam. Mensen voelen soms warmte, ze staan niet alleen te schudden op hun benen, ze „schudden‟
ook van binnen. Geest, ziel en lichaam komen in de tegenwoordigheid van God. Je kunt gerichte vragen stellen
aan de persoon waar je voor bidt om nog beter het werk van de Heilige Geest te leren herkennen. Bovendien kun
je openbaring ontvangen voor die persoon, als de Heilige Geest in jouw eigen gedachten spreekt.
Door manifestaties van de Heilige Geest valt het traditionele, religieuze patroon compleet in duigen. Wondere
verschijnselen kunnen er de oorzaak van zijn dat zelfs een professor in de theologie moet erkennen dat ook hij
openbaring nodig heeft. Misschien komt die openbaring door een kind, of door iemand die pas gelovig geworden
is. Voor God staat iedereen op gelijk niveau, een gezonde zaak! Hij spreekt door doorsnee christenen heen, door
kinderen en door imperfecte mensen. Hij geeft ze profetische woorden, woorden van kennis en visioenen. De
Heilige Geest bezocht dat meisje uit Nazareth en niet die hogepriester. Wat we allemaal nodig hebben is overgave
en gehoorzaamheid. Overgave, ook aan eventuele emotionele uitingen als huilen, schreeuwen en roepen. Bij God
moeten we misschien een keer gek doen om in een nieuw niveau van vrijheid te komen. Jezus legt niet uit waarom
Hij op het water liep. En waarom was het nodig dat er modder op de ogen van blinden gelegd werd? Kan die man
niet herstellen zonder dat Hij omvalt, zonder dat hij schudt of lacht? God doet het op Zijn manier!
Overgave: Heer doet U maar wat U wilt.
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Als je gaat leren om te bidden en te profeteren, als de gave van genezing vrij komt en de gave van kennis, dan wil
je daar meer over weten. Want je begrijpt niet alles. Als God aan het werk gaat, dan komen er allerlei vragen die
we nog nooit eerder hadden. Waarschijnlijk dezelfde vragen die de mensen hadden op de eerste pinksterdag, toen
er ook allerlei dingen gebeurden die ze niet begrepen.
Er moet ruimte gegeven worden voor gebed en voor bediening. Er moet gekeken worden hoe dat het beste past in
de gemeente of kerk. Er moet gelegenheid gegeven worden aan de mensen om in aanraking te komen met de
tegenwoordigheid van God. Wat gebeurt er als God mensen aanraakt? Het beste is om van mensen zelf te horen
wat God bij zulke gelegenheden doet! De getuigenissen zijn een onderdeel van het gehele leerproces. Dan ga je
zien dat de praktijk aansluit bij de theorie, en omgekeerd.
-

Houd geen medisch vraaggesprek.
Sta open voor het werk van de Heilige Geest, maar spreek of handel niet overijld.
Behandel degene voor wie je bidt met respect
Niet alles wordt door één gebed opgelost; vaak is er pastorale begeleiding nodig.
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De praktijk

Gebed is een opdracht voor elke christen! Een echte bediening in gebed is meestal een roeping, daar komt ook
veel meer bij kijken. Als je een krachtige en oprechte bidder wilt worden, dan helpt God je om hierin te groeien.
Het is raadzaam om een vertrouwenspersoon te zoeken waarmee je veel dingen kunt delen en die jou ook
ondersteunt en omringt met gebed. Onderzoek jezelf, je gewoontes, je gedachten, vraag of de Heer je wil leiden
naar zuiverheid. ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;zie, of bij mij een heilloze
weg is, en leid mij op de eeuwige weg.’
Zoek Jezus in alles, want Hij zegt: ‘Wie in Mij blijft gelijk Ik in hem, draagt veel vrucht.’
Het onderhouden van een nauwe relatie met Jezus is uitermate belangrijk en heilzaam en ook dat je Gods Woord
dagelijks in je opneemt. Sta de Vader toe jou te snoeien. Breng de woestijn van jouw eigen leven in cultuur. Breek
harde plaatsen open. Groei houdt vaak in dat er omgehakt moeten worden, gerooid en uitgerukt, om ruimte te
maken.
Wat kan er in de weg staan?
Bitterheid, jaloersheid, hebzucht, angsten, haat, verdriet, afwijzing, materialisme, lusten, zelfmedelijden,
depressies, liegen, lage zelfdunk
Het is belangrijk dat we met gebedszaken heel zuiver omgaan. Laat de Heilige Geest jouw leven leiden en vraag
Hem of je mag groeien in liefde, dienstbaarheid, vriendelijkheid, trouw, openheid, zelfbeheersing, vrede, vreugde,
zachtmoedigheid, rechtvaardigheid.
Sta altijd open voor correctie, vraag om correctie en input
Het is verstandig om, als je bidt, dit in ieder geval met z‟n tweeën te doen. Dan kun je elkaar ondersteunen en zo
nodig corrigeren. Gebed is een gave van dienstbaarheid. Onderwerp je aan elkaar en zorg dat je regelmatig
evalueert. Pas op met openbaringen over de toekomst of over het verleden van de persoon waar je voor bidt. Als je
daar verkeerd mee omgaat, dan kun je iemand akelig vastzetten.
Vergeet nooit dat je fouten kunt maken
De gave van profetie gaat altijd samen met menselijke aspecten. Je verantwoordelijkheid daarin is groot.
Profetieën moeten altijd afgewogen worden. Zeg niet: „Zo spreekt de Heer‟, stel liever voorzichtig vragen. Of zeg
zoiets als: „Ik denk dat de Heilige Geest het volgende wil aangeven.‟ Of: „De Heer wil je bemoedigen met het
volgende.‟ Bepaalde dingen kun je beter voor jezelf houden. God laat je namelijk soms dingen zien die alleen voor
jou bestemd zijn, zodat jij gerichter kunt bidden (in je persoonlijke tijd met Hem). Je mag altijd bidden voor je
familie, kennissen of voor een zieke buurman. Waar echter een leiderschapsstructuur aanwezig is en specifieke
gebedsteams zijn ingesteld, zal je je daarin onder dat gezag moeten stellen. Weet waar je begrenzingen liggen.
Eerbied voor God
Laten we bij alles wat we doen God de eer geven. Denk er ook altijd aan dat we de Here Jezus
vertegenwoordigen, en dat de indruk die we vestigen belangrijk is.
Respect voor mensen
Mensen zijn kwetsbaar, behandel ze daarom met zorg. Wat zou de Here Jezus gedaan hebben? Een mens is
geschapen naar Gods beeld. Beschaam het vertrouwen dat je krijgt niet en geef je volle aandacht aan die persoon.
Bovendien is het goed om er over na te denken wat cultureel gezien acceptabel is. Hoe kun je je afstemmen op, de
taal spreken van, de ander? Wat komt over bij de ander, zonder dat je hem of haar bedelft onder je eigen
woordenstroom, waarvan de ander maar de helft begrijpt? Wees fijngevoelig, voorzichtig, stem je af, vraag de
Heilige Geest om je ook hierin te leiden. De woorden die je spreekt zijn belangrijk en kunnen bijzonder waardevol
zijn voor de ander. Christelijk „jargon‟ kan afschrikken. Ga ook daarin naast de mensen staan, zodat het begrijpelijk
is. Wat is ons doel? Gods hart uitdragen! Landsculturen kunnen eveneens enorm verschillen. In India bidt een man
zelden voor een vrouw, alleen van een predikant of andere leider wordt dat geaccepteerd.

Jeugd met een Opdracht Ede
Otterloseweg 18a - Ede – Nederland
+31(0)318-655187 - info@ywam-ede.nl

Geef de Heilige Geest de ruimte en de tijd
Het is ons werk om God toe te staan om te werken. Hij zal meer kunnen doen als wij minder doen. We werken met
Hem samen. Haastwerk is verkeerd. Wacht op de Here. Wij doen 2 %, Hij 98%!
Werk als een team samen
De één leidt in gebed, de ander ondersteunt hem/haar daarin en geeft ook ondersteuning bij praktische zaken,
zoals zakdoekjes aangeven, iemand opvangen wanneer hij of zij valt, enz. Iedere bidder heeft verschillende gaven.
Houd de ogen open als je bidt
Zie wat de Heilige Geest aan het doen is: lichaamstaal, emotionele uitdrukkingen. Stel vragen als je er geen idee
van hebt wat er aan de hand is, zoals: „Wat is God aan het doen?‟, „Hoe gaat het?‟
Wees een ‘vredebode’
Doe datgene wat iemand het meeste zal helpen om in de tegenwoordigheid van God te komen. Laat weg wat niet
absoluut noodzakelijk is: veel lawaai, onnodige aanraking, lichaamsbewegingen. Laat het eventuele schudden van
je hand of lichaam - vanwege de zalving - niet storend zijn voor de persoon voor wie je bidt.
Gerichtheid op de Heilige Geest
Wat zegt de Heilige Geest? Wees een medewerker van de Vader.
Doordrenkend gebed
Laat mensen zo lang mogelijk in Gods tegenwoordigheid blijven. Iedereen heeft vele malen gebed nodig.
Het vallen
Het vallen is niet ons doel, maar het gebeurt. Duw nooit! Geef mensen ook niet het gevoel dat ze moeten vallen!
Wanneer iemand valt, stel de persoon dan op zijn/haar gemak en laat er iemand bij blijven zolang het nodig is.
Wees creatief in je bidden
Zeg niet alleen maar: „Meer, meer.‟ Sommige verzen aan het begin van de brieven van Paulus zijn erg geschikt om
mee te beginnen: „We zegenen je met de vrede en tegenwoordigheid van Jezus.‟ „Laat Zijn liefde en kracht zich in
je vermeerderen.‟
Iedereen ontvangt anders
Sommigen ontvangen het gebed liever staand, anderen zittend of liggend. Bij de ene persoon zul je lichamelijke
manifestaties zien, bij een ander hoeft dat niet het geval te zijn.
Kijk uit met ‘woorden’ en ‘profetieën’
Blijf binnen de begrenzingen van bemoediging en opbouw. Geen voorspellingen of bijzondere leiding uitspreken.
Controleer af en toe eens bij de persoon: „Is het soms mogelijk dat…‟
Uitleg
Leg zoveel mogelijk uit wat er gebeurt. Laat de mensen niet in een leegte zitten. Het zal hen helpen om zich
zekerder te voelen.
Lawaai
Als iemand erg veel lawaai maakt, wat duidelijk storend werkt naar anderen, neem dan de persoon mee naar een
andere ruimte.
Je eigen uiterlijk
Wees er zeker van dat je de „geur van Christus‟ verspreidt. Wees op je hoede voor lichaamsgeuren en zorg voor
een frisse adem.
Het gebedsteam
Blijf alert door je contact met anderen van het gebedsteam. Neem regelmatig de tijd voor een gesprek, evaluatie,
onderwijs en gebed voor elkaar.
Integriteit
Kijk uit op welke manier je iemand de handen oplegt. Oefen geen druk uit. Raak alleen hoofd of schouders aan
wanneer je als man bidt voor een vrouw. Wanneer je gedurende langere tijd bidt voor een vrouw, laat er dan
tenminste één andere vrouw bij zijn.
Het bidden
Voor je zelf gaat praten met degene waar je voor gaat bidden, dek jezelf dan onder het bloed van de Here Jezus.
Vraag om bescherming en wijsheid. Begin dan altijd met een niet te lang, oriënterend gesprek. Vraag aan de
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persoon wat het probleem is, en hoe hij of zij daar al last van heeft en of hij/zij misschien zelf weet hoe het komt.
Ga niet te diep, je bent geen dokter en hoeft dat ook niet te zijn. Open jezelf ook voor het werk van de Heilige
Geest en doe niets overhaast.
-

-

Vraag om de aanwezigheid van de Heilige Geest.
Houd je ogen open, terwijl je bijvoorbeeld bidt in tongen, of Gods Geest vraagt om door te gaan met Zijn werk.
Sta de Heilige Geest toe Zijn werk te doen (geen „gebedsgeklets‟, hoe meer wij „bidden‟ (praten), hoe kleiner
ons geloof is). De Heilige Geest weet beter dan jij wat er nodig is!
Laat je gebed geen opsomming zijn van wat jij en God allang weten: „Vader, deze vrouw is ziek. Ze is al bij de
dokter geweest en die heeft gezegd dat…‟ Je bent tegelijkertijd actief en passief bezig. Zegen het werk van de
Heilige Geest (actief) en wacht of de Heer iets belangrijks tegen je te zeggen heeft (passief). Spreek datgene
waarvan je voelt dat God het zegt uit, maar spreek of doe alleen iets als de Vader je dat zegt.
Vraag degene waar je voor bidt om ontvankelijk te zijn (te komen om te drinken). Laat hem of haar open zijn
om iets van God te ontvangen.
Vraag degenen voor wie je bidt of hij/zij zelf een gebed wil uitspreken (dan kun je geloof onderscheiden). Dit
opent ook vaak het hart van de mens, waardoor de Heilige Geest ruimte krijgt om te werken.

Tijdens het bidden kun je aan degene waar je voor bidt vragen:
- „Hoe gaat het?‟
- „Laat God je soms ergens aan denken?‟
- „Voel/merk je iets?‟
- „Is er iets wat belangrijk kan zijn om te vertellen (zonde belijden, een gebeurtenis of naam komt boven; bij
demonie: stemmen horen, enzovoort)?‟
Onderbreek het gebed echter niet te lang. Ga meteen weer verder.
Wanneer de Heilige Geest een zonde openbaart (aan jou of aan degene voor wie je bidt), help de persoon dan die
zonde te belijden en vergeving te ontvangen, of iemand die tegen hem of haar gezondigd heeft, te vergeven.
Aarzel niet om meerdere keren te bidden als je de gewaarwording hebt dat het zinvol is. Let op eventuele
lichamelijke reacties bij de persoon, dit kan een teken zijn dat de Heilige Geest aan het werk is:
-

tranen, huilen, snikken: laat de Heilige Geest Zijn troostende werk doen
heen en weer „wiebelen‟
naar voren of naar achteren leunen
lichte trilling van handen, oogleden of het hele lichaam
vrede, vreugde, lachen, „glans‟ op het gezicht
omvallen
transpireren
warmte/hitte
diepe ademhaling
tinteling

Zelf kun je soms ook ervaren dat de Heilige Geest aan het werk is:
- liefde en vrede
- tinteling in je handen
- een verkoelend gevoel (levend water)
- een warm gevoel (heilig vuur)
- windvlaag
- (zoete) geuren
- een gevoel van veiligheid
Sta altijd open voor de geestelijke gaven tijdens de bediening:
- woord van kennis (openbaring)
- woord van wijsheid
- spreken in tongen
- profetie
- gave van geloof
- gaven van genezingen
- gaven van tekenen en krachten
- onderscheiden van geesten
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Problemen waar mensen mee kunnen kampen:
- er zijn lichamelijke of psychische oorzaken
- zonde (zelf begaan of door anderen aangedaan)
- emotioneel (psychosomatische kwalen, door doktoren geschat op 80%)
- sociaal (het opkroppen van negatieve gevoelens, bijvoorbeeld boosheid, bitterheid, jaloezie, niet kunnen
vergeven, ongezeglijkheid)
- demonisch: druk, kwelling (mag je verbreken in de naam van Jezus)
- gebondenheid: er is bevrijding nodig. Het is verstandig om iemand met meer ervaring hier bij te vragen.
- Vervloekingen: negatieve uitspraken van mensen (ouders, medechristenen, officiële verklaringen, enz.)
verbreken
- voorgeslacht (familiegeesten, van generatie op generatie)
Bidden voor bevrijding van demonie of familiegeesten zijn pittige klussen. Een waarschuwing is hier op zijn plaats!
Laat alleen een ervaren bidder hiervoor bidden, die weet waar hij mee bezig is. Het kan namelijk zeer hardnekkig
zijn en de mogelijkheid bestaat dat je zelf in meer of mindere mate slachtoffer wordt van geesten, die je gaan
plagen of angstig kunnen maken.
Na het gebed
Je kunt stoppen met bidden wanneer het probleem is opgelost, wanneer de Heilige Geest zegt dat het genoeg is,
of als je niets meer weet te zeggen (bidden). Je kunt ook stoppen als de persoon waar je voor bidt duidelijk maakt
dat het goed is.

