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Gordon L. Anderson,   “De drie fases van Opwekking”.                     
 

Opwekking is een tijd waarin mensen tot besef komen dat God wérkelijk altijd tegenwoordig is, en altijd 

bereid is om door zijn volk te werken aan het Koninkrijk… Als mensen zo Zijn tegenwoordigheid gaan 

beseffen, gaan er dingen gebeuren!  Opwekking betekent verandering, en “godsdienstige” mensen zijn vaak 

bang om daardoor hun positie en invloed te verliezen; zo durven ze soms niet met God mee te werken. 

Daarom ook is gebed nodig.  

Maar gelukkig: de voorwaarde voor een Opwekking is juist, dat de kerk eerst krachteloos en vruchteloos is… 

      

Fase 1. - Uitreiken naar God 

Als mensen gaan bidden, is de opwekking in feite al onderweg!  De slaperigheid van de kerk is een moeilijk te 

doorbreken gebondenheid, waardoor de passie, heiligheid en vrucht van de gemeente stagneert.  Als mensen 

gaan bidden, wordt de slaperigheid doorbroken en beseft men dat terugkeer tot de ”1
e
 liefde” nodig is… 

2Kron.16:9a -“Want de ogen van de HEERE gaan over de hele aarde, om krachtig      bij te staan hen, wier 

hart volkomen naar Hem uitgaat”.  

 

Fase 2. – Ontvangen van God 

Deze fase, waarin vaak gejubeld, geweend, gebeefd of gevallen wordt, trekt meestal de meeste aandacht. Uit 

angst hun waardigheid te verliezen door zulke emoties de vrije loop te laten, trekken sommigen zich dan terug. 

God raakt echter harten aan, er gebeuren dingen, en mensen gaan Gods tegenwoordigheid ervaren. Er vindt 

vernieuwing plaats!  De Heilige Geest woont in ons als in een tempel, en dat besef gaat groeien en blijft niet 

zonder effect…  want dit alles heeft een doel… 

 

Fase 3. – Uitreiken voor God 

Mensen worden vervuld met de Heilige Geest, en zien dan dat God ook hén kan gebruiken!  Ze gaan anderen 

bereiken, tot de Heer leiden, genezen, zegenen, enz. (1Kor.12:7-11).  De Heer belooft immers dat we Zijn 

kracht ontvangen om Zijn getuigen te zijn tot het uiterste der aarde (Mat.24:19; Hand.1:8).  Hij doet dat. 

 

 

Earl Creps: Kracht en Proces 
 

De kerk is aan het veranderen, en er ontstaan twee groepen: de opwekkingsmensen en de strategen.  Beide 

hebben op hun terrein veel werk te doen in onze tijd. Maar ze moeten wel leren samen te werken als de kerk 

haar volle potentieel wil bereiken.  Die twee horen bij elkaar…  Heere God, geef ons wijsheid  daarin… 

 

 

Charles A. Brewster: Mannen in Opwekking 
 

Het grootste zendingsveld in onze tijd is:  Mannen…  Er zijn té weinig mannelijke voorbeelden van godsvrucht, 

en de kerk doet er té weinig aan.  Als wij serieus bezig gaan met Opwekking, moeten we ons richten op: 

 Geestelijke gezapigheid onder gelovigen. 

 Comfortabele levensstijl onder niet-gelovigen 

 Wijdverbreide afwijzing van morele waarheid 

 Gebrek aan christelijke geloofwaardigheid 

 Gebrek aan waarachtig leiderschap in de plaatselijke en nationale kerk. 
 

Er is duidelijk een Opwekking nodig om hier doorheen te breken… en wij kunnen eraan meewerken: 
 

1. Discipline is nodig, om door onze gemakzucht heen te breken, dagelijks je opofferen (Rom.12:1). 

2. Verwachting is nodig naar steeds meer van Gods Geest en Zijn tegenwoordigheid om de strijd tegen de 

vijand aan te kunnen. 

3. Transparant zijn is nodig, waardoor men effectief wordt in gebed en elkaar spits houdt. 

4. Heiligheid is nodig, apart van de wereld en gehoorzaam aan Gods Woord. Jonge en oude mannen moeten 

terugkeren naar God, als strijders voor Hem, als hoofd van hun gezin, als leiders in kerk en maatschappij, klaar 

voor de Opwekking die God ons wil sturen.   
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Tommy Barnett:  Openbaring uit de eerste hand 
 

Waarom groeien en bloeien sommige kerken?   Ze zetten hele steden in beweging, maar een paar generaties 

later zijn ze niet meer in beeld… Waarom verliezen mannen en vrouwen hun visies en dromen?  Ze hebben een 

persoonlijke openbaring nodig in hun relatie met God. 

De vrouw bij de bron in Samaria (Joh.4:4-30)  had een persoonlijke ontmoeting met Jezus.  Hij sprak haar niet 

aan over voorschriften omtrent het huwelijk, maar over het hart van haar probleem:  Hij kénde haar, en ze had 

levend water nodig!  Daarvan vertelde ze aan de mensen, en die kwamen toen zélf naar Jezus toe om Hem te 

horen spreken. Toen kregen ook zij een persoonlijk geloof (Joh.4:42)! 

 

Kun ook jij zeggen: ik geloof niet langer om wat anderen zeggen, maar ik heb Hem persoonlijk leren kennen?  

Met “tweedehands openbaringen” kun je veel doen: je kunt zelfs wonderen meemaken en grote kerken bouwen, 

en toch die eerstehands openbaring van God in je leven missen. Maar als je zelf een ontmoeting met God hebt 

gehad, dan verander je. Toen Mozes van de berg afkwam na zijn ontmoeting met God, konden de mensen aan 

hem zien dat hij was veranderd… Als we een persoonlijke ontmoeting met God hebben gehad, geloven we niet 

langer om wat onze ouders of de predikant zeiden, en dan zien we ook grotere resultaten in ons leven.  Hoe hoor 

je God nu spreken? Dat gebeurt allereerst door de Bijbel (Joh.15:7), maar ook spreekt hij diep in onze geest als 

we persoonlijk naar Hem toe gaan en dicht bij Hem leven. Zo leren we Hem steeds beter kennen. 

 

De manier om een goede kerk te bouwen is: een nood vinden en daarin te voorzien. Onze keurige kerk begon 

naar verzorgingshuizen te gaan, en veel kerkbanken moesten plaatsmaken voor rolstoelen. Als je van God een 

openbaring krijgt uit de eerste hand, zal God je een plan geven om je kerk te bouwen. Als je zijn hart leert 

kennen, zal je doen wat Jezus deed. Als wij mensen buiten sluiten, komt God niet binnen… Al kunnen we niet 

achter homoseksualiteit en abortus staan, we verwelkomen ook die mensen in onze kring van liefde.  Daarbij zal 

Gods plan met jou altijd passen bij jouw unieke persoonlijkheid. Hij vernieuwt je geest, Hij is je Vriend die 

naast je staat in vreugde en verdriet, Hij geeft je de ideeën hoe zijn kerk op te bouwen. Zijn Heilige Geest is je 

Leidsman als andere helpers wegvallen, en echte vrede in je hart komt uit die “openbaring uit de eerste hand”! 

 

 

 

Bill Bright: Vasten en gebed  
 

Nog nooit in de geschiedenis is de Heilige Geest zo nodig geweest in de wereld en de kerk.  De Heilige 

Geest komt op gelovig gebed - maar als Gods volk daaraan het Bijbelse vasten toevoegt, is dat als een 

geestelijke atoombom in de hemelse gewesten die de bolwerken van de vijand vernietigt en Gods kracht 

vrijzet op een manier die anders onmogelijk zou zijn.  

 

Ik wandel al 55 jaar met onze wonderbare Heer, en kende het vasten; maar in 1994 begon de Heer tot me 

te spreken over het belang van langere perioden van vasten en gebed, omdat het de belangrijkste manier is 

om ons naar Psalm 35:13 te verootmoedigen voor de Heer, zoals in 2Kron.7:14 staat: “…als mijn volk, 

waarover mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en bidt en mijn aangezicht zoekt, en zich van zijn 

slechte wegen bekeert, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land herstellen.”  

Dus vastte ik 40 dagen op alleen water en vruchtensap, over een aantal belangrijke zaken en voor de 

Grote Opdracht (meer in zijn boek “The Coming Revival”).  Het werd een van de grootste geestelijke 

ervaringen van mijn leven. Vooral op de 29
e
 dag sprak God zeer krachtig uit 2Kron.28-30 over de 

heropening van de tempel door koning Jehizkia in de allereerste maand van zijn regering. Hij deed een 

oproep om terug te keren tot de Heer met een geweldige respons! Er kwam grote vreugde in Jeruzalem… 

 

Net als in Juda, is onze natie in snel temp bezig moreel en geestelijk decadent te worden. Jehizkia schreef 

brieven aan de leiders in Israël en Juda, en ook ik heb toen  brieven geschreven aan vele invloedrijke 

christenen, met een oproep voor vasten en gebed, om Gods aangezicht te zoeken over hoe wij als zijn 

dienstknechten kanalen kunnen zijn voor opwekking in ons land en in de wereld.  De resultaten waren  

geweldig, en Gods Geest werkte al in de volgende maand, januari 1995, met opmerkelijke resultaten. 

Sindsdien zijn we elk jaar bij elkaar gekomen. Het ootmoedig zoeken van God is een zaak van leven en 

dood, ook voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom dring ik er bij alle gelovigen op 

aan om te bidden en te vasten voor hun land, voor de wereld, en voor de Grote Opdracht…   
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David Yonggi Cho: God gaf mij een droom… 
 

Als predikant bad hij om de grootste kerk in Korea. Zondag na zondag preekte hij, maar slechts een paar dozijn 

mensen kwamen.  Op een ochtend ging hij depressief in een hoekje van de kerk zitten, en huilde en bad. 

Plotseling was hij in de tegenwoordigheid van de Heilige Geest, en God zei, “Mijn zoon, stel je voor dat de 

Israëlieten in de woestijn kwakkels waren gaan vangen, hoeveel hadden ze dan gekregen?” Ik zei, Vader, in de 

woestijn zijn geen kwakkels”. En de Heilige Geest zei, “Maar toen ik Mijn Geest zond hoeveel kwakkels vingen 

ze toen?” Ik zei, “De kwakkels vielen als stof op de grond”. En Hij zei, “Denk je niet dat ik hetzelfde voor jou 

kan doen?  Je hebt van alles gedaan met je eigen slimheid,  maar als je slechts de Heilige Geest aanwendt, kan ik 

zondaren sturen als stof…”. 

Hij vertelt: Ik was geschokt door deze openbaring. Tot dan toe dacht ik dat ik was geslaagd in de school van de 

Heilige Geest. Ik was wedergeboren en sprak in tongen. Maar God liet me weten dat ik voortdurend 

gemeenschap moest hebben met de Heilige Geest…  en ja, de kerk ging groeien. 
 

Op een dag, toen ik bad, gaf de Heilige Geest me een vreemde instructie: “Sluit je ogen. Je moet je voorstellen 

dat deze plaats bomvol mensen zit, zelfs als is er nu niemand. Ik werk door visioenen en dromen; dat is de taal 

van de Heilige Geest” (Spr.29:18).  

Toen de kerk groeide, sprak God op een dag tot zijn hart: “Mijn zoon, ik ben groter dan jij denkt. Waarom 

verander je je dromen niet, waarom geloof je niet dat ik je 1000 bekeerlingen per maand kan sturen?” “Vader, 

dat kan ik niet geloven, dat is te groot.” Maar God zei, “Droom meer en bid meer. Dus begon ik te bidden en te 

vasten, en tenslotte had ik daarvoor een visioen en droom, de taal van de Heilige Geest, in mijn hart. En binnen 

het jaar begonnen we 1000 bekeerlingen per maand te krijgen.  

Hij zegt:  “Everything starts from visions and dreams.  If you have a burning desire to build a large church, 

then in the name of Jesus Christ, take up the prayer brush, dip it into the ink of the Word of God, and start 

drawing  the visions and dreams  on the canvas of your imagination”.  
 

Opvallend in het verhaal is dat hij wacht tot de Heer hem de droom zichtbaar maakt in zijn hart. Hun kerk groeit 

sindsdien, niet door het grote gebouw of de predikant, maar door mensen die hun buren tot Christus leiden.  Hij 

liet vrouwen celgroepen leiden toen niemand dat zag zitten: omdat God het zei, én omdat ze beschikbaar waren! 

 Hij besluit met: Vandaag hebben we 760.000 leden en 25.000 celgroepen. Ja, de kerk van Korea groeit snel – 

omdat onze leiders, predikanten en leken brandende visioenen en dromen hebben – en die aan God hebben 

gegeven.  – En: zijn kerk is nu de grootste ter wereld… 

 

 

James O. Davis:  Opwekking – een walvisgroot verhaal! 
 

Wil jij verschil maken, of trek je je niets aan van het morele verval om ons heen?  Het boek Jona laat in een 

historische mega-opwekking zien wat God kan doen, als Hij óns mag gebruiken voor een opwekking.  

God heeft ook voor jouw leven een heel persoonlijk kompas, waar Hij speciaal jou in gebruiken wil!  Zijn 

kompas is niet vaag maar specifiek. Hij wil het je laten zien, maar: wil jij wel door Hem gebruikt worden? 

Wees niet als Jona, die een gemakkelijkere weg wilde gaan;  hij vluchtte, en dat kwam hem duur te staan… 
  
Wie betalen er de hoogste prijs, als er geen geestelijke opwekking komt in onze generatie?  Onze kinderen! 

 

 

Richard W. Dortch:  Niet willen vergeven - een barriere tegen Opwekking 
 

Een van de effectiefste vijandelijke wapens tegen opwekking is het bevorderen van tweedracht, kwaadsprekerij,  

jaloezie, roddel  en verkeerd gedrag. Dit alles neemt onze eenheid en blijdschap weg; het maakt dat we geen 

krachtig getuigenis meer brengen, en het blokkeert de vrije stroom van de Heilige Geest… 

Laten we dus niet meer oordelen, maar leren vergeven.  Zélf hebben we die vergeving immers ook zo nodig!   

Dat komt heel dichtbij, als mensen jou pijn doen – maar God kan je liefde géven. Als we gaan vergeven kan 

God de kanalen openen in ons hart, om zijn Opwekkingszegen via ons te laten stromen naar anderen. 
 

Hij wil zelfs verder gaan, en óns instrumenten maken van verzoening en liefde (Mt.5:23-24), in deze wereld die 

door de vijand wordt opgehitst tot wrok en haat en strijd.  Daarin is Gods liefde-balsem door ons heen zó nodig! 
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John Kilpatrick: De kerk in Brownsville 
 

Hoe kunnen wij deelhebben aan Opwekking vandaag??  In de meeste christenen brengt het woord Opwekking 

iets dieps teweeg.  In onze “Assemblies of God” -kerk te Brownsville, Pensacola (USA), hebben we zo’n 

uitstorting van de Heilige Geest gezien. Hoewel we er twee jaar volhardend en consequent voor gebeden 

hadden,  overtrof het op alle manieren onze stoutste verwachtingen, toen die Opwekking kwam!  Miljoenen 

mensen van over de hele wereld zijn gekomen. O, wat hebben we allemaal wel niet gezien en gehoord… 
 

Iedere beweging van God is weer anders, en toch hebben ze allemaal vergelijkbare dingen. Soms konden wij 

bijna de echo’s horen van de Opperkamer, van Azusa Street, of van de Opwekking in Wales. De dingen die 

meestal daarin voorkwamen zijn: 

 

 Gepassioneerd gebed 

 Urgentie en zalving 

 Berouwvol gesnik en vreugdekreten 

 Intense momenten van beslissingen over leven-en-dood  

 Vloedgolven van goddelijke bezoeking 

 Glorieuze initimiteit met God. 

 Elke opwekking heeft als ’t ware de “kus van God” erop, en een explosieve inhoud! 

 

God heeft in onze generatie mensen geroepen met een honger naar God, die ernaar verlangen dat hun generatie 

wordt aangeraakt door Gods kracht – mensen die de weg bereiden in deze 21
e
 eeuw… Want uiteindelijk gaat het 

bij Opwekking niet om alle opwindende dingen, maar om heilige harten en om de oogst!  

  

 

 

Rick Dubose:  Vier sleutels voor een groeiende Opwekking 
 

Toen ons kleine kerkje in Sachse (USA) werd aangeraakt door de opwekking in Brownsville, merkten wij, dat 

we een kerk waren waarin de Opwekking zich aan het ontwikkelen was – hij groeide!   Maar… toen iedereen 

beweerde dat we er wel zo’n beetje waren, stopten we met naar méér te streven, en toen gingen we achteruit… 
 

Het was begonnen met dat God ons opriep, de dag van het kleine begin niet te verachten. “Niet door kracht 

noch door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HERE” (Zach.4:6).   
 

God gaf ons vier sleutels voor Opwekking in Sachse: 
 

1. Bijbelse waarheid in jullie kerk is belangrijker dan een groot aantal gemeenteleden hebben. 

2. Wees een gemeente die zorgt: 

A.   Zorg en aandacht voor God – wees een aanbiddende kerk 

B.   Zorg voor mensen – mensen zijn belangrijker dan programma’s. 

3. Blijf nederig.   

4. Wees vol van echte kracht – dat kan alleen Gód geven.  Kracht en redding horen bij Opwekking… 
 

Toen wij dachten: “Wij hebben een Opwekking!”,  bracht God ons naar een dorre plaats, omdat we trots waren 

geworden. God wil Zijn kracht investeren in een kerk die Hem alle glorie geeft…  Nu is de opwekking weer 

terug, maar we hebben er wel van geleerd: we moeten verbroken blijven.  God heeft ongelooflijke dingen 

gedaan, en Hij wil die ook voor jullie doen;  maar:  ga niet voor de actie van God, maar voor God Zélf… 

 

Wij kunnen geen specifieke datum geven voor het begin van de opwekking. Onze groei van 17 naar 700 leden 

ging geleidelijk. We willen God gehoorzamen, zelf terzijde stappen, en de Heilige Geest aan het werk laten om 

de Opwekking ook verder te laten groeien. We zijn er nog niet, maar God gaf ons een herleving, en of Hij dat nu 

geleidelijk wil laten groeien of ons wil treffen met een grote uitstorting, dat laten we aan Hem over!  Laat de 

Opwekking niet oppervlakkig worden, laat Gods volk groeien.  

Wees trouw in Gods Waarheid als degelijk fundament;  wees zorgzaam; geef Gods echte kracht de ruimte; en 

blijf nederig voor Zijn aangezicht – en je zult Opwekking ervaren.  
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Sam Farina:  Ervaar de Overstroming 
 

Je kunt opwekking vergelijken met een glas dat gaat overstromen. Welke druppel is het nou, die het glas van de 

mensenziel laat overstromen? Elke druppel is belangrijk, maar die laatste is het die alles verandert. Wat was die 

geschiedenis-veranderende, opwekking-brengende druppel in het leven van mensen als Josia, Ezra en Nehemia?  
 

We denken vaak aan 2Kron.7:14;  maar Jezus heeft ons als Zijn kerk meer dan 200 opdrachten gegeven – wát is 

die laatste druppel die de opwekking doet stromen?  Wat was de druppel die Jonathan Edwards toevoegde, die 

een opwekking veroorzaakte die duurde van 1740 tot 1770?  Wat is die druppel voor óns?  
 

We kunnen veel leren van Bartimeüs (Markus 10:47-50): 

1. Bartimeüs riep het uit naar de Heer.  Historisch gezien, begint Opwekking altijd met een roepen tot God.   De 

recente “overstroming” in Brownsville, Pensacola, kwam na twee jaar roepen in gebed. Wees als een kind dat 

om aandacht roept:  hoe vaak je ook zegt dat het stil moet zijn, het blijft schreeuwen… 

2. Bartimeüs weigerde naar kritiek te luisteren. Ook al zei men dat hij zich stil moest houden, hij weigerde te 

stoppen. En bij iedere opwekking zijn er helaas kritische mensen. Zelfs gerenommeerde christenen hadden vaak 

kritiek, maar de opwekking bleek écht!  Misschien is die druppel die Opwekking brengt wel, dat je weigert naar 

die kritiek te luisteren. 

3. Bartimeüs ging nog harder roepen.  Een wanhopig roepen naar God is duidelijk te zien bij elke opwekking. 

Laat dat uitroepen in gebed prioriteit krijgen - een nóg luider roepen, om Opwekking te zien. 

4. Bartimeüs stond klaar toen Jezus riep. Als Jezus bij ons stilstaat, ook héél persoonlijk, is het belangrijk om 

direct te antwoorden. Zulke ervaringen zijn er niet zoveel in je leven!  Als Bartimeüs niet klaar was geweest 

voor deze ontmoeting, had hij weinig kans meer gehad - want enkele dagen later werd Jezus gekruisigd… 

5. Bartimeüs wierp zijn mantel af!  Hij stond niet alleen klaar, maar hij greep vooruit op wat Jezus zou doen – 

want die mantel was in hun tijd een speciaal kleed waarmee men aangaf een erkende bedelaar te zijn. Hij gooide 

a.h.w. zijn hele bedel-vergunning af!  

6. Bartimeüs wist wat hij wilde. Toen Jezus vroeg wat hij nodig had, zei hij eerlijk wat hij wou: Zien!  Zeggen wij 

ook eerlijk wat wij willen: Opwekking!  Als Jezus langskomt, zijn ook wij dan bereid om de mantel van onze 

zekerheden af te werpen en Hem in Opwekking te volgen?  

 

 

 

 

J. Mikel French: Geestelijke Herleving 
 

Gods barmhartigheid op Zijn volk beweegt als een ademtocht van Opwekking, die de creatieve kracht van de 

Heilige Geest vrijzet.  Sommigen menen dat in onze complexe wereld, die naar het Laatste Oordeel snelt, de 

opwekkingstijd voorbij is. Maar het is zo heerlijk in Ezech.37 te lezen, dat God de dorre doodsbeenderen in het 

dal doet herleven… Als wij gaan bidden en Hem toestaan Zijn krachtige levensadem in ons te blazen, dan wil 

Hij Opwekking brengen.  

De verlorenen van onze generatie hebben de creativiteit van een frisse nieuwe beweging van God nodig. 

Daarvan mogen wij levende (geen mechanische) getuigen zijn, zodat de mensen onze passie en kracht zien, die 

als een frisse wind  verandering in hen bewerkt. Daarvoor hebben we een opwekking nodig van Gods creatieve 

en overtuigende werk door de Heilige Geest.  Dit frisse werk van opwekking werkt aanstekelijk! En zelfs onze 

media helpen daarin mee…Zo’n herleving schept een overtuigende en blijvende oogst.  
 

De adem Gods… 

Juist nu wil God iedereen gebruiken om een moedige, creatieve, aanstekelijke en overtuigende getuige te zijn. 

Heb jij al die adem van de Heilige Geest?  Als je geen lucht kunt krijgen, kan het je niet schelen of je door bruin 

of blank wordt geholpen. Alle vooroordelen vallen dan weg! Dan wil je gewoon alleen maar mond-op-mond 

beademing ontvangen. Laten we dat ook doen voor anderen, die God en Zijn Geest nodig hebben… 
 

“Daarna zal het gebeuren dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alles wat leeft: uw zonen en uw dochters zullen 

profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen gezichten zien. Ja, zelfs op de 

dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.”  (Joel 2:28-29).  
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James Gardiner: Reuzen verslaan die de Opwekking kunnen blokkeren 
 

A. De reus van trots.  Deze reus is de kerk in gemarcheerd en pakt hele denominaties in, met leringen die de 

levende God tot zwijgen willen brengen en het Christendom tot intellectuele bezigheid maken. De trots op onze 

denominatie, leringen en rituelen besmeurde onze mantel van gerechtigheid, die Jezus voor Zijn bruid had 

weggelegd en waar voor Hij Zijn leven gaf… 

 Het is ook trots, die predikanten weerhoudt om zich te bekeren van het brengen van een onvolledig Evangelie, 

en die mensen aan hun stoel bindt als er een oproep wordt gedaan naar voren te komen, omdat ze bang zijn wat 

andere mensen dan zullen denken.  Deze reus moet worden verslagen!  –  Door nederigheid!  “De offeranden 

Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God”  (Ps.51:19).  
 

B. De reus van schijnheiligheid.  Als je je voordoet als iemand die helemaal gaat voor God, laat het dan vooral 

écht zijn!  God wil dat Zijn Opwekking zuiver is. Als we een krachtige beweging van God willen, moet die 

gebaseerd zijn op eerlijkheid en transparant zijn. Dat kan alleen op basis van onderwerping aan Hem, en op 

bevrijding van alles dat maakt dat we iets lijken dat we niet echt zijn... En wat nog moeilijker is: we moeten 

stelling leren nemen tegen anderen die door een schijnheilige houding de kerk en de opwekking schaden….  

Maar God komt dan te hulp! 
 

C. De reus van intimidatie.  Soms hebben we het gevoel, steeds in dezelfde soort veldslagen verwikkeld te 

raken. Het is net of de vijand ziet dat hij de vorige keer bijna won, zodat hij het op vergelijkbare manieren 

probeert. Met intimidatie is dat ook zo. Als kind vond ik ‘t vreselijk om voorin de klas iets te zeggen, en 

misschien heeft zulke angst ook u in zijn greep. Predikanten van kleine kerken zijn soms geïntimideerd door 

predikanten van grote kerken;  maar succes ligt niet in de grootte van je kerk, het ligt in gehoorzaamheid!  Dát 

is de grond waarin God het zaadje van het wonder plant. Hij kiest kleine mensen en kleine plaatsjes uit…  

2Tim.1:7zegt, “…God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde, en van 

bezonnenheid”.  

In de strijd heb je wijsheid nodig, een gevechtsplan, dus je moet Gods stem horen!  Nehemia gaf niet toe toen de 

vijand hem kleineerde, en had het te druk om met hem te discussiëren.  Als je de muur van Opwekking bouwt, is 

er geen tijd om afgeleid te worden.  De vijand vindt het niet leuk dat God jou wil gebruiken, maar wij kunnen 

hem verslaan door Gods kracht, zodat wij alles kunnen zijn wat God voor ons heeft, ook in Opwekking. 
 

D. De reus van hebzucht. Veel mensen willen God dienen met hun hele hart, behalve als het om geld gaat. 

Geloven wij dat God ons een tafel bereidt voor het oog van onze vijanden, en dat Hij zal voorzien? De apostelen 

verlieten hun zekerheden en beroep, en volgden Jezus.  Jezus werd arm voor ons. God gaf ons het beste dat Hij 

had, Zijn enige Zoon; kunnen wij dan niet vertrouwen dat Hij zijn volk alles zal geven dat ze nodig hebben?  

God is een Gever, een royale en ruimhartige God. En een deel van heiligheid is vrijgevigheid… 

                         Als we Gods middelen inzetten om deze vier reuzen te verslaan, is de weg open voor Opwekking! 
 

 
 

Alton Garrison: Opwekking in actie 
 

De realiteit: God is bezig, en overal ter wereld komen er gebedsgroepen. En toch is de evangelische kerk in de 

jaren negentig veel leden kwijtgeraakt (dit betreft Amerika, maar het geldt ook elders).  Andere godsdiensten 

rukken op, en velen zien dat er een Opwekking nodig is.  Maar… wat is dat?  En wat moet er gebeuren? 
 

Gebed spoort de Opwekking aan.  In 1850 en daarna was het geestelijk heel slecht gesteld met Amerika, en 

Jeremiah Lamphier begon een bidstond in lunchtijd in een oude kerk te Fulton Street, New York. De  eerste dag 

kwamen er 6 mensen, de tweede week 20, de derde 40.  Toen in 1957 een grote bankencrisis kwam en mensen 

brodeloos werden, kwamen er meer dan 3000 om te bidden!  Zes maanden later kwamen er 10.000 zakenlieden 

in groepjes in New York om elke dag te bidden.  En in de twee jaar daarop kwamen er 1 miljoen mensen door 

de gehele USA  tot geloof in Jezus Christus: 1/3 van de bevolking!    

Deze gebedsopwekking van 1857-1859 had grote invloed ook op de cultuur. En dat kan nu opnieuw gebeuren! 
 

Laat je liefde voor Jezus zien. Knap bv. in een rampgebied samen een gebouw op, verzamel voedsel en kleding, 

en geef onzelfzuchtig. Want echte Opwekking resulteert erin, dat ons geloof praktisch handen en voeten krijgt!  

Het moet verder gaan dan volle kerken, emotionele gebeurtenissen en enthousiaste lofprijs… want juist dán 

verandert ook de wereld rondom, en kunnen velen zien dat ons geloof echt is, tot hun redding!  (Hand.2:47).  
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Saturnino Gonzalez:  Lessen uit de Samaritaanse Opwekking  -  Hand. 8:4-25 
 

Wat zijn de fundamentele principes bij een opwekking?  Wat zijn de sleutelprincipes  in een échte opwekking 

van God?  -  Handelingen vertelt daarvan: hoe Filippus was getraind door de apostelen zelf, vanuit de eerste 

opwekking in Jeruzalem (Hand.2)!  We zien hoe in Jeruzalem (Hand.2:42) een belangrijk discipelschapsproces 

elke gelovige in die kerk veranderde. De Heilige Geest laat zo zien hoe om te gaan met Opwekkingen, zodat ze 

voortduren en invloed hebben… Daar werd ook Filippus getraind als leider, niet alleen door kennis maar ook 

door dit toe te passen, en Samaria predikte hij dit (Hand.8:4-25).  Mensen die God roept om het Evangelie te 

brengen, moeten weten hoe urgent onze steden een echte opwekking van de Heilige Geest nodig hebben!      

 

Zowel in Jeruzalem als in Samaria vallen de volgende  kenmerken op: 
[1] Christus, de Opgestane Heer staat centraal in de preken.  Dat is onze allereerste opdracht, dat alleen brengt 

mensen tot berouw en bekering; en berouw over zonden is dus het directe effect van elke echte opwekking. Dat 

is ook de beste garantie dat tekenen en wonderen zullen volgen… 

[2] Tekenen en wonderen - bevrijdingen en genezingen zien we al bij Filippus. Let op de volgorde: eerst wordt 

Christus gepredikt, daarna volgen de tekenen en wonderen. Filippus ontmoette mensen met noden - dat is nodig 

willen we mensen tot de Heer zien komen, en tekenen en wonderen. Hij had dat geleerd in Jeruzalem. Zijn we 

bang dat die tekenen bij ons niet gebeuren - laten we dan vasten, bidden en een toegewijd leven gaan leiden. De 

kerk heeft een verantwoordelijkheid naar de ongelovigen in de maatschappij - zij hebben onze boodschap en de 

kracht  van de Heilige Geest nodig.  

[3] Opbouw voor de stad is het gevolg. Opwekking brengt altijd veel goeds aan de gemeenschap. De beste 

strategie voor een predikant om de stad voor Christus te winnen, is God te zoeken voor een Opwekking.  De 

steden van ons land hebben de bevrijding en vreugde nodig die Gods Geest kan brengen, en die vreugde 

ontbreekt vandaag op zoveel gezichten… 
 

Hoe houd je de opwekking vast?  (zie ook 2Kron.7:14) 

[1] Zielen moeten gered worden, zie Hand.8.  Laat er echte bewogenheid uit een zuiver hart zijn, met echte 

bekeringen.  Berouw en een heilig leven zijn rechtstreekse gevolgen van echte geestelijke Opwekking.  

[2] Nederigheid is nodig. Filippus erkende direct de autoriteit van Petrus en Johannes (v.14-17), zodat zij 

mensen de handen konden opleggen.  Opwekkingen van God kunnen verdwijnen door verdeeldheid… 

[3] Motieven moeten zuiver zijn. Wonderen en tekenen kunnen soms maken, dat men de blik niet meer op Jezus 

maar op mensen in de bediening richt. Sommige leiders willen graag die aandacht; andere vrezen juist dat ze 

geen tekenen en wonderen zullen zien… Het is niet onze taak mensen daarin tevreden te stellen, maar wel hen 

goed onderricht te geven in de Geestesgaven.  En ook daarin is de focus gericht op Jezus’ verlossingswerk! 

[4] Bijbelse normen en correctie blijven nodig. Simon de tovenaar werd terechtgewezen omdat zijn motieven 

niet zuiver waren.  Opwekking is geen “kans om populair te worden bij de massa”, en strijdpunten zullen gaan 

komen, maar de leiders moeten die direct aanpakken en bekering moet volgen - anders dooft de opwekking!  

Dus moeten leiders corrigeren, hoe vooraanstaand de persoon in kwestie ook is, en de Opwekking in Gods licht 

blijven stellen. 

 

 

Paul Goulet:  Doorbraak van de Zalving 
 

Wat is er nodig om Opwekking te ervaren? Om te worden bevrijd, genezen, bekrachtigd? De sleutel voor elke 

doorbraak is: zalving - zonder dat wordt de grote nood van gebroken en bedrukte mensen niet beantwoord. Die 

zalving kan ook in je eigen kerk gevonden worden: door gezalfde predikers, onderwijzers, diakenen, etc..  

Wees niet tevreden met kruimels onder de tafel.  Gods beloften gelden nog steeds: “Deze tekenen zullen de 

gelovigen volgen…” (Mark.16:17. 
 

Gideons generatie (Richt.6:1-5) lijkt op de onze: overal zonde, en mensen in angst. De kerk heeft daarop een 

antwoord nodig, en beleefde preken of krachteloze liederen verbreken dat juk niet. Gods antwoord was een man 

met een doorbraak-zalving! God zoekt altijd mensen om Zijn zalving op uit te gieten, die op Hem willen lijken. 
 

Word wanhopig voor God… 

Wil je écht dat God jouw leven op zijn kop zet door de Heilige Geest? Dat je oude leven aan het kruis gaat? God 

gebruikt hele gewone mensen, die Hem zoeken: voor een diepere ontmoeting met Hem, en voor Zijn zalving, 

die van jou een krachtige strijder maakt… Want die zalving gaat om Hem, niet om jou.  Durf je dat??? 
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Gregory A. Hackett:  Het Schild van het Geloof    (Efeziers 6:16) 
 

Nu we een hernieuwde nadruk zien op geestelijke oorlogvoering, gaan sommige christenen ten strijde zonder te 

leren hoe ze Gods wapens kunnen gebruiken. We pakken het Bijbelzwaard en claimen wat we willen zonder te 

vragen wat God wil, of staan op ons “geloof” zonder dat we weten hoe God dat in die situatie wil gebruiken. 

Maar elk deel van de wapenrusting kan effect hebben!  

Als geloof niet lijkt te werken, verliezen velen de moed. Soms worden ze dan door anderen aangeklaagd op 

verborgen zonden. - Of: ze hebben talloze vragen, en dat is gezond… En daar gaan we hieronder verder op in. 

 

Wat voor schild bedoelde Paulus? 

Het echte oorlogsschild was groot en dik!  Het was bestand tegen dodelijke slagen van de vijand - en die gaan 

ook wij in ons christelijk leven tegenkomen… Pas goed op dat geloofsschild. Als een schild in de oorlog kapot 

ging, was dat een drama voor de hele troep - want een leger trekt als eenheid op!  

 

Hoe onderhoud je het schild van je geloof?  De Romeinse soldaten onderhielden het leer ervan elke dag met 

olie - voor ons de Heilige Geest. Laat zo je geloofsschild niet uitdrogen, anders beschut het je niet in de strijd. 

Zelfs op een rustdag moest het schild geolied worden!  De doop in de Heilige Geest is pas het begin; Hij wil 

élke dag in ons stromen met kracht.  En voor de strijd begon, doopte de soldaat het schild in water, om de 

brandende pijlen van de vijand te doven. Zo kunnen wij ons geloofsschild dopen in het waterbad van het Woord 

om de vijand te weerstaan, zoals Jezus verzocht werd door de duivel en antwoordde met “Er staat geschreven”!  

Met zo’n goed voorbereid schild schrikken we ook de vijand af : we staan daarmee onverschrokken gereed, en 

de vijand deinst terug. 

 

Geloof en kracht. Dat hebben we nodig bij de veldslagen van het leven: de dood van een gezinslid, ontslag, of 

een andere rampzalige gebeurtenis. Door christen te worden voorkom je niet de problemen, zoals velen hopen. 

Daar gaat het niet om; máár: met Jezus kun je de klap aan!  De andere soldaten helpen je bovendien met hun 

geloofsschild, want samen trek je op in de strijd.  En als het leger samenwerkt, zal tenslotte het bolwerk vallen! 

 

 

Eric A. Hansen:  De drie gezichten van Opwekking 
 

Wil je echt opwekking, met meer van de Heer en minder van jezelf? Met meer kracht, genade en heiligheid?  

Denk dan eens aan de Drie-eenheid... Zoals een kruk met 3 poten steviger staat dan met 1 poot, zo is het ook 

belangrijk om zowel Vader, Zoon as Heilige Geest aanwezig te zien in ons leven en onze kerk.  Zo is het ook  

belangrijk om de 3 gezichten van Opwekking te aanvaarden:  Genade, Heiligheid en Kracht! 
 

Het gezicht van genade door Jezus Christus: het is iets dat we niet verdienen. We verdienen geen Verlosser, 

maar de dood. Een echte opwekking is vol van Jezus’ genade - maar geen goedkope mogelijkheid om opnieuw 

te zondigen; dat zou een dodelijk gif zijn in de stroom van Opwekking. In groei naar geestelijke volwassenheid 

zoeken we dus niet de randen van het toelaatbare op door naar verkeerde films, alcohol en gokverslaving.  
 

Het gezicht van heiligheid van God: Opwekking brengt meer heiligheid voort. God zegt, “Weest heilig, want Ik 

ben heilig” (1Petr.1:16). Heiligheid is het proces van genade waardoor een zondaar afstand krijgt van de zonde 

en groeit in toewijding aan God en Zijn gerechtigheid. Dat gebeurt door het Woord van God en door de Heilige 

Geest. Aanbiddingsmuziek, mooie ervaringen en zelfs bv. vallen in de Heilige Geest, zijn daarvoor niet genoeg.  

Er gaat een groei in gebed, heiligheid en verlangen om het Woord te lezen mee gepaard.  

We worden nu veranderde mensen ... we geven drugs op, gooien foute films weg, stoppen met vloeken en 

uitdagende kleding. Let op: Net als genade, kan ook heiligheid te ver doorschieten.  Mensen gaan elkaar 

veroordelen, richten eigen heiligheidsmuren op van knellende regels die de Opwekking verstikken… 
 

Het gezicht van kracht van de Heilige Geest: De echte geloofsopwekking zal zich richten op de krachtbron van 

de Heilige Geest. Veel grote bewegingen ontstonden door die kracht… maar in veel kerken is wel de heiligheid, 

maar niet die kracht en de genade te zien!  Kracht is absoluut nodig in een Opwekking. Wees daarmee wel 

voorzichtig:  net als bij de andere gezichten van Opwekking, kan ook hier de slinger te ver doorschieten naar de 

extreme kant.  Maar accepteer dat de Heilige Geest soms heel anders werkt dan wij verwachten; God is groter! 
 

De hele Drie-eenheid is nodig in een Opwekking - met intense honger naar Vader, Zoon én Heilige Geest! 
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Larry Hatfield:  Er was eens…  
 

Er was eens een keurig klein kerkje in een keurig klein stadje. De mensen waren aardig. De dominee was aardig. 

De preken waren fijn, ook de zangers en muzikanten; en het zingen was ook fijn. Bijna iedereen was het eens 

met de diensten, want de Heilige Geest mocht tot op zekere hoogte ook meedoen. En soms werd er zelfs iemand 

uit zo’n aardig gezin bekeerd, en dat was ook altijd fijn… 

Bijna alle mensen vonden dat het goed ging, zodat alles hetzelfde bleef. Ze waren tevreden met de voorspelbaar-

heid, en al waren er geen naamplaatjes op de banken, iedereen wist wie waar ging zitten.  De dingen gingen 

keurig door, en al duurden sommige diensten tot na 12 uur, dat gebeurde niet al te vaak en dat was ook fijn… 

 

Maar dingen begonnen te veranderen.  Het is lastig te zeggen wanneer dat begon, maar sommigen gingen zich  

ongemakkelijk voelen over de verloren mensheid.  De keurige gebedsbijeenkomsten werden heftiger. De preken 

van de dominee kregen een nieuw vuur, gedreven door de Heilige Geest.  Zo werden de dingen steeds minder 

voorspelbaar, ook in het zingen en de getuigenissen uit overvolle harten.  In plaats van een ordelijke dienst 

werden de dingen steeds rommeliger; mensen kwamen van overal en niemand wist meer wie waar zat. En er 

kwamen steeds meer mensen van de straat binnen… 

 

Dit scenario zien we nu overal in Amerika. God is iets heel groots aan het doen. De kerk begint aan vernieuwing 

en is vol verwachting bezig met het vervullen van haar grote opdracht.  Vaak hebben we gehoord: “Hier gebeurt 

nooit wat”.  We gaan allemaal wel eens door een woestijnperiode, maar Opwekking is een zaak van God!  Hij is 

niet bang voor dorheid of crisis.  En Hij belooft:  In de laatste dagen zal Ik Mijn Geest uitstorten op alle vlees. 

Jullie zonen en dochters zullen profeteren, jonge mensen zullen visioenen zien, ouderen zullen dromen dromen.  

De Heilige Geest is God zelf, die geïnteresseerd is in de nood van de mensheid.  De Heilige Geest speelt niet 

langer tweede viool - en de rivier van Gods Geest is niet meer tegen te houden… 

 

De wereld gaat anders kijken naar de kerk. Een verdeelde kerk heeft niets voor een gebroken wereld. Spreken in 

tongen verliest geloofwaardigheid als we weigeren met elkáár te praten.  Maar een doorbraak van de Heilige 

Geest zorgt voor een kerk vol liefde!  “Hieraan zullen allen weten dat jullie Mijn discipelen zijn, als jullie liefde 

hebben onder elkaar”… Als de Heilige Geest welkom is, groeit de onderlinge liefde, en trekt de kerk als een 

magneet andere mensen aan, die zien hoe de kerk mensen met pijn helpt en geneest. 

 

Bediening betekent niet “veel kerkleden”, maar “veel bewogenheid”. Is de ongewassen zwerver welkom, zien 

we in hem het potentieel en de waardigheid die God voor hem heeft?  Bedenk: God kan al snel onverwachte 

dingen gaan doen, zelfs in korte tijd - denk maar aan het kruis en de opstanding…  

Verlang je daar naar, dat God ingrijpt door Opwekking?  Iedereen mag meedoen!  Openbaring 3:20 zegt: De 

Heer staat aan de deur van je hart en klopt.  Mag Hij bij je binnen komen ook voor Opwekking? 

 

 

 

Ken Horn:  Buig de Kerk en red de Wereld 
 

Een goede beschrijving van Opwekking is: “De kerken zijn vol mensen, en de mensen zijn vol van God”. Toch 

hebben niet alle grote enthousiaste kerken een opwekking. Een essentieel ingrediënt daarbij is ook het gedrukte 

papier - zo belangrijk voor de verspreiding van Opwekking… We zien die rol van drukwerk al bij Opwekkings-

mannen als George Whitefield, Charles Finney, en ook in onze tijd zoals in Brownsville. De berichten over 

Opwekking bemoedigen de lezers: “Het kan ook hier gebeuren”!   Ook de Opwekking in Wales heeft door 

drukwerk mensen hongerig gemaakt naar méér.  En het grote doel van Opwekking is: veel  bekeringen! 

 

Toch kan publiciteit ook hoogmoedig maken, iets om goed voor uit te kijken.  Het motto van Evan Roberts, de 

sleutelfiguur in de Opwekking van Wales, was “Buig de kerk en red de wereld”.  Roberts wilde nooit zelf het 

centrum van de aandacht zijn, wilde geen interviews of foto’s.  Hij wilde nergens preken waar Jezus niet alle eer 

zou krijgen. Elke roem schudde hij af. Hij besefte het grote gevaar van trots, dat zelfs in Gods tempel de kop op 

kan steken. Hij verdedigde zich ook niet tegen kritiek maar liet dat in Gods handen.  Zijn latere leven bracht hij 

door in  gebed - daarmee, zei hij, kon hij niet slechts één kerk, maar de hele mensheid bereiken voor God… 
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Don James:  Tijden van Opwekking 
 

Wil je écht dat God door jou heen werkt? God hoort je roep!  Hij antwoordt - maar dat komt niet altijd zoals jij 

het verwacht… Veel mensen die nu Opwekking meemaken hebben geleerd, het onverwachte te verwachten.   

Onze kerk in Bethany werd verrast!  Vier jaar geleden was er een opwindende jeugddienst - en de 

Heilige Geest begon daar een invasie die de hele kerk te pakken kreeg, met invloed zelfs tot daarbuiten.  De 

Heilige Geest nam de diensten tastbaar over!  Avond na avond werden mensenlevens op hun kop gezet.  Ook 

ons gezin kwam in Gods greep, werd als het ware overvallen.   

Soms zet God ons verstand klem om ons hart te winnen - en het verandert je zonder dat je begrijpt 

hoe...  Je wordt door Hem verfrist en je tank wordt weer gevuld.  Ja, vernieuwing verfrist en het oude wordt 

hersteld; maar Opwekking gaat verder dan dat - God breekt door voor heel andere nieuwere dingen!   

 

Vier sleutelwoorden ook voor onze tijd zijn: 

(1) Jesaja 2 - Ik zal Mijn huis bouwen. God wil ook in de eindtijd bouwers die Hem vertrouwen, dat Hij het 

anders doet omdat Zijn wegen niet onze wegen zijn. 

(2) Joel 2 en Hand.2:17 - Ik zal Mijn Geest uitstorten op alle mensen - niet alleen op sommigen, want Hij is 

op zoek naar iedereen! 

(3) Maleachi 4:6 - Ik zal de harten van de vaders tot die van de kinderen, en die van de kinderen tot die van 

de vaders brengen.  Hij wil relaties herstellen, mannen die zich niet verliezen in stoerheid maar echte 

godvruchtige vaders worden die Zijn Vaderhart weerspiegelen. God gaat het niet alleen laten zien, Hij gaat 

het in ons leggen… 

(4) Ezech.47 en Openb.22 - God stuurt een rivier vanuit Zijn troon.  Die rivier wordt volgens Ezechiël steeds 

dieper! Probeer niet zelf de koers te bepalen (dat lukt niet, kan zelfs schaden) maar laat je meevoeren. God 

laat je in onverwachte situaties de motieven van je hart zien, en dat gebeurt in zijn kerk. Vertrouw je Hem? 

Want die rivier gaat ergens heen… naar vruchtbomen en veel vis, en de vissers staan aan de oever, en ze 

vissen, en vissen… 

 

 

 

Lowell Lundstrom:  Een Hart voor de Oogst 
 

Toen de “onzinkbare” Titanic zonk op haar eerste reis, waren er te weinig reddingboten.  Sommige waren niet 

eens helemaal gevuld, maar de inzittenden wilden toch niet terug om de velen die in de verte schreeuwden op te 

halen.  Officier Herbert Pittman werd later daarover ondervraagd. Hij had er niets aan gedaan om extra mensen 

in zijn sloep op te nemen - hoe triest… 

 

Ook veel christenen zijn hun bewogenheid kwijtgeraakt. Amerika heeft ca. 269 miljoen inwoners, maar slechts 

100 miljoen gaan er nog naar de kerk. Wie gaat de anderen bereiken - ook in Nederland?  Veel “wedergeboren” 

christenen zijn druk bezig met materiele zaken, en moeilijk te motiveren voor het bereiken van anderen.  Wat 

ontbreekt er?  Het is bewogenheid… 

Als we willen zijn als Jezus, dan is bewogenheid essentieel.  Jezus preekte door heel Galilea - Hij wierp vele 

duivelen uit en genas mensen (Mark.1:39-42).  Toen Hij de menigte zag dat ze niets te eten hadden, werd Hij 

met ontferming bewogen, want ze waren als schapen zonder herder (Mat.9:36-38). En Hij zei tot de discipelen 

dat ze moesten bidden om werkers, want de oogst is groot en er zijn maar weinig arbeiders… 

 

Zonder bewogenheid zijn christenen maar onverschillige, lege mensen. We leven zo dicht bij de waarheid dat 

we die voorlief nemen; we zijn druk met allerlei christelijke bezigheden en waarheden waarvan we de diepte 

niet meer ervaren… en waar we zeker geen risico’s meer voor durven nemen.  De apostel Johannes zegt:  

“Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten  dan voor de 

broeders ons leven inzetten.” (1Joh.3:16).  

 

Laten we onszelf drie vragen stellen:   
(1)   Hebben we werkelijk een last en bewogenheid voor de verlorenen? 

(2)   Hebben we echt een hart voor de oogst?   

(3)   Doet onze ziel pijn, huilen we nog om mensen die Christus niet kennen - ook voor hen die niet in tel zijn? 
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Michael D. Sharp:  Van Imitatie naar Intimiteit 
 

In Lukas 12:1 staat, dat Jezus de discipelen waarschuwde: “Pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is 

de huichelarij”.  Misschien herinner jij je die eerste dagen van je geweldige wandel met Jezus. Je hoefde je niet 

te bekommeren om je reputatie, er werden geen verwachtingen op jou gelegd.  Jezus was je énige agendapunt, 

en Hij was springlevend! -  Maar wat is er door de jaren heen gebeurd met die geweldige blijdschap in het leven 

met de Heer? 

 

Jezus stierf, om ons geestelijk tot leven te wekken, niet om ons godsdienstige activiteiten te geven.  Zijn plan 

voor ons is dat we Hem steeds beter kennen, dat is meer intimiteit, geen dode imitatie!  Als onze uitwendige 

rituelen niet meer overeenstemmen met de innerlijke realiteit, dan is dat huichelarij…   Jezus kreeg de ergste  

tegenwind van de Farizeeën, godsdienstige mensen gericht op uiterlijke rituelen die de plaats hadden ingenomen 

van intimiteit met God.  Ze waren zo druk dat ze niet merkten, dat hun relatie met God er bij ingeschoten was… 

 

Ook nu lopen sommigen gevaar, om Farizeeën te worden; enkele kenmerken van daarvan zijn:  
1. Ze staan achteraf en sluiten anderen uit  (Mat.23:13; Luk.11:52).  Godsdienstige mensen zijn het, maar ze 

laten zich niet volledig door God besturen, en willen niet persoonlijk worden met andere christenen. 

Discipelschap en verantwoording afleggen is niet hun ding; trots kan een oorzaak zijn. Bewogenheid voor 

zielen missen ze; ze zijn in feite obstakels voor anderen om de Heer te leren kennen. Nieuwkomers zien ze 

niet zitten: het zijn beginnelingen, zijn nog lang niet zo ver als wij… en laten ze niet ons plaatsje innemen! 

2. Hun generaties gaan achteruit  (Mat.23:15).  Sommigen maken bekeerlingen naar hun eigen voorbeeld, in 

plaats van naar het voorbeeld van Jezus. Ze zijn er trots op dat die de regels en tradities nog beter in stand 

houden dan zijzelf. De glorie van God wordt glamour voor het oog van de mensen, van realiteit naar ritueel! 

Als je trots bent op al je bekeerlingen, kan het zijn dat juist jij een Opwekking nodig hebt… Het is nodig, 

dat bekeerlingen juist meer als Jezus worden dan wij! 

3. Ze vervangen God door goud en geschenken (Mat.23:16-22). Wat zie je als je naar kerkmensen kijkt: hun 

goud en gaven, of hun God?  Als de kerk gaat uitreiken naar de armen, trek je je dan terug omdat je daar 

niets mee hebt?  Kijk je naar het goud dat die anderen geven, of naar Gods werk in de tempel van hun ziel?  

De kerk vandaag heeft soms predikanten die alleen in welgestelde wijken willen werken; die liever omgaan 

met beter gesitueerden dan met arbeiders; die talenten aantrekken die goed overkomen op hun podium, in 

plaats van nederigheid en karakter te bouwen in de mensen; die de betere gevers en getalenteerde mensen 

naar voren halen en anderen veronachtzamen.  De Heer Jezus noemt hen Farizeeërs… 

4. Ze geven een onpersoonlijke show (Mat.23:23-24; Luk.11:42).  Jezus leerde dat barmhartigheid en 

gerechtigheid belangrijker zijn dan onze rituele giften. God wil onze harten veranderen, maar velen houden 

het op een oppervlakkige relatie.  Je kunt wel preken en zingen, maar met een trots hart, zonder liefde voor 

de zwakken en armen. - Wil jij je hart wel door God laten veranderen? 

5. Schoon aan de buitenkant maar vuil aan de binnenkant (Mat.23:25-26). Velen vinden hun reputatie 

belangrijker dan hun karakter. Ze hebben een vroom smoesje voor hun hebberigheid en zelfzucht. Ze zijn 

krenterig en profiteren van anderen, denken allereerst aan zichzelf - hun plezier, hun gevoelens, hun image 

en hun macht…  Echt geestelijke mensen geven zelfs uit hun armoede, denken aan het welzijn van anderen. 

Wat vind je belangrijker: uiterlijk of echtheid? -  Heer, leer ons op U en anderen te zijn gericht…. 

6. Ze zijn witgepleisterde graven (Mat.23:27-28; Luk.11:44).   Farizeeërs zeggen niet dat ze geestelijk dood 

zijn en dat we hen moeten mijden… Nee, ze benadrukken hun juiste leer en gedragsregels. Hun mooie 

buitenkant is te zien in de kerk, maar thuis kunnen ruzie, rebellie, porno en roddel soms hoogtij vieren. 

7. Ze prijzen het verleden en vervolgen het heden (Mat.23:29-32; Luk.11:47-51). Godsdienstige mensen 

loven vaak de profeten van vroeger; soms zelfs verdraaien ze  hun woorden om zich comfortabel te voelen. 

Maar een fris woord van een hedendaagse profeet maakt hen bang om de controle te verliezen en ontluisterd 

te worden, en zo verwerpen ze de nieuwe dingen die God wil doen.  Ze zijn niet meer kneedbaar… 

8. Ze zijn trots op hun positie (Mat.23:5-12; Luk.11:43). Ze vinden het heerlijk vooraan te staan, in besturen te 

zitten, erkend te worden en eer te ontvangen. Ze komen niet vaak op bidstonden en schoonmaakdata… 

9. Ze leggen de verbroken mensen lasten op (Mat.23:14; Luk.11:46).  Ze verwisselen hun tradities met Gods 

Woord en leggen anderen lasten op waar ze over struikelen.  Ze gaan niet naast hen staan om hun last te 

verlichten, en zorgen niet voor strompelende heiligen.  Zijn jouw tradities een struikelblok of een stimulans? 

 

Tenslotte: Godsdienstigheid kan onze grootste vijand zijn, maar met Jezus op de troon van je hart kun je 

terugkeren van imitatie naar intimiteit! -  Hij wil ons tot nieuw leven brengen, verfrissen en opwekken… 
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Mark Shorey:  God Antwoordt op Overgave 
 

Er is geen twijfel aan: God verlangt ernaar, om Zijn Geest over ons land uit te gieten…  Voordat God ons 

land kan herstellen, wil Hij het “land van ons mensenhart”, onze levens, herstellen. Daar wil Hij doorheen 

werken…  Opwekking begint met Gods volk dat zich  opent voor Hem; Jak.4:8 zegt, “Nadert tot God, en 

Hij zal tot U naderen”.  Laten we ons erop richten vol te zijn van de Heilige Geest.  Juist ook in een tijd 

dat we zoveel horen over demonische bezetting, wil Hij het zijn die ons hart vervult…  

God wil graag Opwekking geven; Hij belooft dat ook, als wij ons aan Hem gaan overgeven.  Maar velen 

leven niet volgens Zijn Woord; daar kan Zijn zegen niet op rusten!  Het antwoord is: overgave aan Hem.  

 

Wat betekent overgave? - Doen onze levens wat onze lippen vertellen, of “zingen wij een leugen” zoals 

Maarten Luther zei?  1Joh.3:18 zegt dat we niet alleen met woorden moeten liefhebben, maar met daden 

en in waarheid. Wie wij zijn, moet veranderen in Wie Hij in ons is… 

Volledige overgave gaat verder dan het mooiste lied. Overgave is niet negatief “ik raak alles kwijt”- dat is 

een leugen van de vijand! Want hij weet dat als we ons echt aan de Heer overgeven, dat een van de 

grootste uitstortingen van Gods Geest kan brengen, en dat vernietigt zijn werk…  

 

De Heer verlangt naar een ding: zelfverloochening. Mark.8:34-35 spreekt daarvan - dat we ons kruis op 

ons moeten nemen, bereid ons “leven te verliezen voor Hem”.  Dat betekent niet jezelf allerlei spullen 

(lekker eten, TV, etc.) ontzeggen, maar jezelf overgeven aan Hem. Hij wil in jou wonen!  En dat is 

Opwekking: wij behoren Hem toe, onze eigendomsrechten liggen nu in Zijn hand.   

Dan kan Hij Zijn Geest over ons uitstorten.  Dan beslist Hij over met wie we trouwen, waar we heen 

gaan, welke films we zien. Het is een toewijding in je hart, die veel verder gaat dan verkeerde dingen 

opgeven: Het is Hem liefhebben en vertrouwen dat Hij ons leidt.  We laten vrijwillig de keuze aan Hem!   

 

Geef je hele zelf over aan Hem, en Hij zal alles van Wie Hij is aan jou geven… 

 

 

 

Larry Sohn:  Gewassen, geschud en gedroogd: de reiniging van een kerk 
 

Ef.5:25-27 zegt, dat Christus de kerk liefhad, haar reinigde met het waterbad van het Woord, zodat de 

kerk in alle heerlijkheid heilig zou zijn, zonder vlek of rimpel. Tegenwoordig is er een machtige reiniging 

bezig in Gods “geestelijke wasmachine”… en die schudt nu op haar grondvesten.  De bruid moet worden 

klaargemaakt, met witte klederen zonder smet of blaam.  Een bruid ook die overwint!  

 

Voordat de Heer in maart 1996 onze kerk in Iowa reinigde was ik wanhopig.  De mensen wilden God best 

dienen, maar bleven worstelen met allerlei zonden...  Maar toen de Opwekking kwam, merkten we 

allereerst een diepe bekering en berouw over zonden.  Mensen gingen gestolen spullen teruggeven, zelfs 

ook van vroeger; ze beleden dat ze geknoeid hadden met examens, herstelden gebroken relaties uit het 

verleden (Ps.51:2).  En er kwamen doordeweekse diensten! Wij waren zo druk geweest met onze baan, 

auto, huis en vermaak, dat we onze eerste liefde verloren hadden…  Maar onze heilige God verlangt naar 

een volk dat heilig is en vrij van zonden-banden. Ook herstelde relaties vindt onze God zo belangrijk - 

vergeving speelt daarbij een sleutelrol.  

 

Gebed van en voor anderen is van groot belang bij het terugkrijgen van onze vrijheid.  En dan is er geen 

schaamte meer!  Mensen worden bevrijd van alcoholisme, drugs en verslavingen; buitenkerkelijken 

beginnen naar de kerk te komen en worden door de Heilige Geest overtuigd. Er komen genezingen, ook 

emotioneel…    

En tenslotte ging de blik uit niet meer naar wat God voor óns deed, maar wat Hij door ons héén wil doen!  

Handelingen van God en het innemen van onze stad voor Jezus zijn nu de hartenklop van onze kerk.    

We hebben gewoon honger gekregen om te zien hoe anderen Gods liefde ervaren, en te zien hoe goed Hij 

is.  En wat in onze kerk gebeurt is niet uniek; hij werkt door het hele land, in onze unieke tijd.  De mensen 

krijgen honger en dorst naar Hem, en worden verzadigd.  

 

De Bruid van Christus wordt gereinigd, en de kerk staat op in overwinning… 
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Donald R. Spradling:  De Grootste Gebeurtenis ter Wereld 
 

Jezus komt terug!  -  O, wat verlangt de wereld naar “vrede op aarde”…  Maar hoe anders ziet het er in 

de wereld uit, en wij krijgen het maar niet voor elkaar. Het probleem is: de zonde...  we hebben er 

allemaal last van. - Zijn wij klaar voor Jezus’ komst?    

 

Opmerkelijk: 25% van de Bijbel gaat over hoe we moeten leven, 28% over profetie, maar het meeste gaat 

over de eindtijd met de wederkomst! Grant Jeffrey zegt dat er 8x zoveel Bijbelgedeelten gaan over de 

wederkomst van Christus dan over Zijn eerste komst!  -  De hemel  bereidt zich al 2000 jaar voor op alle 

mensen die het eeuwige leven ontvingen door Jezus.  Wanneer precies de wederkomst zal zijn weet 

niemand. Maar voor elke christen is de schitterende hoop dat we na de dood pas het echte leven ingaan!  - 

Punt is: bereiden ook wij ons voor?  - Bovendien: er komt straks het “laatste oordeel”… 

 

De Bijbel zegt dat er moeilijke tijden gaan komen. Problemen in het ene land hebben tegenwoordig 

invloed op de hele wereld. De Amerikaanse politicus Casper Weinberger kent het boek Openbaring en 

zegt dat God het laatste woord heeft. Hij voorspelt dat de verwarring in de godsdienst - tolerantie en 

relativisme - zal toenemen, evenals de kennis (Daniel 12:4). De situatie in de landen en de mentaliteit in 

de wereld zal de weg bereiden voor een wereldleider, en Gods kalender met Israël zal voortgaan. 

 

Wanneer - we weten het niet.  Maar Hij komt spoedig…  Bereid je voor! 

 

 

 

Randy Valimont:  Hoe nu verder?  
 

Viel je in de auto wel eens in slaap, en als je wakker werd dacht je: “Hoe zijn we hier aangeland?”-  De 

kerk in Amerika vraagt zich dat af! We raken als land ver af van onze Bijbelse wortels. De kerk weet niet 

meer wie ze is; veel christenen laten zich leiden door emoties en ervaringen maar zonder nog de Bijbelse 

waarheden en doctrines. Meer 50% van de Amerikanen denkt Christen te zijn, maar velen gaan niet meer 

naar de kerk en menen soms dat andere godsdiensten wel net zo goed zijn…  Zelfs veel “wedergeboren” 

jonge mensen geloven in reïncarnatie en astrologie…  Ja, op sommige christelijke universiteiten twijfelt 

men aan de maagdelijke geboorte van Jezus, meent men dat gay OK is, gebruikt men alcohol na de les (in 

de klas!), en hebben sommige studenten geen idee wat de “wederkomst” inhoudt - dat moet worden 

uitgelegd.  - Angstwekkend dat toekomstige religieuze leiders hier worden opgeleid.  

 

Hoe is dat zo gekomen?  (1) Men stelde de theorie boven de praktijk van je leven.  Zelfs in pinkster- 

kerken in de VS ligt nu de nadruk op kennis, vaak los van gaven van God. Natuurlijk zijn Bijbelscholen 

en seminaries uitstekend, maar discipelen zijn ook onder bij vissers en timmerlui, zoals in de Bijbel. God 

kan ieder gebruiken die een passie voor God heeft en vastbesloten is Christus te volgen!   

(2) Tevredenheid met de bestaande situatie. God bracht Mozes terug uit de woestijn pas toen het volk 

Egypte zat was! Ook vandaag kan de Opwekking niet komen totdat leiders en kerkleden ontevreden raken 

over de situatie. Regeringsleiders worden beschuldigd van huiselijk geweld, fraude, etc.  En in charisma-

tische kerken ontvangen steeds minder bekeerlingen de doop in de Heilige Geest - wees dan niet verbaasd 

dat de kerk geen warmte meer verspreidt. 

(3) Erosie van het fundament der waarheid.  Alleen de waarheid maakt vrij; genade en waarheid komen 

door Jezus Christus (Joh.1:17, Joh.8:32).  Men laat Jezus los in de VS… 

(4) Mensen willen een Opwekking zélf in de hand houden.  Maar het is een werk van God alleen. Het 

enige dat wij kunnen doen is er om bidden en vasten, dat Zijn kracht het volbrengt.  

(5) De leer over de zonde wordt verwaarloosd.  Zonde brengt de dood(Rom.6:23), en God haat het! We 

zien de zonde niet meer als “erg” - maar het vernietigt de mensheid en al wat God doet. 

 

Wat is het antwoord? -  Geestelijke voorbereiding, echte overtuiging van zonden; en het onverwachte 

verwachten: dat de Heilige Geest spontaan gaat werken.  God alleen kan het doen!  Besef wie Hij is, 

wandel met Hem ook buiten de kerk, open voor Zijn interruptie bij alles waar wij zelf mee bezig zijn… 
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Walt Weaver:  Hoe raakt de kerk in vuur en vlam? 
 

Het water bereidt ons voor op het vuur.  De kerk verlangt de laatste jaren zo naar de verfrissende rivier van 

reiniging. De tijd van dorre droogte is voorbij, en we zijn dankbaar voor nieuw levend water dat de kerk binnen 

stroomt…  MAAR: Johannes de Doper heeft zelf gezegd, dat hij weliswaar met water doopte, maar dat na hem 

Iemand kwam die zou dopen met de Heilige Geest en met vuur! (Luk.3:16).   

Voordat het vuur zijn offer verteerde deeds Elia 4 dingen, die ook voor ons belangrijk zijn als we het vuur 

van Gods tegenwoordigheid in onze kerken willen zien neervallen…   (1Kon.18:22-38). 

 

[1] Verwachting: Repareer het altaar. Pas nadat de profeten van Baal uitgeput waren begon Elia het volk voor 

te bereiden. Ook in ons gezin is dat nodig: echt gebed uit het hart in plaats van een haastig gewoontegebed. Dat 

kost je wat… maar het altaar is veel meer dan een plaats van discipline: het is een heilige plaats. De kerk is de 

bruid van Jezus - heeft Hij nog haar liefdevolle aandacht? -  Het altaar is de plaats van gemeenschap met de 

Koning der koningen en de Heer aller heren… Laten we vergeving vragen voor onze onverschilligheid! 

 

[2] Voorbereiding: Het hout opstapelen. Elia had droog hout nodig, dus als je kerk zo droog is - prima!  laten 

we dan niet klagen maar het hout opstapelen bij het altaar, en ons richten tot de God die vuur kan brengen… 

 

[3] Toewijding: Slacht de stier - betaal de prijs voor Opwekking. Veel kerken zijn als lauw als Laodicea en 

hebben zuivering en zuivere witte kleren nodig!  Mensen zien de buitenkant; God kijkt naar ons hart. Willen we 

liever God dan ons favoriete TV-programma?  Willen we de prijs betalen?  Komen de gebeden uit ons hart?  

 

[4] Wanhopig verlangen: Offer iets waardevols.  Elia stortte water op het hout, in die tijd van droogte  zeer 

kostbaar. Wie wanhopig verlangt naar God zal Hem vinden. “Je wordt verzadigd naar de mate van je honger”.  

Als je zo wanhopig, serieus en hongerig bent, maak je dan klaar, want dan zal Elia’s God vuur laten vallen!  

 

 

 

Lynn Wheeler:  Als je God niet kunt bereiken 
 

“Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Toen legde Hij zijn rechterhand op mij en Hij zei: 

Wees niet bang, want ik ben de Eerste en de Laatste en de Levende; Ik was dood maar zie, Ik leef tot in 

alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.” (Openbaring 1:17-18).  

Johannes schreef dit op het verlaten eiland Patmos, waar toen de ergste misdadigers heen gestuurd werden - 

zonder water en eten. Had hij niet het recht te vragen: “God, wat doet U, dit verdien ik toch niet?” Als ook jij in 

zo’n situatie zit - uitgeput, al ‘t mogelijke al gedaan wat Hij je geleerd had - houd vol, God gaat je ontmoeten! 

Jezus openbaarde zich op het dorre Patmos! - En Hij deed dat op drie manieren: 

 

[1] Als Trooster. In Openb.1:10 zag Johannes Jezus in alle schittering.  Iets daarvan zag hij al op de Berg der 

verheerlijking (Mat.17:1-8). Als Hij erbij is, komt het goed!  Ja, ook aan óns wil Jezus Zich openbaren. 

 

[2] Als Overwinnaar. Jezus is een Heer van vrede, maar ook van kracht; de Overwinnaar over dood, hel en het 

graf. We aanbidden geen dode God van hout, stoppels en stro. Hij leeft tot in eeuwigheid, dus ook vandaag! 

 

[3] Als Sleuteldrager.  Sleutels zijn o-zo belangrijk - en Hij heeft de sleutels!  Er is géén duplicaat van, dus 

geen vijandelijke macht kan jou opsluiten als je Jezus aanroept. Als je denkt: “Ik ben op zondag al naar de kerk 

geweest, dus tot volgende week” - bedenk dan dat de hel er dagelijks op uit is om jou, je familie en je kerk te 

vernietigen. Gelukkig stierf Jezus aan het kruis om ons van die boze macht te redden!  En als een kind van God 

bidt, herinnert Jezus ons eraan dat Hij de sleutels heeft zelfs van de dood… Paulus zegt dat het beter is om weg 

van het lichaam en bij God te zijn (2Kor.5:8).  Als jij je ogen voor het laatst sluit hier op aarde, zal je ze weer 

opslaan in de tegenwoordigheid van God.  Zo belangrijk zijn die sleutels van Jezus!   

Hij heeft de sleutels voor alle sloten van de hel: gebondenheid, ziekte, bitterheid, haat, financiën, lusteloosheid, 

hebzucht. Ga ermee naar Jezus!  Misschien had jij er al álles aan gedaan - maar Hij wil ook jou geven, wat Hij  

Johannes gaf op het woeste eiland Patmos.  

Hij wil alles veranderen, als je stil gaat zitten, en  Jezus naar je toe laat komen… 
               (Einde van deze serie.). 

  

 


