
Wanneer God spreekt
Datum : Zondag,  14 november 2021
Week : 45
Spreker : Bram Moelker
Plaats : Sint Pancras

Mededelingen:
Dag en datum Aanvang Activiteit Extra info 
Woensdag 19.00 uur Bidstond Donge 48 HHW
Woensdag 19.00 uur Focus Kerkplein 1 St. Pancras

Hand 13:2-5 Terwijl zij vasten bij de dienst des Heren zeide de Heilige Geest: Zondert mij nu 
Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe ik hen geroepen heb. 

Om naar de wil van God te kunnen functioneren is het als christen noodzakelijk om in de gaven van
de Geest te opereren. Vlak voor de hemelvaart van Jezus, kondigde Hij aan wat er zou gebeuren als 
de heilige Geest over hen zou komen en waarom dit noodzakelijk was. 

Hand 1:8 Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult 
mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der 
aarde. 

Om een effectief getuige van Jezus Christus te kunnen zijn moet je kracht ontvangen. De kracht 
waar Jezus over spreekt die je ontvangt als je vervuld wordt met de heilige Geest, heeft direct 
verband met de gaven van de Geest die nodig zijn om een effectief getuige van Christus te kunnen 
zijn, waardoor je ook vrijmoedigheid ontvangt. 

De link naar Marcus 16:15-20 is daardoor ook makkelijk te leggen. 
Marc 16:15-20 Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse 

schepping. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam 
zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 
slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijk drinken, zal het 
hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen 
genezen worden. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here 
medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.

1 Kor 12:7-11 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn 
van allen.

• De gaven helpen je in de verdrukking die volharding uitwerkt (Rom 5:3-5)
• Door de volharding komt de Godsvrucht (2 Petr 1:5-7)

Spreken met wijsheid
Wijsheid heeft te maken met inzicht. Paulus spreekt in Ef 1:17 over de Geest van wijsheid
openbaring om Christus te kennen. Spreken met wijsheid is bovennatuurlijk inzicht in hoe je met
bovennatuurlijke kennis moet omgaan.
Spreken met kennis
Spreken met kennis is een bovennatuurlijke openbaring met betrekking tot God en Zijn woord. De 
kennis waarover wordt gesproken in 1 Kor 13:8 gaat over de genadegave van kennis en heeft direct
te maken met het kennen van God en Zijn woord.
Geloof
Bovennatuurlijk geloof door God gegeven, in een situatie waarin jouw geloof tekortschiet.
Genezingen
Bovennatuurlijke genezing door tussenkomst van de heilige Geest, dit kan op zowel lichamelijk als 



op emotioneel vlak zijn.
Krachten
Deze bovennatuurlijke manifestatie van de heilige Geest kan zich o.a. uiten via bevrijding van 
demonische machten maar ook via het opwekken van doden (Hand 8:6-13; 19:11-16).
Profetie
Veelal is profetie een woord dat iemand uitspreekt die geïnspireerd wordt door de heilige Geest. 
Echter, elke profetie dient getoetst te worden aan de hand van Gods woord (1 Tes 5:20, 21). 
Onderscheiden van geesten
Onderscheiding van geesten heeft betrekking op het herkennen van de heilige Geest, de geest van 
een persoon of een demonische macht.
Tongen
Het spreken in tongen is een onverstaanbare taal voor de persoon die het uitspreekt en wordt 
ingegeven door de heilige Geest.
Vertolking van tongen
Vertolking van tongen is de uitleg of vertaling van die onverstaanbare taal.

1 Kon 17:1-6 Elia aan de beek Kerit
Brood des morgens en vlees des avonds (zoals Griekse vertaling vermeld)

1 Kon 17:7-24 Elia en de weduwe van Sarefat
• Toen de beek opgedroogd was sprak God opnieuw (Hij spreekt in 

tijden van nood)
• Sarfath een gebied waar de dienst van de god baäl inheems is.
• De vrouw deed een geloofsdaad (vers 12).
• (Vers 18) de vrouw zegt hier: ik wil niets met u te maken hebben. Het 

bracht haar zonden in herinnering en opende oude wonden. Doch God
gebruikte dit ten goede hetgeen haar groter eerbied aan God gaf.

Mat 6:25-26 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat zult gij eten {of 
drinken], of over uw lichaam waarmede gij het zult kleden.

Jes 57:15 In den hoge en in het heilige woon ik en bij de verbrijzelde en nederige van 
geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen 
opleven.

De nederigen zijn zij die zich onder de slaande hand verootmoedigen


